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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ   2564-2568 
 

ส่วนที่ 1 หลักสูตร 
 
1. ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อภำษำไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 ชื่อภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 
 
2. ช่ือปริญญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเต็มภำษำไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
ชื่อย่อภำษำไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
ชื่อเต็มภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ : B.Eng. (Chemical Engineering) 
 

3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 
ไม่มี 

 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญำของหลักสูตร 
  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการ ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเคมี ใน
การแก้ปัญหาเทคโนโลยีสําหรับในภาคใต้และประเทศ ได้อย่างเหมาะสมหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีสามารถนําเสนอผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งเน้นการมีจิตสาธารณะที่ถูกต้องดีงาม และถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม 
Progressivism ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก  (active learning) และ
กระบวนการเรียนรู้จากการทํางานสหสาขาวิชาชีพ (work-based interprofessional learning) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(continuous professional development) 
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 4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  

2) มีความรู้ในศาสตร์วิศวกรรมเคมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้ง
ประเทศสามารถประยุกต์ ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเ พ่ือการประกอบวิชาชีพของตน                       
และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้  

3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

4) คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
5) มีมนุษยสัมพันธ์และ มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่าง

เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน  
6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษา อังกฤษ และศัพท์ทางเทคนิค ในการ

ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
7) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนกลุ่มสาระที่ทางหลักสูตรได้จัดไว้ พร้อมได้ใบประกาศนียบัตร

รับรองผลการเรียน 
 
* หมำยเหตุ: หลักสูตรต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
                และเพื่อประโยชน์ในกำรรองรับกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมในสำขำที่ขอรับรองได้อย่ำง  
        เหมำะสม 
 
5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
 5.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์  และข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
และการศึกษาตลอดชีวิต 
 5.2 กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  จํานวน 8 สัปดาห์ ในปีที่ 3 หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 
 5.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
 ไม่มี 
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6. แผนกำรศึกษำ 
โครงสร้ำงหลักสูตร 
 จ ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                              141 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
 ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                                                            30 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชำเฉพำะ                                                                105 หน่วยกิต 
     ข.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์                20 หน่วยกิต 
     ข.2 กลุ่มวิชาชีพ (วิศวกรรมเคมี)                                          85 หน่วยกิต 
         - บังคับ                                                        72 หน่วยกิต 
         - เลือกและแผนทางเลือก (ฝึกงาน/สหกิจศึกษา)        13 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชำเลือกเสรี                                                                 6 หน่วยกิต 
 

 ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1 (แผนฝึกงำนและแผนสหกิจศึกษำ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           
200-111 สู่โลกวิศวกรรม  2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสําหรับวิศวกร   3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานสําหรับวิศวกร   3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร   2((2)-0-4) 
200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าสําหรับงานวิศวกรรม    3((2)-2-5) 
200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกร   3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน  2((2)-0-4) 
890-xxx สาระที่ 6 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 

 รวม  20((18)-4-38) 
 

ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 (แผนฝึกงำนและแผนสหกิจศึกษำ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
230-101  เคมีพ้ืนฐานในวิศวกรรมเคมี  3((3)-0-6) 
230-141 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานในวิศวกรรมเคมี  1(0-3-0) 
237-111 วัสดุวิศวกรรม  2(2-0-4) 
200-103  ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2((2)-0-4) 
388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์   1((1)-0-2) 
950-102  ชีวิตที่ดี   3((3)-0-6) 
895-001  พลเมืองที่ดี   2((2)-0-4) 
890-xxx สาระที่ 6 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7.1 สุนทรียศาสตร์  1((1)-0-2) 
 รวม 19((18)-3-36)   
หมำยเหตุ กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย  
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ปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 (แผนฝึกงำนและแผนสหกิจศึกษำ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           
230-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  1((1)-0-2) 
230-201 ดุลมวลและพลังงาน 4((4)-0-8) 
230-202 กระบวนการวิศวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
230-211 กลศาสตร์ของไหลและการประยุกต์  4((4)-0-8) 
230-212 อุณหพลศาสตร์ 3((3)-0-6) 
230-241 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหลและอนุภาค 1(0-3-0) 
xxx-xxx สาระที่ 5.1 การคิดเชิงระบบ  2((2)-0-4) 
  รวม 18((17)-3-34)  
 
 
 

ปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2 (แผนฝึกงำนและแผนสหกิจศึกษำ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           
230-203  คณิตศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 3((3)-0-6) 
230-213 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
230-214 การถ่ายโอนความร้อน 3((3)-0-6) 
230-221 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ 3((3)-0-6) 
230-242 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1  1(0-3-0) 
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล  2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5.2 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  2((2)-0-4) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
  รวม 19((18-3-36)  
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ปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1 (แผนฝึกงำนและแผนสหกิจศึกษำ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           
230-301 เศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 3((3)-0-6) 
230-321 หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 3((3)-0-6) 
230-331 การออกแบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
230-341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 1(0-3-0) 
230-344 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 0(0-3-0) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)                             2((x)-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
  รวม 19(x-y-z)  
 
 
 

ปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 (แผนฝึกงำน) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    
230-304          คณิตศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2      3((3)-0-6)  
230-322 หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 3((3)-0-6) 
230-330 ชุดวิชาการควบคุมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 7((6)-3-12) 
230-343 สัมมนาวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 
230-345  เตรียมฝึกงาน 1((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)                             2((x)-y-z) 
895-xxx สาระที่ 7.2 กีฬา  1((x)-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
  รวม 21(x-y-z) 
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ปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 (แผนสหกิจศึกษำ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)   
230-304         คณิตศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2     3((3)-0-6)  
230-322 หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 3((3)-0-6) 
230-330 ชุดการควบคุมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 7((6)-3-12) 
230-343 สัมมนาวิศวกรรมเคมี 1(0-2-1) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)                             2((x)-y-z) 
895-xxx สาระที่ 7.2 กีฬา  1((x)-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
230-442 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 1(0-2-1) 
  รวม 21(x-y-z) 
  
 
 

ปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 3 (แผนฝึกงำน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)   
230-346 ฝึกงาน 320 ชั่วโมง 
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ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 (แผนฝึกงำน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           
230-421 บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
230-430 ชุดวิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและการจําลอง 
 กระบวนการวิศวกรรมเคม ี 6((5)-3-10) 
230-431 พลวัตกระบวนการและการควบคุม 3((3)-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-y-z) 
230-442 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 1(0-2-1) 
  รวม 16(x-y-z)  
 
 
 

ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 (แผนสหกิจศึกษำ) 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           
230-421 บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
230-430 ชุดวิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและการจําลอง 
 กระบวนการวิศวกรรมเคม ี 6((5)-3-10) 
230-431 พลวัตกระบวนการและการควบคุม 3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-y-z) 
230-443  โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 3(0-6-3) 
230-444  เตรียมสหกิจศึกษา 1((1)-0-2) 
  รวม 19(x-y-z) 
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ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2 (แผนฝึกงำน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           
230-443 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 3(0-6-3) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-y-z) 
  รวม 9(x-y-z) 
  
 
 

ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2 (แผนสหกิจศึกษำ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           
230-445 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 
หมำยเหตุ 

- ผู้สนใจเรียนแผนกลุ่มสำระ สำมำรถเรียนรวมกับนักศึกษำแผนอื่นได้ โดยเลือกเรียนรำยวิชำในกลุ่มสำระที่สนใจ
ในแต่ละภำคกำรศึกษำ 

- นักศึกษำแผนฝึกงำนสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำในระยะเวลำ 3 ปี คร่ึงได้ โดยลงเรียนตำมแผนสหกิจศึกษำ ยกเว้น 
ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำ 1 ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชำ 230-444 เตรียมสหกิจศึกษำ แต่ต้องลงเรียนวิชำเลือกกลุ่มวิชำชีพเพ่ิม 
จ ำนวน 2 วิชำ รวมเพ่ิมเป็น 6 หน่วยกิต ซ่ึงจะได้หน่วยกิตรวมครบตำมหลักสูตรใน 3 ปี คร่ึง (โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนปีที่ 4 
ภำคกำรศึกษำ 2) 
 
7. กำรเทียบโอนหน่วยกิต รำยวิชำและกำรลงทะเบียนเรียนข้ำมสถำบันอุดมศึกษำ  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
 

8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 18 (9/2563)             
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
  ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 418 (1/2564)              
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 
  ได้รับการรับรองจากสภาวชิาชีพวิศวกรในคราวประชุมครัง้ที่ .....................เมื่อวันที่ ............................. 

   เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
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9. ช่ือผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
 

ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งบริหำร (วำระด ำรงต ำแหน่ง พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) 

รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี 
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา

และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 

 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 
  

ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน  
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
1 นายปริญญา  คงพรม ประธานหลักสูตร 081-312-3904 parinya.kh@psu.ac.th 
2 นายลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
089-732-2584 lupong.k@psu.ac.th 

3 นางกุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

081-609-0100 kulchnat.k@psu.ac.th 

4 นางจนัทิมา ชั่งสิริพร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

089-463-8832 juntima.c@psu.ac.th 

5 นางสาวสินนิาฏ จงคง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

091-0464723 sininart.c@psu.ac.th 

6 นางสาวสุรัสวดี กังสนันท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

088-791-4654 ksuratsawade@eng.psu.ac.th 

7 นางสาวจฑุารัตน์  แสงงาม ผู้ประสานงาน 080-709-9850 sjutarat@eng.psu.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษำ 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

1) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ 

3) ผ่ านการคั ด เ ลื อ กต าม เกณฑ์ ก า รคั ด เ ลื อ กภาย ใต้ โ ค ร งก าร ขอ งคณะวิ ศ ว ก รร ม ศา ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี  
  

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ  
 

ตำรำงท่ี 1: ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6 
 

ระดับชั้นปี 
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
    3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 
 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 
 
 
 
 
 
 

 

ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหาคําตอบ 
ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

230-101 (เคมี
พื้นฐานในวิศวกรรม
เคมี) 
 

แนะนําเคมีอินทรีย์และเคมีเชิงฟิสิกส์                
พันธะและหมู่ฟังก์ ชัน สารชีวโมเลกุล 
ปฏิกิริยาเคมี สารละลาย สมดุลเคมี ไฟฟ้า
เคมี การประยุกต์ความรู้ในทางวิศวกรรม
เคมีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
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  230-201 ( ดุ ล ม วล
และพลังงาน) 

แนะนําการคํานวณเชิงวิศวกรรมเคมี             
การคํานวณปริมาณสัมพันธ์และดุลมวล 
การรีไซเคิล ส่งเลี่ยง และเป่าทิ้ง การใช้
ข้อมูลสมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมี ดุล
พลังงาน 

230-202
(กระบวนการ
วิศวกรรมเคมี) 

ศึ กษากระบวนกา รผลิ ต ใน โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรม แผนภูมิการไหล แผนผัง
ระบบท่อและเครื่องมือวัตถุดิบ พลังงาน 
อุ ปกรณ์ที่ ใ ช้ ในอุ ตสาหกรรม ความ
ปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ทัศนศึกษาโรงงานท่ีเกี่ยวข้อง  

230-211(กลศาสตร์
ของไหลและการ
ประยุกต์) 

สถิตยศาสตร์ของไหลและพลศาสตร์ของ
ไหล ปรากฏการณ์ของการไหลและสมการ
พื้นฐานของการไหล การไหลภายใน ปั๊ม 
การถ่ายโอนโมเมนตัม ลักษณะและสมบัติ
อนุภาคของแข็ง การลดขนาด การผสม 
การแยกของแข็งจากของไหลโดยวิธีเชิงกล 
และการประยุกต์ใช้งานกลศาสตร์ของไหล
และของแข็ง: อุปกรณ์ขนส่งของไหล การ
ร่อนตะแกรง การกรอง การตกตะกอน 
การหมุนเหวี่ยงไซโคลน การผสม ฟลูอิด
ไดซ์เซชัน 

230-212 (อุณหพล
ศาสตร์) 

กฏข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์   
ฟังก์ช่ันต่างๆเชิงอุณหพลศาสตร์และการ
ประยุกต์  งานและความร้อน  สมบัติของ
สารบริสุทธิ์  การหาค่าสมบัติทางอุณหพล
ศาสตร์ของสารต่าง ๆ  จากกราฟ  ตาราง  
และสมการสถานะ ลักษณะการไหลของ
ของไหลในท่อและการไหลผ่านหัวฉีดชนิด
ต่างๆ  วัฏจักรคาร์โนท์   เอนโทรปี  

230-213 (อุณหพล
ศาสตร์วิศวกรรม
เคมี) 

สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่างๆ
สมการสถานะ สมบัติตกค้าง  สมดุลวัฏ
ภาคสมดุลระหว่างไอกับของเหลว สมบัติ
ข อ งส า รผสมต่ า งๆ  สมบั ติ ส่ วน เกิ น 
สัมประสิทธิ์ฟูแกซิตี สัมประสิทธิ์แอกทิวิตี 
สมการของกิบส์-ดูเฮม และความร้อนของ
กระบวนการผสม 
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230-214 (การถ่าย
โอนความร้อน) 

หลักการพื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน
การนําความร้อนแบบสถานะคงตัวกับ
ภาวะ ช่ั วครู่  ก า รพาความร้ อนแบบ
ธรรมชาติและแบบบังคับ สัมประสิทธิ์การ
ถ่ายโอนความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน และหลักการออกแบบ 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ 
ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป 
ของปัญหาที่มีนัยสําคัญ โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ 

230-221 
(จลนพลศาสตร์
วิศวกรรมเคมีและ
การออกแบบ
ปฏิกรณ์) 

กา ร ใ ช้พื้ น ฐ านอุณหพลศาสตร์ และ
จลนพลศาสตร์ ในการวิ เคราะห์และ
ออกแบบถังปฏิกรณ์เคมี  ชนิดของถัง
ปฏิกรณ์ ระบบปฏิกรณ์ถังเดี่ยวและหลาย
ถัง ปฏิกิริยาแบบอุณหภูมิคงที่และไม่คงที่ 
ถังปฏิกรณ์แบบเอกพันธุ์และแนะนําถัง
ปฏิกรณ์แบบวิวิธพันธุ์ 

230-321 (หลัก
ปฏิบัติการเฉพาะ
หน่วย 1) 

ทฤษฏีการแพร่ กฎข้อที่หนึ่งของฟิกส์ การ
ทํานายสัมประสิทธิ์การแพร่ ทฤษฏีการ
ถ่ายโอนมวล สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวล 
การประยุกต์การถ่ายโอนมวลและหลักคิด
ในการออกแบบ การะเหย การทําแห้ง 
การดูดซับ การตกผลึก 

230-322 (หลัก
ปฏิบัติการเฉพาะ
หน่วย 2) 

กระบวนการแยกสารโดยอาศัยสมดุล
สถานะ และสมดุลเคมี หลักการกลั่น การ
กลั่นทวิภาค การกลั่นพหุส่วนประกอบ 
การดู ดซึมก๊ าซ  การสกั ดของ เหลว -
ของเหลว การชะละลาย 

230-301
(เศรษฐศาสตร์และ
การประยุกต์ใช้) 

แนะนําหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
ข้อมูลด้านบัญชีและงบการเงิน ค่าเงินที่
เ ปลี่ ยนตาม เ วลา  การประ เมิ นทาง
เศรษฐศาสตร์สําหรับทางเลือกอื่นและการ
ลงทุนในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development of Solutions) 
-  สามารถพัฒนาหาคํ าตอบของปัญหาทาง 
วิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบ ช้ินงาน 
หรือกระบวนการ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
กับข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสขุ ความปลอดภยั 
วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

2 3 0 - 3 3 1  ( ก า ร
ออกแบบอุปกรณ์
ทางวิศวกรรมเคมี) 

ข้ อมู ล ในกา รออกแบบ  เ กณฑ์ แล ะ
มาตรฐานในการออกแบบเครื่องมือ วัสดุที่
ใช้ในการสร้างการออกแบบระบบท่อใน
โรงงาน เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมของ
ไหล เครื่องมือขับเคลื่อนของไหล ถังความ
ดัน เครื่องมือในด้านการถ่ายโอนมวล 
ความดันลดของเครื่องมือ   

230-430 (ชุด
วิชาการออกแบบ
โรงงานอุตสาหกรรม

การบริหารและการจัดการโครงการ
แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบโรงงาน 
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เคมีและการจาํลอง
กระบวนการ
วิศวกรรมเคมี) 

กฎฮิวริสติกการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยการพิจารณาเลือกใช้
ระบบสาธารณูปโภคในการออกแบบ
โรงงาน การประมาณต้นทุนอุปกรณ์และ
วิ เคราะห์ เศรษฐศาสตร์  การจํ าลอง
กระบวนการด้วยโปรแกรม การออกแบบ
เครือข่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การ
ออกแบบให้เหมาะสมที่สุด รายงานการ
ออกแบบกระบวนการในโรงงานเคมี การ
ใช้โปรแกรมสําหรับจําลองกระบวนการ
ทางวิศวกรรมเคมีและออกแบบหน่วย
ปฏิบัติการ 

230-431 (พลวัต
กระบวนการและ
การควบคุม) 

การควบคุมกระบวนการเคมีและตัวแปร 
สมการทางคณิตศาสตร์สําหรับระบบทาง
วิศวกรรมเคมี  เทคนิคการหาผลเฉลย 
ฟังก์ชันถ่ายโอน พลวัตของระบบอันดับ
หนึ่งและสูงกว่า อุปกรณ์ในระบบควบคุม 
และการควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุม
แบบป้ อนกลั บ  ก า รตอบสน องและ
เสถี ย รภาพของระบบควบคุ ม  การ
ตอบสนองของความถี่ การออกแบบระบบ
ควบคุม แนะนําระบบควบคุมขั้นสูง 

230-421 (บูรณา
การความรู้ทาง
วิศวกรรมเคมี) 

บูรณาการความรู้ ทางวิศวกรรมเคมี  
รวมทั้งการจําลองทางคอมพิวเตอร์ การ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยสํ าหรับกรณีศึกษาใน
อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ ปิโตรเคมี 
พลังงานทดแทน อาหาร สมุนไพร ปาล์ม
น้ํามัน และ ยางพารา 
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230-330           
(ชุดวิชาการควบคุม
สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมเคมี) 

ผลกระทบของมลภาวะสิ่ งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งและ
คุณลักษณะของมลภาวะและของเสีย
อุตสาหกรรม วิธีการบําบัดน้ําเสีย อากาศ
เสีย และของเสียอันตราย หลักความ
ปลอดภัยและการควบคุมป้องกันความ
สูญเสีย การแสดงถึงอันตรายและการ
จัดการ การประเมินความเสี่ยง หลักการ
ของการบริหารความปลอดภัย ข้อกําหนด
และกฎหมายความปลอดภัยระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบ
การจั ดการอา ชีวอนามั ยและความ
ปลอดภัย OHSAS 18000  การออกแบบ
และทดลองในด้ านสิ่ งแวดล้อมและ
วิเคราะห์ความปลอดภัยของกระบวนการ 
การหา บีโอดี ซีโอดี โลหะหนัก การดูดซับ 
ตะกอนตกจม 

  230-443 (โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2) 

ฝึกงานด้านวิศวกรรมเคมีในหน่วยงานต่างๆ ท่ี
ภาควิชาเห็นชอบ มีกําหนดระยะเวลาอย่าง
น้อย 16 สัปดาห์ ประเมินผลการทํางานโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้อง
นําเสนอปากเปล่าและจัดทํารายงานสรุปผล
การทํ างานฉบั บสมบู รณ์ ให้ กั บสถาน
ประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา   

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถดาํเนินการสืบค้นเพื่อหาคําตอบของ 
ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จาก
งานวิจัยและวิธีการวจิัย รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห์ และการแปลความหมายของ
ข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ เช่ือถือได ้

230-343 (สัมมนา
วิศวกรรมเคมี) 
 

การเข้าร่วมฟังและอภิปรายเรื่องต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี การจัดการโปร
เจค เทคนิคการนําเสนอ 

230-442 (โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 1) 

ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการในหัวข้อ
เรื่องของโครงการทางวิศวกรรมเคมี วาง
แผนการวิจัย เตรียมข้อเสนอโครงการและ
การนําเสนอตามคําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

5 
 
 
 
 
 
 

กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool 
Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และ 
ใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การทําแบบจําลอง
ของงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึงข้อจํากัด
ของเครื่องมือต่าง ๆ 

230-141 
(ปฏิบัติการเคมี
พื้นฐานในวิศวกรรม
เคมี) 

การเตรียมสารละลาย การวัดคุณสมบัติ
ของสารเชิงกายภาพของสาร การวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น 
 

230-241 
(ปฏิบัติการกลศาสต์

การทดลองทางกลศาสตร์ของไหล และ
อนุภาค ปั๊ม โบลเวอร์ กังหัน ไซโคลน ถัง
กรอง 
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ของไหลและ
อนุภาค) 
230-242 
(ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเคมี 1) 

กา รออกแบบและทดลอ ง เ กี่ ย ว กั บ 
คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และการ
ถ่ายโอนความร้อน การหาเอนทัลปีในการ
ระเหย การหาเอนทัลปีในการละลาย การ
นําความร้อน การพาความร้อน การ
แลกเปลี่ยนความร้อน 

230-341 
(ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเคมี 2)   

ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ท ด ล อ ง ใ น ด้ า น
กระบวนการแยกสารโดยอาศัยการถ่าย
โอนมวลและความร้อน การทําแห้ง การ
ผสม การระเหย การกลั่น การสกัด การ
ดูดซับแก๊ส 

 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool 
Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และ 
ใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การทํา
แบบจําลองของงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนท่ี 
เข้าใจถึงข้อจํากัดของเครื่องมือต่าง ๆ 

230-443 (โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2)                                    

ทําการวิจัยตามแผนการทดลองที่ ได้
ออกแบบไว้ สังเกตและวิจารณ์ผลที่ได้ 
เตรียมการนําเสนอและบทความทาง
วิชาการตามคําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and 
Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่ 
ได้รับ มาประเมินประเด็นและผลกระทบต่าง ๆ 
ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย 
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรม 

230-330 (ชุด
วิชาการควบคุม
สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมเคมี) 

ผลกระทบของมลภาวะสิ่ งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งและ
คุณลักษณะของมลภาวะและของเสีย
อุตสาหกรรม วิธีการบําบัดน้ําเสีย อากาศ
เสีย และของเสียอันตราย หลักความ
ปลอดภัยและการควบคุมป้องกันความ
สูญเสีย การแสดงถึงอันตรายและการ
จัดการ การประเมินความเสี่ยง หลักการ
ของการบริหารความปลอดภัย ข้อกําหนด
และกฎหมายความปลอดภัยระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบ
การจั ดการอา ชีวอนามั ยและความ
ปลอดภัย OHSAS 18000  การออกแบบ
และทดลองในด้ านสิ่ งแวดล้อมและ
วิเคราะห์ความปลอดภัยของกระบวนการ 
การหา บีโอดี ซีโอดี โลหะหนัก การดูดซับ 
ตะกอนตกจม 
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2 3 0 - 4 3 0  ( ชุ ด
วิชาการออกแบบ
โรงงานอุตสาหกรรม
เคมีและการจําลอง
ก ร ะ บ ว น ก า ร
วิศวกรรมเคมี) 

การบริหารและการจัดการโครงการแนวคิดและ
ขั้นตอนการออกแบบโรงงาน กฎฮิวริสติกการ
พิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยการ
พิจารณาเลือกใช้ระบบสาธารณูปโภคในการ
ออกแบบโรงงาน การประมาณต้นทุนอุปกรณ์และ
วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ การจําลองกระบวนการ
ด้วยโปรแกรม การออกแบบเครือข่ายเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน การออกแบบให้เหมาะสม
ที่สุด รายงานการออกแบบกระบวนการในโรงงาน
เคมี การใช้โปรแกรมสําหรับจําลองกระบวนการ
ทางวิศวกรรมเคมีและออกแบบหน่วยปฏิบัติการ 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื (Environment 
and Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของคําตอบของปัญหา
งานทางวิศวกรรมในบริบทของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถแสดงความรู้และความ
จําเป็นของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

230-330 (ชุด
วิชาการควบคุม
สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมเคมี) 

ผลกระทบของมลภาวะสิ่ งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งและ
คุณลักษณะของมลภาวะและของเสีย
อุตสาหกรรม วิธีการบําบัดน้ําเสีย อากาศ
เสีย และของเสียอันตราย หลักความ
ปลอดภัยและการควบคุมป้องกันความ
สูญเสีย การแสดงถึงอันตรายและการ
จัดการ การประเมินความเสี่ยง หลักการ
ของการบริหารความปลอดภัย ข้อกําหนด
และกฎหมายความปลอดภัยระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบ
การจั ดการอา ชีวอนามั ยและความ
ปลอดภัย OHSAS 18000  การออกแบบ
และทดลองในด้ านสิ่ งแวดล้อมและ
วิเคราะห์ความปลอดภัยของกระบวนการ 
การหา บีโอดี ซีโอดี โลหะหนัก การดูดซับ 
ตะกอนตกจม 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึก 
รับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัตวิิชาชีพวิศวกรรม 

230-330 
(ชุดวิชาการควบคุม
สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมเคมี) 

ผลกระทบของมลภาวะสิ่ งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งและ
คุณลักษณะของมลภาวะและของเสีย
อุตสาหกรรม วิธีการบําบัดน้ําเสีย อากาศ
เสีย และของเสียอันตราย หลักความ
ปลอดภัยและการควบคุมป้องกันความ
สูญเสีย การแสดงถึงอันตรายและการ
จัดการ การประเมินความเสี่ยง หลักการ
ของการบริหารความปลอดภัย ข้อกําหนด
และกฎหมายความปลอดภัยระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบ
การจั ดการอา ชีวอนามั ยและความ
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ปลอดภัย OHSAS 18000  การออกแบบ
และทดลองในด้ านสิ่ งแวดล้อมและ
วิเคราะห์ความปลอดภัยของกระบวนการ 
การหา บีโอดี ซีโอดี โลหะหนัก การดูดซับ 
ตะกอนตกจม 

230-443 (โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2) 

ทําการวิจัยตามแผนการทดลองที่ ได้
ออกแบบไว้ สังเกตและวิจารณ์ผลที่ได้ 
เตรียมการนําเสนอและบทความทาง
วิชาการตามคําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึก 
รับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัตวิิชาชีพวิศวกรรม 

230-445 (สหกิจ
ศึกษา)                                        

ฝึกงานด้านวิศวกรรมเคมีในหน่วยงานต่างๆ ท่ี
ภาควิชาเห็นชอบ มีกําหนดระยะเวลาอย่าง
น้อย 16 สัปดาห์ ประเมินผลการทํางานโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้อง
นําเสนอปากเปล่าและจัดทํารายงานสรุปผล
การทํ างานฉบั บสมบู รณ์ ให้ กั บสถาน
ประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา  

230-345 (เตรียม
ฝึกงาน) 

การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ 
การเขียนประวัติและแนะนําตนเอง การใช้
เครื่องมือด้านวิศวกรรมพื้นฐานในโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช้โปรแกรมในการเขียน
แบบ โปรแกรมการจําลองกระบวนการ 

230-444 (เตรียมสห
กิจศึกษา) 

การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ 
เช่น การเขียนประวัติและแนะนําตนเอง 
การสัมภาษณ์ และเครื่ องมือสําหรับ
ฝึกงานสหกิจ เช่น การใช้โปรแกรมในการ
เขียนแบบ ตารางการจัดการ  โปรแกรม
การจําลองกระบวนการ 

2 3 0 - 3 4 6  ( ก า ร
ฝึกงาน) 

เง่ือนไข: สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป 
และได้ เรียนผ่านรายวิชาในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีมาแล้วไมน่้อยกว่า 65 หน่วย
กิต 
ฝึกงานด้านวิศวกรรมเคมีในหน่วยงาน
ต่ างๆ ที่ภาควิชา เห็นชอบ มีกํ าหนด
ระยะเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ไม่น้อย
กว่า 320 ช่ัวโมง  
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กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม (Individual 
and Team work) 
- ทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการ 
ทํางานเดี่ยว และการทํางานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ 
ผู้นําทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 
 

230-442 (โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 1) 

ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการในหัวข้อ
เรื่องของโครงการทางวิศวกรรมเคมี วาง
แผนการวิจัย เตรียมข้อเสนอโครงการและ
การนําเสนอตามคําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม (Individual 
and Team work) 
- ทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการ 
ทํางานเดี่ยว และการทํางานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ 
ผู้นําทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

230-443 (โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2) 

ทําการวิจัยตามแผนการทดลองที่ ได้
ออกแบบไว้ สังเกตและวิจารณ์ผลที่ได้ 
เตรียมการนําเสนอและบทความทาง
วิชาการตามคําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษา  

10 กำรสื่อสำร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซบัซ้อนกับกลุ่มผู้ 
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่าง 
มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอ่านและเขียนรายงาน 
ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน 
วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถนําเสนอ 
สามารถให้และรับคําแนะนาํงานได้อย่างชัดเจน 

230- 345 ( เ ต รี ย ม
ฝึกงาน) 

การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ 
การเขียนประวัติและแนะนําตนเอง การใช้
เครื่องมือด้านวิศวกรรมพื้นฐานในโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช้โปรแกรมในการเขียน
แบบ โปรแกรมการจําลองกระบวนการ 

2 3 0 - 3 4 6  ( ก า ร
ฝึกงาน) 

เง่ือนไข: สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป 
และได้ เรียนผ่านรายวิชาในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีมาแล้วไมน่้อยกว่า 65 หน่วย
กิต 
ฝึกงานด้านวิศวกรรมเคมีในหน่วยงาน
ต่ างๆ ที่ภาควิชา เห็นชอบ มีกํ าหนด
ระยะเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ไม่น้อย
กว่า 320 ช่ัวโมง  

230-444 (เตรียมสห
กิจศึกษา) 

การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ 
เช่น การเขียนประวัติและแนะนําตนเอง 
การสัมภาษณ์ และเครื่ องมือสําหรับ
ฝึกงานสหกิจ เช่น การใช้โปรแกรมในการ
เขียนแบบ ตารางการจัดการ  โปรแกรม
การจําลองกระบวนการ 

230-445 (สหกิจ
ศึกษา)                                        

ฝึกงานด้านวิศวกรรมเคมีในหน่วยงานต่างๆ ท่ี
ภาควิชาเห็นชอบ มีกําหนดระยะเวลาอย่าง
น้อย 16 สัปดาห์ ประเมินผลการทํางานโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้อง
นําเสนอปากเปล่าและจัดทํารายงานสรุปผล
การทํ างานฉบั บสมบู รณ์ ให้ กั บสถาน
ประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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230-343 (สัมมนา
วิศวกรรมเคมี) 

การเข้าร่วมฟังและอภิปรายเรื่องต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี การจัดการโปร
เจค เทคนิคการนําเสนอ 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจ 
หลักการทางวิศวกรรมและการบรหิารงาน และ 
สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงานของตน 
ในฐานะผู้ร่วมทมีและผู้นําทีมเพื่อบริหารจดัการ 
โครงการวิศวกรรมที่มสีภาพแวดลอ้มการทํางาน 
ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

230-430  
(ชุดวิชาการ
ออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี
และการจําลอง
กระบวนการ
วิศวกรรมเคมี) 

การบริหารและการจัดการโครงการ
แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบโรงงาน 
กฎฮิวริสติกการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยการพิจารณาเลือกใช้
ระบบสาธารณูปโภคในการออกแบบ
โรงงาน การประมาณต้นทุนอุปกรณ์และ
วิ เคราะห์ เศรษฐศาสตร์  การจํ าลอง
กระบวนการด้วยโปรแกรม การออกแบบ
เครือข่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การ
ออกแบบให้เหมาะสมที่สุด รายงานการ
ออกแบบกระบวนการในโรงงานเคมี การ
ใช้โปรแกรมสําหรับจําลองกระบวนการ
ทางวิศวกรรมเคมีและออกแบบหน่วย
ปฏิบัติการ 

230-301
(เศรษฐศาสตร์และ
การประยุกต์ใช้) 

แนะนําหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
ข้อมูลด้านบัญชีและงบการเงิน ค่าเงินที่
เ ปลี่ ยนตาม เ วลา  การประ เมิ นทาง
เศรษฐศาสตร์สําหรับทางเลือกอื่นและการ
ลงทุนในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจําเป็นในการเตรียมตัว 
เพื่อให้สามารถการปฏิบตัิงานได้โดยลําพังและ 
สามารถการเรียนรูต้ลอดชีพเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

230-442 (โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 1) 

ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง
ของโครงการทางวิศวกรรมเคมี วางแผนการ
วิจัย เตรียมข้อเสนอโครงการและการนําเสนอ
ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 

230-443 (โครงงาน
วิศวกรรมเคมี 2) 

ทําการวิจัยตามแผนการทดลองที่ได้ออกแบบ
ไว้ สังเกตและวิจารณ์ผลที่ ได้  เตรียมการ
นํ าเสนอและบทความทางวิ ชาการตาม
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา  

230-444 (เตรียมสห
กิจศึกษา) 

การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ เช่น 
การเขียนประวัติและแนะนําตนเอง การ
สัมภาษณ์ และเครื่องมือสําหรับฝึกงานสหกิจ 
เช่น การใช้โปรแกรมในการเขียนแบบ ตาราง
การจัดการ  โปรแกรมการจําลองกระบวนการ 
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230-445 (สหกิจ
ศึกษา) 

ฝึกงานด้านวิศวกรรมเคมีในหน่วยงานต่างๆ ที่
ภาควิชาเห็นชอบ มีกําหนดระยะเวลาอย่าง
น้อย 16 สัปดาห์ ประเมินผลการทํางานโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้อง
นําเสนอปากเปล่าและจัดทํารายงานสรุปผล
การทํ างานฉบั บสมบู รณ์ ให้ กั บสถาน
ประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา  

230-421 (บูรณาการ
ความรู้ทางวิศวกรรม
เคมี)                                      

บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเคมี รวมทั้งการ
จําลองทางคอมพิวเตอร์ การประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสําหรับ
กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ 
ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน อาหาร สมุนไพร 
ปาล์มน้ํามัน และ ยางพารา 

230-344 (ทัศนศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรม) 

ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านวิศวกรรมเคมี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ มีกําหนดระยะเวลา 5-10 วัน 
หรือ 40 ช่ัวโมง 

 
4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

หลักสูตรได้ออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO) ไว้ท้ังหมด 5 ข้อดังนี้   
• PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมี เพื่อออกแบบพัฒนาและควบคุมกระบวนการ ในอุตสาหกรรม     

ที่เกี่ยวข้อง 
  PLO1.1 สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีได้อย่างถูกต้อง 
  PLO1.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีและเครื่องมือ เพื่อใช้แก้ปัญหาในหน่วยปฏิบัติการเฉพาะ

หน่วย (Unit Operations) 
  PLO1.3 ออกแบบระบบหรือกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีได้ 
• PLO2: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและแสวงหาความรู้เพื่อ

พัฒนาตนเอง  
• PLO3: สื่อสารด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
• PLO4: มีภาวะผู้นําผู้ตาม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
• PLO5: แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ความสื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง  



24 
 

4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  
 

รำยวิชำ 
จ ำนวน 

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1.1 PLO1.2 PLO1.3 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยิน 3((3)-0-4)        
225-001 ประโยชน์เพื่อเพ่ือนมนษุย ์ 1((1)-0-2)        
388-100 สุขภาวะเพื่อเพ่ือนมนุษย์  1((1)-0-2)        
895-001 พลเมืองที่ดี   2((2)-0-4)        
950-102 ชีวิตที่ด ี 3((3)-0-6)        
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2)        
xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดจิิทัล   2(2-0-4)        
xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการคดิเชิงระบบ การคิดเชงิตรรกะและตัวเลข   2(2-0-4)        
xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2(2-0-4)        
xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสุนทรยีศาสตร์และกีฬา 2(2-0-4)        
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4)        
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4)        
200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 2((2)-0-4)        
200-107 การเชื่อมต่อสรรถสิ่งเพือ่ชีวิตยุคดิจิตอล 2((2)-0-4)        
200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4)        
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าสําหรับงานวิศวกรรม  3((2)-2-5)        
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับวิศวกร   3((2)-2-5)        

2. หมวดวิชำเฉพำะ         
1) กลุ่มวชิำพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์         
200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4)        
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานสาํหรับวิศวกร  3((3)-0-6)        
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานสําหรับวิศวกร   3((3)-0-6)        
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รำยวิชำ 
จ ำนวน 

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1.1 PLO1.2 PLO1.3 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
200-114 เคมีพื้นฐานสาํหรับวิศวกร  2((2)-0-4)        
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าสําหรับงานวิศวกรรม  3((2)-2-5)        
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับวิศวกร   3((2)-2-5)        
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4)        
237-111 วัสดุวิศวกรรม            2((2)-0-4)        

1) กลุ่มวชิำชีพ         
- บังคับ         

วิชาวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน         
230-101 เคมีพื้นฐานในวิศวกรรมเคม ี 3((3)-0-6)        
230-201 ดุลมวลและพลังงาน  4((4)-0-8)        
230-202 กระบวนการวิศวกรรมเคมี  3((3)-0-6)        
230-203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 3((3)-0-6)        
230-301 เศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 3((3)-0-6)        
230-304 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2 3((3)-0-6)        
วิชาความร้อนและของไหล         
230-211 กลศาสตร์ของไหลและการประยุกต ์ 4((3)-0-8)        
230-212 อุณหพลศาสตร ์ 3((3)-0-6)        
230-213 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี  3((3)-0-6)        
230-214 การถ่ายโอนความร้อน 3((3)-0-6)        
*230-215 พื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์และการไหลของของเหลว 3((3)-0-6)        
วิชาวิศวกรรมเคม ี         
230-221 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์  3((3)-0-6)        
230-321 หลักปฏิบตัิการเฉพาะหน่วย 1  3((3)-0-6)        
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รำยวิชำ 
จ ำนวน 

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1.1 PLO1.2 PLO1.3 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
230-322 หลักปฏิบตัิการเฉพาะหน่วย 2  3((3)-0-6)        
230-421 บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเคม ี 3((3)-0-6)        
วิชาออกแบบโรงงาน         
230-330 ชุดวิชาการควบคุมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติการทาง 
            วิศวกรรมเคม ี

7((6)-3-12)        

230-331  การออกแบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคม ี 3((3)-0-6)        

230-430 ชุดวิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและการจาํลอง    
            กระบวนการวิศวกรรมเคมี 

6((5)-3-10)        

230-431 พลวัตกระบวนการและการควบคุม 3((3)-0-6)        
วิชาปฏิบัติการ         
230-141 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานในวิศวกรรมเคม ี 1(0-3-0)        
230-241 ปฏิบัติการกลศาสต์ของไหลและอนุภาค 1(0-3-0)        
230-242 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1  1(0-3-0)        
230-341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2  1(0-3-0)        
230-343 สัมมนาวิศวกรรมเคม ี  1(0-2-1)        
230-344 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม  0(0-3-0)        
230-345 เตรียมฝึกงาน 1(1)-0-2)        
230-346 การฝึกงาน 0(0-15-0)        
230-442 โครงงานวิศวกรรมเคม ี1  1(0-2-1)        
230-443 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 3(0-6-3)        
230-444 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)        
230-445 สหกิจศึกษา                                        6(0-40-0)        

- เลือก         
กลุ่มวิชาด้านอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี ปิโตรเลยีมและพลังงาน         
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รำยวิชำ 
จ ำนวน 

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1.1 PLO1.2 PLO1.3 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
230-451 วิศวกรรมการกัดร่อนกร่อน 3((3)-0-6)        
230-452 เทคโนโลยีปิโตรเคม ี 3((3)-0-6)        
230-453 เทคโนโลยีแก๊สธรรมชาต ิ 3((3)-0-6)        
กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ         
230-461 นวัตกรรมของกระบวนการอบแหง้อาหารและวสัดุชีวภาพ 3((3)-0-6)        
230-462 เทคโนโลยีเอทานอล 3((3)-0-6)        
230-463  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอาหาร 3((3)-0-6)        
กลุ่มวิชาด้านกระบวนการและการจัดการ         
230-471 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 3((3)-0-6)        
230-472 การจัดการความปลอดภัยในกระบวนผลิต 3((3)-0-6)        
230-473  เทคโนโลยีการควบคมุมลพิษทางอากาศสาํหรับแก๊สและฝุ่นละออง 3((3)-0-6)        
230-474  การสื่อสารทางวิศวกรรม 3((1)-6-2)        
กลุ่มวิชาการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์         
230-481 การประยุกต์คอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรเคมี 3((3)-0-6)        
230-482 การจําลองปรากฏการณ์พลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6)        
กลุ่มหัวข้อพิเศษ         
230-491 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี 1 1-3((x)-y-z)        
230-492 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี 2 1-3((x)-y-z)        
230-493 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี 3 1-3((x)-y-z)        
230-494 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี 4 1-3((x)-y-z)        
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 

 
1. ประธำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยช่ือประธำนหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์สอน (ปี) 

นายปริญญา     
      คงพรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วศ.ด.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

2544 
 

2554 

9 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตำรำงท่ี 1: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

1 
นางกุลชนาฐ     
   ประเสริฐสิทธิ์ 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
M.S.Chemical Engineering 
(Lehigh University, U.S.A.)  
Ph.D.Chemical Engineering 
(Lehigh University, U.S.A.) 

2538 
 

2542 
 

2546 

20 

2 
นางจันทิมา      
     ชั่งสิริพร 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี)  

2536 
 

2543 
 

2548 
19 

3 
นายลือพงศ ์     
   แก้วศรีจันทร์ 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2528 
 

2533 
 
 

22 
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Ph.D.Chemical and 
Petroleum Refining 
Engineering 
(Colorado School of Mines, 
U.S.A.) 

 
2542 

4 
นางสาวสินินาฏ  
     จงคง 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วศ.ด.วิศวกรรมเคมี   
(มหาวิทยาลัยเสงขลานครินทร์) 

2546 
 

2550 14 

5 
นางสาวสุรัสวดี  
     กังสนันท ์

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
ปร.ด.เทคโนโลยีปิโตรเคมี 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2545 
 

2552 
12 

 
 
3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
 

ตำรำงแสดงรำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

1 
นางกุลชนาฐ     
   ประเสริฐ
สิทธิ์ 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
M.S.Chemical Engineering 
(Lehigh University, U.S.A.)  
Ph.D.Chemical Engineering 
(Lehigh University, U.S.A.) 

2538 
 

2542 
 

2546 
 

20 

2 
นางจันทิมา      
     ชั่งสิริพร 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี)  

2536 
 

2543 
 

2548 
19 

3 
นายลือพงศ ์     
   แก้วศรีจันทร์ 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2528 
 

2533 
 

22 
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Ph.D.Chemical and Petroleum 
Refining Engineering 
(Colorado School of Mines, 
U.S.A.) 

2542 

4 
นางสาวสินินาฏ  
     จงคง 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วศ.ด.วิศวกรรมเคมี   
(มหาวิทยาลัยเสงขลานครินทร์) 

2546 
 

2550 14 

5 
นางสาวสุรัสวดี  
     กังสนันท ์

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
ปร.ด.เทคโนโลยีปิโตรเคมี 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2545 
 

2552 
12 

6 
นายปริญญา     
      คงพรม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วศ.ด.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

2544 
 

2554 
9 

7 
นางสุกฤทธิรา    
     รัตนวิไล 
 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
M.S. Chemical and Petroleum 
Refining Engineering (Colorado 
School of Mines,U.S.A.) 
Ph.D. Chemical and Petroleum 
Refining Engineering (Colorado 
School of Mines,U.S.A.) 

2536 
 

2539 
 
 
 

2544 

21 

8 

นางผกามาศ  
เจษฎ์พัฒนา
นนท์ 
 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
M.Sc. Environmental 
Diagnostics (Cranfield 
University, UK) 
Ph.D.BioScience and 
Technology (Cranfield 
University, UK) 

2538 
 

2540 
 
 

2544 

22 

9 
นางชญานุช      
     แสงวิเชียร 
 

รองศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
M.S. Chemical Engineering 
(Michigan Technological 
University) 

2538 
 

2541 
 
 

21 
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Ph.D.Chemical Engineering 
(Johns Hopkins University, 
U.S.A.) 

2545 

10 
นายราม                 
     แย้มแสงสังข ์

รองศาสตราจารย์ 

B.Sc.Chemical Engineering 
(The University of Texas At 
Austin, U.S.A.) 
Ph.D.Agricultural Engineering 
(The University of Texas At 
Austin, U.S.A.) 

2539 
 
 

2543 
21 

11 
นางสาวพรศิริ     
    แก้วประดิษฐ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ) 
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
วศ.ด.วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 

2542 
 

2546 
 

2551 

13 

12 
นางสาวระชา  
  เดชชาญชัย
วงศ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วศ.ด.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 

2560 
4 

13 
นายทรงธรรม  
    โพธิ์ถาวร 

อาจารย์ 

วท.บ.เคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
ปร.ด.วิศวกรรมเคมี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

2533 
 

2541 
 

2560 

4 

* หมายเหตุ: ลาศึกษาต่อเต็มเวลา (Full Time) 
 
4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร 
  

ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้ช่วยวิชำปฏิบัติกำร 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 

1 นายธนากร  เกียรติขวัญบุตร นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ                                

วศ.บ.เทคโนโลยีการผลิต (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  

2 
นางสาวกาญจณา  ขันทกะ
พันธ์ 

นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ                                
วท.บ. (เคมี) 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
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วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

3 นายณรงค์  อภยานุกูล วิศวกร 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 

4 นางสาวพรพิมล  แสนสุข พนักงานห้องปฏิบัติการ 
กศ.บ.วารสารและการประชาสัมพันธ์ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 

5 นายสมคิด  จีนาพงษ์ ช่างเทคนิคชํานาญงานพิเศษ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวะ 

 
 
5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 
  

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2564-2568 
 

ปีการศึกษา 
ช้ันปีท่ี จ ำนวนนักศึกษำรวม อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศกึษำ 

1 2 3 4 ปี 2 – ปี 4 ค ำนวณจำกนักศกึษำปี 2 – ปี 4 
2564 61 61 67 61 189 1:15 
2565 60 61 61 67 189 1:15 
2566 60 60 61 61 182 1:14 
2567 60 60 60 61 181 1:14 
2568 60 60 60 60 180 1:14 

 
6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
   6.1 แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ  
    กำรพัฒนำระดับมหำวิทยำลัย 

1. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การสร้างครู
มืออาชีพ การสอนแบบ active learning 

2. มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการ
จัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

3. มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
4. มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย

รายเดือนสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่นําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย 
 

กำรพัฒนำระดับคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่ง เสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
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2. การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
4. มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาโครงสร้างเทคนิคธรณีวิทยา ทรัพยากร

น้ํา ขนส่ง บริหารก่อสร้างและสํารวจ 
5. ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
6. จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
7. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
8. จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 

 
   6.2 แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่  
 กำรวำงแผนเชิงปริมำณ 

1. คณะฯ นําข้อมูลจากสาขาวิชาเข้าสู่กรรมการยุทธศาสตร์ที่ 5 (การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ 
ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ) และดําเนินการร่วมกับการจัดทําแผนอัตรากําลังของคณะฯ โดยมีการทบทวนกรอบ
อัตรากําลังทุกปี  

2. แผนอัตรากําลังพิจารณาจาก ความต้องการจากสาขาวิชา/หลักสูตร, ระดับคุณวุฒิที่ต้องการ,  
ความต้องการด้านการสอน ความเฉพาะทางด้านการวิจัย และการให้บริการด้านวิชาการ อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ : 
นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ข้อมูลบุคลากรเกษียณอายุราชการ ลาออก, โอนย้าย อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการ : สาย
สนับสนุน 
  
กำรวำงแผนเชิงคุณภำพ 
  การวางแผนเพ่ือพัฒนาอาจารย์เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การคัดเลือก การคัดกรอง ระบบการนําทาง 
การพัฒนาผ่านข้อตกลงภาระงาน และการพิจารณาอัตรากําลังและภาระงาน 

1. การคัดเลือก เมื่อได้รับการจัดสรรอัตราตําแหน่งอาจารย์ หลักสูตรและสาขาวิชาร่วมกันกําหนด 
รายละเอียดความต้องการที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการด้านการสอน ความเฉพาะทางด้านการวิจัยและการให้บริการ
ด้านวิชาการ ผ่านการประชุมสาขาวิชา จากนั้นส่งเรื่องให้คณะฯ ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

2. การคัดกรอง โดยอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกต้องทดลองปฏิบัติงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยกําหนดระยะเวลาการทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุการทดลองปฏิบัติงาน 

3. ระบบการนําทาง คณะฯ จัดให้มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหม่/ 
คณะทํางาน Think Tank Team โดยอาจารย์ใหม่มีการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยอาจารย์ใหม่ 1 คน มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงไม่
เกิน 2 คน ทําหน้าที่ดูแลและให้คําแนะนําอาจารย์ใหม่ในด้านการเรียนการสอน วิจัย และอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามความ
ต้องการเชิงคุณภาพของหลักสูตร สาขาวิชาฯ และคณะฯ  

4. คณะฯ ยังดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหม่ เช่น การบรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ  
เช่น ทุนวิจัยสําหรับนักวิจัยใหม่ การเตรียมตัวด้านการสอน วิจัย และบริการวิชาการ การเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น  
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5. การพัฒนาผ่านระบบข้อตกลงภาระงาน ระบบข้อตกลงภาระงานดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่าง 
คณะผู้บริหารสาขาวิชาฯ กับอาจารย์ผู้สอน ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร ผ่านระบบข้อตกลง
ภาระงาน (TOR)  
   
6.3 แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำ  
 ณ ปัจจุบันทางคณาจารย์ทุกคน มีคุณวุฒิปริญญาเอก และกรณีที่ต้องรับอาจารย์ใหม่ก็ระบุรับผู้สมัครที่มี                 
วุฒิปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 
 
6.4 แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ในส่วนของการพัฒนาการปรับตําแหน่งทางวิชาการ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ือช่วยดู
คุณภาพผลงานของผู้ขอตําแหน่ง รวมทั้งให้อาจารย์สามารถลาเพ่ิมพูนความรู้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดเพ่ือ
เตรียมผลงานสําหรับการขอตําแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งทางสาขาเองก็เตรียมจัดภาระงานสอนใหม่สําหรับกรณีที่อาจารย์
ลาเพิ่มพูนความรู้ แผนการยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําสาขาวิชาแสดงดังตาราง 
  
แผนกำรขอย่ืนต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์สำขำวิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

อำจำรย ์
ปีกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ 
2564 2565 2566 2567 2568 

รศ.ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์    ศ.   
รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร    ศ.   
รศ.ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์      เกษียณอายุราชการปี 2565 
รศ.ดร.สินินาฏ จงคง      มีแผนขอ ศ. ปี 2569 
รศ.ดร.สุรัสวดี  กังสนันท ์      มีแผนขอ ศ. ปี 2571 
รศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล     ศ.  
รศ.ดร.ผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท์ ศ.      
รศ.ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร    ศ.   
รศ.ดร.ราม  แย้มแสงสังข์    ศ.   
ผศ.ดร.พรศิริ  แก้วประดิษฐ์  รศ.     
ผศ.ดร.ปริญญา  คงพรม  รศ.     
ผศ.ดร.ระชา  เดชชาญชัยวงศ ์  รศ.   ศ.  
อ.ดร.ทรงธรรม  โพธิ์ถาวร  ผศ.     
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้  
 

1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping)  
 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำเทียบกับองค์ควำมรู ้
ชื่อวิชำ ภำระ 

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
องค์ ควำม รู้ พ้ื น ฐ ำ น ท ำ ง
วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 
 
 

คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน 
การประยุกต์ของปริพันธ์ 

200-112 คณิตศาสตร์
พื้นฐานสําหรับวิศวกร   

3(3-0-6) 

ระบบสมการเชิงเส้น อนุพันธ์หลายตัวแปร 
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ตัวแปรเดียวและ
วิธีการแก้ปัญหา การแปลงลาปลาซ สมการ
เชิงอนุพันธ์หลายตัวแปร การหาผลเฉลยเชิง
ตัวเลขและโปรแกรมสําหรับแก้สมการเชิง
อนุพันธ์ 

230-203 คณิตศาสตร์
วิศวกรรมเคมี 1 

3((3)-0-6) 

การหาค่าเหมาะสม การหาสมการถดถอย 
การออกแบบและวิเคราะห์ผลการทดลอง
เชิงสถิติ 

230-304 คณิตศาสตร์
วิศวกรรมเคมี 2 

3((3)-0-6) 

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม หน่วยปริมาณทาง
ฟิสิกส์และเวกเตอร์  ระบบแรงและการ
เคลื่อนที่ งานและโมเมนต์ อนุภาคและวัตถุ
เกร็ง พลังงานและโมเมนตัม 

200-113 ฟิสิกส์พื้นฐาน
สําหรับวิศวกร   

3(3-0-6) 

เคมี สารเคมีในชีวิตประจําวันและความปลอดภัย 
สมบัติทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและ
ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฎิกิริยาเคมีและสมดุล 
กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี  เทอร์ โม
ไดนามิกส์ 
 
 
 

200-114 เคมีพื้นฐาน
สําหรับวิศวกร   

2((2)-0-4) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

เคมี แนะนําเคมีอินทรีย์และเคมีเชิงฟิสิกส์ พันธะ
และหมู่ฟังก์ชัน สารชีวโมเลกุล ปฏิกิริยาเคมี 
สารละลาย สมดุลเคมี  ไฟฟ้าเคมี  การ
ประยุกต์ความรู้ในทางวิศวกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

230-101 เคมีพื้นฐานใน
วิศวกรรมเคม ี

3((3)-0-6) 

การเตรียมสารละลาย การวัดคุณสมบัติของ
สารเชิงกายภาพของสาร การวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น 

230-141 ปฏิบัติการเคมี
พื้นฐานในวิศวกรรมเคม ี

1(0-3-0) 

องค์ ควำม รู้ พ้ื น ฐ ำ น ท ำ ง
วิศวกรรม 
พ้ืนฐำนทำงไฟฟ้ำ 

การวิ เ ค ร าะห์ ว งจร ไฟฟ้ ากระแสตรง 
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกําลังไฟฟ้า 
อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎ
ของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ กําลังไฟฟ้าจริงและกําลังไฟฟ้ารี
แอกทีฟ ตัวประกอบกาลัง การปรับปรุง
ค่าตัวประกอบกําลัง การคิดค่าไฟฟ้าแบบ
หนึ่งเฟส ระบบไฟฟ้าสามเฟส หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะนํา
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

200-115 พื้นฐานไฟฟ้า
สําหรับงานวิศวกรรม    

3((2)-2-5) 

กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
การทํ า งานร่ วมกันของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ หลักการกระบวนการของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาช้ันสูง 
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ชนิด
ข้อมูลพื้นฐานตัวแปรค่าคงที่ตัวดําเนินการ
และนิพจน์  ประโยคคําสั่งและประโยคคําสั่ง
เชิงประกอบ  การทํางานตามลําดับ การ
ทํางานแบบทางเลือกและการทํางานแบบวน
ซ้ํา การตรวจแก้จุดบกพร่อง การออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง
เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาทางด้านวิศวกรรม 
การฝึกเขียนโปรแกรม 
 
 
 

200-116 พื้นฐานการ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ําหรับ
วิศวกร   

3((2)-2-5) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กำรเขียนแบบ ความสําคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม 
เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้การเขียนตัวเลข
และตัวอักษรชนิดของเส้นและมาตรฐาน
สําหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์การ 
เขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออบลิก 
การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพ
ฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียน
ภาพตัดการกําหนดขนาดและรายละเอียด
อื่นๆในแบบงานเขียนแบบวิศวกรรม 

200-117 เขียนแบบ
วิศวกรรมพื้นฐาน 

2((2)-0-4) 

กลศำสตร์ สถิตยศาสตร์ของไหลและพลศาสตร์ของไหล 
ปรากฏการณ์ของการไหลและสมการ
พื้นฐานของการไหล การไหลภายใน ปั๊ม 
การถ่ายโอนโมเมนตัม ลักษณะและสมบัติ
อนุภาคของแข็ง การลดขนาด การผสม การ
แยกของแข็งจากของไหลโดยวิธีเชิงกล และ
การประยุกต์ใช้งานกลศาสตร์ของไหลและ
ของแข็ง: อุปกรณ์ขนส่งของไหล การร่อน
ตะแกรง การกรอง การตกตะกอน การหมุน
เหวี่ยงไซโคลน การผสม ฟลูอิดไดซ์เซชัน 

230-211 กลศาสตร์ของ
ไหลและการประยุกต ์

4((4)-0-8) 

การทดลองทางกลศาสตร์ของไหล และ
อนุภาค ปั๊ม โบลเวอร์ กังหัน ไซโคลน ถัง
กรอง 

230-241 ปฏิบัติการ
กลศาสต์ของไหลและ
อนุภาค 

1(0-3-0) 

อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้ เ ฉ พ ำ ะ ท ำ ง
วิศวกรรม 
ดุลมวลและพลังงำน 

แนะนําการคํานวณเชิงวิศวกรรมเคมี การ
คํานวณปริมาณสัมพันธ์และดุลมวล การรี
ไซเคิล ส่งเลี่ยง และเป่าทิ้ง การใช้ข้อมูล
สมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมี ดุลพลังงาน 

230-201 ดุลมวลและ
พลังงาน                                                   

4((4)-0-8) 

อุณหพลศำสตร์ทำงวิศวกรรม
เคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฏข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์   
ฟังก์ช่ันต่างๆเชิงอุณหพลศาสตร์และการ
ประยุกต์  งานและความร้อน  สมบัติของ
สารบริสุทธิ์  การหาค่าสมบัติทางอุณหพล
ศาสตร์ของสารต่าง ๆ  จากกราฟ  ตาราง  
และสมการสถานะ ลักษณะการไหลของของ
ไหลในท่อและการไหลผ่านหัวฉีดชนิดต่างๆ  
วัฏจักรคาร์โนท์   เอนโทรปี  
 

230-212 อุณหพล
ศาสตร ์

3((3)-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่างๆ
สมการสถานะ สมบัติตกค้าง  สมดุลวัฏภาค
สมดุลระหว่างไอกับของเหลว สมบัติของสาร
ผสมต่างๆ สมบัติส่วนเกิน สัมประสิทธ์ิฟูแกซิ
ตี สัมประสิทธิ์แอกทิวิตี สมการของกิบส์-ดู
เฮม และความร้อนของกระบวนการผสม 

230-213 อุณหพล
ศาสตร์วิศวกรรมเคม ี
 
 
 
 
 

3((3)-0-6) 
 
 
 
 
 

 
วัสดุกลศำสตร์ ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต 

และการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม ได้แก่ 
โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก  วัสดุผสม วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุอื่นๆ เฟสไดอะแกรม 
สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพของ
วัสดุ 

237-111 วัสดุวิศวกรรม 2(2-0-4) 

กำรปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วย
และปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอน 

หลักการพื้นฐานการถ่ายโอนความร้อนการ
นําความร้อนแบบสถานะคงตัวกับภาวะช่ัว
ครู่ การพาความร้อนแบบธรรมชาติและแบบ
บังคับ สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อน 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และหลักการ
ออกแบบ 

230-214 การถ่ายโอน
ความร้อน 

3((3)-0-6) 

ทฤษฏีการแพร่ กฎข้อที่หนึ่งของฟิกส์ การ
ทํานายสัมประสิทธิ์การแพร่ ทฤษฏีการถ่าย
โอนมวล สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวล การ
ประยุกต์การถ่ายโอนมวลและหลักคิดในการ
ออกแบบ การะเหย การทําแห้ง การดูดซับ 
การตกผลึก 

230-321 หลัก
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
1 

3((3)-0-6) 

กระบวนการแยกสารโดยอาศัยสมดุลสถานะ 
และสมดุลเคมี  หลักการกลั่น การกลั่น
ทวิภาค การกลั่นพหุส่วนประกอบ การดูด
ซึมก๊าซ การสกัดของเหลว-ของเหลว การชะ
ละลาย 

230-322 หลัก
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
2 

3((3)-0-6) 

การออกแบบและทดลองเกี่ยวกับ คุณสมบัติ
ทางอุณหพลศาสตร์ และการถ่ายโอนความ
ร้อน การหาเอนทัลปีในการระเหย การหา
เอนทัลปีในการละลาย การนําความร้อน 
การพาความร้อน การแลกเปลี่ยนความร้อน 

230-242 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเคมี 1 
 
 
 
 
 

1(0-3-0) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร 
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ท ด ล อ ง ใ น ด้ า น
กระบวนการแยกสารโดยอาศัยการถ่ายโอน
มวลและความร้อน การทําแห้ง การผสม 
การระเหย การกลั่น การสกัด การดูดซับ
แก๊ส 

230-341 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเคมี 2                                       

1(0-3-0) 

วิศวกรรมปฏิกิริยำเคมีและ
กำรออกแบบปฏิกรณ์ 

ก า ร ใ ช้ พื้ น ฐ า น อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
จลนพลศาสตร์ในการวิเคราะห์และออกแบบ
ถังปฏิกรณ์เคมี ชนิดของถังปฏิกรณ์ ระบบ
ปฏิกรณ์ถังเดี่ยวและหลายถัง ปฏิกิริยาแบบ
อุณหภูมิคงท่ีและไม่คงท่ี ถังปฏิกรณ์แบบเอก
พันธุ์และแนะนําถังปฏิกรณ์แบบวิวิธพันธุ์ 

230-221จลนพลศาสตร์
วิศวกรรมเคมีและการ
ออกแบบปฏิกรณ ์

3((3)-0-6) 

กำรออกแบบอุปกรณ์และ
กำรออกแบบโรงงำนทำง
วิศวกรรมเคม ี

ข้อมูลในการออกแบบ เกณฑ์และมาตรฐาน
ในการออกแบบเครื่องมือ วัสดุที่ใช้ในการ
สร้าง การออกแบบระบบท่อในโรงงาน 
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการควบคุมของไหล 
เครื่องมือขับเคลื่อนของไหล ถังความดัน 
เครื่องมือในด้านการถ่ายโอนมวล ความดัน
ลดของเครื่องมือ   

230-331 การออกแบบ
อุปกรณ์ทางวิศวกรรม
เคม ี

3((3)-0-6) 

การบริหารและการจัดการโครงการแนวคิด
และขั้นตอนการออกแบบโรงงาน กฎฮิวริ
สติกการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภั ยการพิจารณาเลื อกใ ช้ร ะบบ
สาธารณูปโภคในการออกแบบโรงงาน การ
ประมาณต้นทุนอุปกรณ์และวิ เคราะห์
เศรษฐศาสตร์ การจําลองกระบวนการด้วย
โปรแกรม การออกแบบเครือข่ายเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน การออกแบบให้
เหมาะสมที่ สุด  รายงานการออกแบบ
กระบวนการในโรงงานเคมี การใช้โปรแกรม
สําหรับจําลองกระบวนการทางวิศวกรรม
เคมีและออกแบบหน่วยปฏิบัติการ 

230-430 ชุดวิชาการ
ออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีและ
การจําลองกระบวนการ
วิศวกรรมเคม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6((5)-3-10) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร 
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ใ น โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม แผนภูมิการไหล แผนผังระบบ
ท่อและเครื่องมือวัตถุดิบ พลังงาน อุปกรณ์ที่
ใ ช้ในอุตสาหกรรม ความปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนศึกษาโรงงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

230-202 กระบวนการ
วิศวกรรมเคม ี

3((3)-0-6) 

กำรออกแบบอุปกรณ์และ
กำรออกแบบโรงงำนทำง
วิศวกรรมเคม ี

บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเคมี 
รวมทั้งการจําลองทางคอมพิวเตอร์ 
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยสําหรับกรณีศึกษา
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ปิโตร
เคมี พลังงานทดแทน อาหาร สมุนไพร 
ปาล์มน้ํามัน และ ยางพารา 

230-421 บูรณาการ
ความรู้ทางวิศวกรรมเคม ี

3((3)-0-6) 

กำรบริหำรโครงกำร การบริหารและการจัดการโครงการแนวคิด
และขั้นตอนการออกแบบโรงงาน กฎฮิวริ
สติกการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภั ยการพิจารณาเลื อกใ ช้ร ะบบ
สาธารณูปโภคในการออกแบบโรงงาน การ
ประมาณต้นทุนอุปกรณ์และวิ เคราะห์
เศรษฐศาสตร์ การจําลองกระบวนการด้วย
โปรแกรม การออกแบบเครือข่ายเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน การออกแบบให้
เหมาะสมที่ สุด  รายงานการออกแบบ
กระบวนการในโรงงานเคมี การใช้โปรแกรม
สําหรับจําลองกระบวนการทางวิศวกรรม
เคมีและออกแบบหน่วยปฏิบัติการ 

230-430 ชุดวิชาการ
ออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีและ
การจําลองกระบวนการ
วิศวกรรมเคม ี

6((5)-3-10) 

พลศำสตร์ของกระบวนกำร
และกำรควบคุม 

การควบคุมกระบวนการเคมีและตัวแปร สมการทาง
คณิตศาสตร์สําหรับระบบทางวิศวกรรมเคมี  เทคนิค
การหาผลเฉลย ฟังก์ชันถ่ายโอน พลวัตของระบบ
อันดับหนึ่งและสูงกว่า อุปกรณ์ในระบบควบคุม และ
การควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ 
การตอบสนองและเสถียรภาพของระบบควบคุม การ
ตอบสนองของความถี่ การออกแบบระบบควบคุม 
แนะนําระบบควบคุมขั้นสูง 

230-431 พลวัต
กระบวนการและการ
ควบคุม 

3((3)-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร 
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

เศรษฐศำสตร์และกำร
ประเมินรำคำทำงวิศวกรรม
เคมี 

แนะนําหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
ข้อมูลด้านบัญชีและงบการเงิน ค่าเงินที่
เ ป ลี่ ย น ต า ม เ ว ล า  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ท า ง
เศรษฐศาสตร์สําหรับทางเลือกอื่นและการ
ลงทุนในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 

230-301 เศรษฐศาสตร์
และการประยุกต์ใช้ 

3((3)-0-6) 

วิศวกรรมควำมปลอดภัยและ
กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ผลกร ะทบ ของมลภา วะสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งและ
คุณลักษณะของมลภาวะและของเสี ย
อุตสาหกรรม วิธีการบําบัดน้ําเสีย อากาศ
เสีย  และของเสียอันตราย หลักความ
ปลอดภัยและการควบคุมป้องกันความ
สูญเสีย การแสดงถึงอันตรายและการจัดการ 
การประเมินความเสี่ยง หลักการของการ
บริหารความปลอดภัย ข้อกําหนดและ
กฎหมายความปลอดภัยระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OHSAS 18000  การออกแบบและทดลอง
ในด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ เคราะห์ความ
ปลอดภัยของกระบวนการ การหา บีโอดี ซี
โอดี โลหะหนัก การดูดซับ ตะกอนตกจม 

230-330 ชุดวิชาการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
เคม ี

7((6)-3-12) 

บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเคมี รวมทั้ง
การจําลองทางคอมพิวเตอร์ การประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สํ า ห รั บกรณี ศึ กษา ในอุ ตสาหกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับ ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน 
อาหาร สมุนไพร ปาล์มน้ํามัน และ ยางพารา 

230-421 บูรณาการ
ความรู้ทางวิศวกรรมเคม ี

3((3)-0-6) 

วิศวกรรมกระบวนกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งและคุณลักษณะของ
มลภาวะและของเสียอุตสาหกรรม วิธีการบําบัด
น้ําเสีย อากาศเสีย และของเสียอันตราย หลัก
ความปลอดภัยและการควบคุมป้องกันความ
สูญเสีย การแสดงถึงอันตรายและการจัดการ การ
ประเมินความเสี่ยง หลักการของการบริหารความ
ปลอดภัย ข้อกําหนดและกฎหมายความปลอดภยั 

230-330 ชุดวิชาการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
เคม ี

7((6)-3-12) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร 
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OHSAS 18000  การออกแบบและทดลองในด้าน
สิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ความปลอดภัยของ
กระบวนการ การหา บีโอดี ซโีอดี โลหะหนัก การ
ดูดซับ ตะกอนตกจม 

  

วิศวกรรมกระบวนกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเคมี รวมทั้ง
การจําลองทางคอมพิวเตอร์ การประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สํ า ห รั บกรณี ศึ กษา ในอุ ตสาหกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับ ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน 
อาหาร สมุนไพร ปาล์มน้ํามัน และ ยางพารา 

230-421 บูรณาการ
ความรู้ทางวิศวกรรมเคม ี

3((3)-0-6) 
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2. ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 

 
ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ {ปีกำรศึกษำ 2564 – ปีกำรศึกษำ 2568} 

 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 
200-112 คณิตศำสตร์พ้ืนฐำนส ำหรับวิศวกร 
Fundamental Mathematics for Engineer 

1. นายมนตรี  กาญจนะเดชะ 
    B.Eng., Electrical Engineering, 1990 Prince of  
    Songkla University, Thailand 
    M.Eng., Electrical Engineering, 1995 Prince of  
    Songkla University, Thailand 
    Ph.D., Electrical Engineering, 2000 Old Dominion  
    University, USA 
    ประสบการณ์สอน 31 ปี 
2. นายธเนศ  เคารพาพงศ ์
    B.Eng. (honored) Electrical Engineering, Prince of  
    Songkhla university, 1990 
    Maitrise Automatism, UPS, Toulouse, France, 1997 
    D.E.A. Automatism, INPT/ ENSEEIHT France, 1998 
    Doctorat Systems Automatiques Automatism,  
    INPT/ ENSEEIHT France, 2001 
    ประสบการณ์สอน 31 ป ี

230-203  คณิตศำสตร์วิศวกรรมเคมี 1 
Mathematics Chemical Engineering I  
 

1. นางกุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.S.Chemical Engineering (Lehigh University, U.S.A.)  
    Ph.D.Chemical Engineering (Lehigh University, U.S.A.)       
    ประสบการณ์สอน 20 ปี 

230-304 คณิตศำสตร์วิศวกรรมเคมี 2 
Mathematics in Chemical Engineering II 

1. นางกุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.S.Chemical Engineering (Lehigh University, U.S.A.)  
    Ph.D.Chemical Engineering (Lehigh University, U.S.A.)       
    ประสบการณ์สอน 20 ปี 

ฟิสิกส ์
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร   
Fundamental Physics for Engineer 

1. นายสมชาย  แซ่อึ้ง 
    วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ประสบการณ์สอน 23 ป ี
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2.  นางจรีรัตน์ สกลุรัตน ์
     วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ม.สงขลานครินทร์,2538 
     M.Eng.Sc.(Environmental Engineering) Melbourne     
     University, Australia,2543 
     ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ม.สงขลานครินทร์,2554 
     ประสบการณ์สอน 25 ป ี 

เคมี 
200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร   
Fundamental Chemistry for Engineer 

1. นายปริญญา  คงพรม 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ด.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
    ประสบการณ์สอน 9 ปี 

230-101 เคมีพื้นฐำนในวิศวกรรมเคมี 
Basic Chemistry in Chemical Engineering 

1. นางสาวสุรสัวดี  กังสนันท์ 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ปร.ด.เทคโนโลยีปิโตรเคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
    ประสบการณ์สอน 12 ปี 
2. นายทรงธรรม  โพธิ์ถาวร 
    วท.บ.เคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ม.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ปร.ด.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ประสบการณ์สอน 4 ปี 

230-141 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำนในวิศวกรรมเคมี 
Basic Chemistry Laboratory in Chemical 
Engineering 

1. นายลือพงศ์  แก้วศรีจันทร ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ม.วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
    ประสบการณ์สอน 22 ปี 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม 

พ้ืนฐำนทำงไฟฟ้ำ 
200-115 พ้ืนฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
Fundamental Chemistry for Engineer 

1. ดร.วฤทธ์ิ วิชกูล 
    B.S. (Electrical Engineering), Massachusetts 
Institute of Technology, U.S.A., 2544 
    M.Eng. (Electrical Engineering), Massachusetts 
Institute of Technology, U.S.A., 2544 
    Ph.D. (Electrical Engineering), Massachusetts 
Institute of Technology, U.S.A., 2554 
   ประสบการณส์อน 10 ปี 

กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
200-116 พ้ืนฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
วิศวกร 
Basic Engineering Programming 

1. นางสาวอารีย์  ธีรภาพเสร ี
    B.Eng., Computer Engineering, 1997 Prince of  
    Songkla university, Thailand 
    Maitrise., Computer Science, 2000 Joseph Fourier  
    University of Grenoble, France 
    DEA., Computer System and Communication, 2001  
    Joseph Fourier University of Grenoble, France 
    Ph.D., Computer Science, 2005 Joseph Fourier  
    University of Grenoble, France 
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    ประสบการณ์สอน 17 ปี 
2. นายอนันท์  ชกสุริวงศ์ 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ พ.ศ. 2543 
    D.E.A. (Imagerie, Vision, Robotique),  Institut    
    National  Polytechnique  de Gronoble, France,  
    พ.ศ. 2547 
    Ph.D. (Sciences  et  Technologies  industrielles),   
    Universite´  d’Orleans , France, พ.ศ. 2551 
    ประสบการณ์สอน 24 ป ี
3. นางสาวพิชญา  ตัณฑัยย ์
    วศ.บ., วิศวกรรมไฟฟ้า(สื่อสาร), 2532  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
    M.Phil., Computer Science, 2540 
    University of Manchester, United Kingdom 

    Ph.D., Computer Science, 2544 University 
    Of Manchester, United Kingdom 
    ประสบการณ์สอน 31 ปี 
4. นายเสกสรรค์  สุวรรณมณ ี
    B.Eng. Computer, 1997 Prince of Songkhla  
    University, Thailand 
    Maîtrise Informatique (Computer Science), 2000  
    Université Paul Sabatier (Toulouse III ) 
    ประสบการณ์สอน 24 ปี 
5. นายนิคม  สุวรรณวร 
    Bachelor's degree of Computer Engineering  
    (Honorable), 1998, Prince of Songkla  
    University, Songkhla, THAILAND 
    Master's degree of Computer Engineering,  
    2003, ESME-Sudria Engineering School, Paris,  
    FRANCE 
    Master's degree of Electronic System and  
    Information Technology, DEA-SETI, Ecole                 
    Doctorale STITS, 2003, University of Paris XI,  
    FRANCE 
    Ph.D. (Très Honorable), Institut d'Electronique     
    Fondamentale, Ecole Doctorale STITS,  
    2006, University of Paris XI, FRANCE 
    ประสบการณ์สอน 22 ป ี
6. นายสุนทร  วิทูสุรพจน์ 
    B.Sc., Electrical Engineering, 1985 Prince of  
    Songkhla university, Thailand 

http://saturn.ee.psu.ac.th/neweeweb/
http://www.cs.manchester.ac.uk/
http://www.manchester.ac.uk/
http://www.manchester.ac.uk/
http://www.fco.gov.uk/
http://www.cs.manchester.ac.uk/
https://www.esme.fr/
http://ed-stits.fr/en/
http://www.u-psud.fr/en/index.html
http://www.ief.u-psud.fr/
http://ed-stits.fr/en/
http://www.u-psud.fr/en/index.html
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    M.Eng., Electrical Engineering, 1989 Prince of  
    Songkhla university, Thailand 
    Ph.D., Electrical and Computer Engineering, 2005   
    Swinburne University of Technology, Australia 
    ประสบการณ์สอน 32 ป ี
7. นางสาวเพ็ชรัตน์  สุรยิะไชย 
    Bachelor of Science in Electrical and Computer  
    Engineering, May 2000 Carnegie Mellon University,  
    Pittsburgh, PA, USA 
    Master of Science in Electrical and Computer  
    Engineering, May 2002 Carnegie Mellon  
    University, Pittsburgh, PA, USA 
    PhD in Computer Science, Oct 2011 
    Lancaster University, Lancaster, UK 
    ประสบการณ์สอน 19 ป ี

กำรเขียนแบบ 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
Basic Engineering Drawing 

1. นายสมชาย  แซ่อึ้ง 
    วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ประสบการณ์สอน 23 ป ี
2. นายฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 

2536 ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /     
    วิศวกรรมเครื่องกล / Thailand 

2539 ปริญญาโท - มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ /  
    วิศวกรรมเครื่องกล / Thailand 
    2548 ปริญญาเอก – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
    ธนบุรี / Energy Technology / Thailand 
    ประสบการณ์สอน 25 ปี 
3.  นายธีระยุทธ หลีวิจติร 

2537 ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /  
    วิศวกรรมเครื่องกล / Thailand 
    2543 ปริญญาโท - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /  
    วิศวกรรมเครื่องกล / Thailand 
    2550 ปริญญาเอก – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
    ธนบุรี / เทคโนโลยีพลังงาน / Thailand 
    ประสบการณ์สอน 15 ปี 

กลศำสตร์ 
230-211 กลศำสตร์ของไหลและกำรประยุกต์ 
Fluid Mechanics and Applications 

1. นางสาวระชา  เดชชาญชัยวงศ ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
     ปร.ด.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ประสบการณ์สอน 4 ปี 
2. นายทรงธรรม  โพธิ์ถาวร 
    วท.บ.เคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ม.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
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    ปร.ด.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ประสบการณ์สอน 4 ปี 

230-241 ปฏิบัติกำรกลศำสต์ของไหลและอนุภำค 
Fluid Mechanic and Particle Laboratory 

1. นางสาวพรศิริ  แก้วประดิษฐ ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ) 
    วศ.ม.วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
    วศ.ด.วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
    ประสบการณ์สอน 13 ปี 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
ดุลมวลและพลังงำน 
230-201 ดุลมวลและพลังงำน 
Material and Energy Balances 

1. นางจันทิมา  ช่ังสิริพร 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ม.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ปร.ด.เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม 
      เกลา้ธนบรุี) 
    ประสบการณ์สอน 19 ปี 

อุณหพลศำสตร์ทำงวิศวกรรมเคมี 
230-212 อุณหพลศำสตร์ 
Thermodynamics 

1. นางชญานุช  แสงวิเชียร 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.S. Chemical Engineering 
    (Michigan Technological University) 
    Ph.D.Chemical Engineering 
    (Johns Hopkins University, U.S.A.) 
    ประสบการณ์สอน 21 ปี 

230-213 อุณหพลศำสตร์วิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Thermodynamics 

1. นางสาวสินินาฏ  จงคง 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ด.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเสงขลานครินทร์) 
    ประสบการณ์สอน 14 ปี 

วัสดุศำสตร์ 
237-111 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

1. นางมัทนา ฆังคะมโณ 
    วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.S.E. Ceramics Science and Engineering   (The    
    University of Sheffied, United Kingdom) 
    Ph.D. Engineering (Ceramics)  (The University of  
    Exeter, United Kingdom) 
    ประสบการณ์สอน 5 ปี 
2. นายสมใจ จันทร์อุดม 
    วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ประสบการณ์สอน 6 ปี 
3. นางสาวสลติา เพชรสังข ์
    วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ   
    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
    วศ.ม. วิศวกรรมการเชื่อม   
    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)ปร.ด.      
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    วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต  (มหาวิทยาลัย    
    เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี 
    ประสบการณ์สอน 3 ปี 
4. นายวีรเดช กีรติธนวิทย ์
    วท.บ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์   
    (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
    วศ.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และ 
    เทคโนโลยสีิ่งทอ (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 
    Ph.D. Plastics Engineering   
    (TU Bergakademie Friberg) 
    ประสบการณ์สอน 2 ปี 

กำรปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วยและปรำกฎกำรณ์กำรถ่ำยโอน 
230-214 กำรถ่ำยโอนควำมร้อน 
Heat Transfer 

1. นางสาวระชา  เดชชาญชัยวงศ ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ปร.ด.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ประสบการณส์อน 4 ปี 

230-321 หลักปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วย 1 
Unit Operations I 

1. นางสุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.S. Chemical and Petroleum Refining  
    Engineering (Colorado School of Mines,U.S.A.) 
    Ph.D. Chemical and Petroleum Refining  
    Engineering (Colorado School of Mines,U.S.A.) 
    ประสบการณส์อน 21 ปี 
2. นายปรญิญา  คงพรม 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ด.วิศวกรรมเคม ี(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
    ประสบการณส์อน 9 ปี 

230-322 หลักปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วย 2 
Unit Operations II 

1. นายปริญญา  คงพรม 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ด.วศิวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
    ประสบการณส์อน 9 ปี 

230-242 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเคมี 1 
Chemical Engineering Laboratory I 

1. นางผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.Sc. Environmental Diagnostics (Cranfield  
    University, UK) 
    Ph.D.BioScience and Technology (Cranfield  
    University, UK) 
    ประสบการณส์อน 22 ปี 

230-341 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเคมี 2       
Chemical Engineering Laboratory II 
                                 

1. นางชญานุช  แสงวิเชียร 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.S. Chemical Engineering 
    (Michigan Technological University) 
    Ph.D.Chemical Engineering 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
    (Johns Hopkins University, U.S.A.) 
    ประสบการณ์สอน 21 ปี 

วิศวกรรมปฏิกิริยำเคมีและกำรออกแบบปฏิกรณ์ 
230-221 จลนพลศำสตร์วิศวกรรมเคมีและกำรออกแบบ
ปฏิกรณ์ 
Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 

1. นางสุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) 
    M.S. Chemical and Petroleum Refining  
    Engineering (Colorado School of Mines,U.S.A.) 
    Ph.D. Chemical and Petroleum Refining  
    Engineering (Colorado School of Mines,U.S.A.) 
    ประสบการณ์สอน 21 ปี 

กำรออกแบบอุปกรณ์และกำรออกแบบโรงงำนทำงวิศวกรรม
เคมี 
230-331 กำรออกแบบอุปกรณ์ทำงวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Equipment Design 

1. นายทรงธรรม  โพธิ์ถาวร 
    วท.บ.เคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ม.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ปร.ด.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ประสบการณ์สอน 4 ปี 

230-430 ชุดวิชำกำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีและ
กำรจ ำลองกระบวนกำรวิศวกรรมเคมี 
Module : Chemical Engineering Plant Design and 
Chemical Process Simulatio 

1. นางสาวสุรสัวดี  กังสนันท์ 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ปร.ด.เทคโนโลยีปิโตรเคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
    ประสบการณ์สอน 12 ปี 
2. นายทรงธรรม  โพธิ์ถาวร 
    วท.บ.เคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ม.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ปร.ด.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ประสบการณ์สอน 4 ปี 

230-202 กระบวนกำรวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Processes 

1. นางผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.Sc. Environmental Diagnostics (Cranfield  
    University, UK) 
    Ph.D.BioScience and Technology (Cranfield  
    University, UK) 
    ประสบการณ์สอน 22 ปี 

230-421 บูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมเคมี 
Integrated Knowledge in Chemical Engineering 

1. นายราม  แย้มแสงสังข ์
    B.Sc.Chemical Engineering 
    (The University of Texas At Austin, U.S.A.) 
    Ph.D.Agricultural Engineering 
    (The University of Texas At Austin, U.S.A.) 
    ประสบการณ์สอน 21 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กำรบริหำรโครงกำร 
230-430 ชุดวิชำกำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีและ
กำรจ ำลองกระบวนกำรวิศวกรรมเคมี 
Module : Chemical Engineering Plant Design and 
Chemical Process Simulatio 
 
 

1. นางสาวสุรสัวดี  กังสนันท์ 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    ปร.ด.เทคโนโลยีปิโตรเคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
    ประสบการณ์สอน 12 ปี 
2. นางสาวพรศิริ  แก้วประดิษฐ ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ) 
    วศ.ม.วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
    วศ.ด.วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
    ประสบการณ์สอน 13 ปี 

พลศำสตร์ของกระบวนกำรและกำรควบคุม 
230-431 พลวัตกระบวนกำรและกำรควบคุม 
Process Dynamics and Control 

1. นางกุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.S.Chemical Engineering (Lehigh University, U.S.A.)  
    Ph.D.Chemical Engineering (Lehigh University, U.S.A.)       
    ประสบการณ์สอน 20 ปี 

เศรษฐศำสตร์และกำรประเมินรำคำทำงวิศวกรรมเคมี 
230-301 เศรษฐศำสตร์และกำรประยุกต์ใช ้
Economics and Applications 

1. นางกุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.S.Chemical Engineering (Lehigh University, U.S.A.)  
    Ph.D.Chemical Engineering (Lehigh University, U.S.A.)       
    ประสบการณ์สอน 20 ปี 
2. นางผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.Sc. Environmental Diagnostics (Cranfield  
    University, UK) 
    Ph.D.BioScience and Technology (Cranfield  
    University, UK) 
    ประสบการณ์สอน 22 ปี 
3. นางสาวสินินาฏ  จงคง 
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    วศ.ด.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเสงขลานครินทร์) 
    ประสบการณ์สอน 14 ปี 

วิศวกรรมควำมปลอดภัยและกำรประเมินควำมเสี่ยง 
230-330 ชุดวิชำกำรควบคุมสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย
ในกำรปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมเคมี 
Module : Environmental Control and Safety in 
Chemical Engineering Operations 

1. นางผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท ์
    วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
    M.Sc. Environmental Diagnostics (Cranfield  
    University, UK) 
    Ph.D.BioScience and Technology (Cranfield  
    University, UK) 
    ประสบการณ์สอน 22 ปี 
2. นายราม  แย้มแสงสังข ์
    B.Sc.Chemical Engineering 
    (The University of Texas At Austin, U.S.A.) 
    Ph.D.Agricultural Engineering 
    (The University of Texas At Austin, U.S.A.) 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
    ประสบการณ์สอน 21 ปี 

230-421 บูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมเคมี 
Integrated Knowledge in Chemical Engineering 

1. นายราม  แย้มแสงสังข ์
    B.Sc.Chemical Engineering 
    (The University of Texas At Austin, U.S.A.) 
    Ph.D.Agricultural Engineering 
    (The University of Texas At Austin, U.S.A.) 
    ประสบการณ์สอน 21 ปี 
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ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

1. ห้องปฏิบัติกำร  
 1.1 บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 
  

ล ำดับ ชื่ออุปกรณ์ ประเภท รูปภำพประกอบ 
1 เครื่องวัดปริมาณน้ําในน้ํามัน (KARL FISCHER) ครุภัณฑ์ 

 
2 เครื่องวัดความหนืดแบบหมุน ครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

3 เครื่องปฏิกรณ์ความร้อนสูง 
 

ครุภัณฑ์  
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4 เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ(Tube furnace) ครุภัณฑ์ 

 
5 เครื่องเขย่าชนดควบคุมอุณหภูม ิ ครุภัณฑ์ 

 
6 ตู้ดูดควันภายในห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ 

 
7 ตู้ชีวนิรภัยติดตั้งภายในสาขาวิชา ชนิด Class II ครุภัณฑ์ 
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8 ชุดอุปกรณ์ทดลอง Gas Absorption - 

 
9 ชุดอุปกรณ์การทดลอง ฟลูอิไดเซชั่น 

 
- 

 

10 ชุดอุปกรณ์การทดลอง Single Effect Evaporation 
 

- 

 
11 
 

ชุดอุปกรณ์การทดลอง เครื่องกรองระบบต่อเนื่องความดันคงที่ 
 

- 
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12 ชุดอุปกรณ์การทดลอง ไซโคลน - 

 

13 ชุดอุปกรณ์การทดลอง Oil-Extraction from Soybean 
 

- 

 
14 ชุดอุปกรณ์การทดลอง Thin film Evaporation 

 
- 

 

15 ชุดอุปกรณ์การทดลอง เครื่องกรองแบบอัดความดัน - 
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16 ชุดอุปกรณ์การทดลอง Fractional Distillation 
 

- 

 
17 ชุดอุปกรณ์การทดลอง Tray Dryer 

 
- 

 
18 ชุดอุปกรณ์การทดลอง Liquid- Liquid Extraction 

 
 
 
 
 

- 

 
19 ชุดอุปกรณ์การทดลอง Spray Drying 

 
- 
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20 ชุดอุปกรณ์การทดลอง Gas Phase Mass Transfer 
 

- 
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จุดติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและทิศทางการหนีไฟ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร ชั้น 6 
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แผนที่อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร
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1.2 โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
  

รายการ โปรแกรม OS การใช้งาน ห้องสําหรับปฏิบัติการ 
1 Windows 10 

 

64 Bit ทั่วไป COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 

2 Adobe Reader 2020 
 

64 Bit ทั่วไป COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 

3 VLC 
 

64 Bit ทั่วไป COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 

4 Ms offices 2019 
 

64 Bit ทั่วไป COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 

5 13 ฟอนท์ราชการ 
 

64 Bit ทั่วไป COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 

6 Epic Pen Setup 
 

64 Bit สื่อการสอน COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 

7 Screen Recorder Free 
 

64 Bit สื่อการสอน COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 

8 Aspen 
 

64 Bit วิศวกรรมเคมี COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 

9 Zoom สําหรับการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 
 

10 Team สําหรับการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 
 

11 Tell Me More เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

12 Turnittin โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
 

 
2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร  
 2.1 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 - สาขาวิชาฯ และกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมหารือเรื่องการตั้งครุภัณฑ์สําหรับการเรียน   
การสอน ตามกลไกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีกรอบเวลาที่แน่ชัด (Link 1) 
https://drive.google.com/file/d/1OOXCbEcPfm59pMHTDkpGvDfo9MQHybmF/view?usp=sharing 

  - สาขาวิชาฯ และกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดซื้อและ Update โปรแกรม AspenONE  
Universities เป็นประจําทุกปี (Link 2) 
https://drive.google.com/file/d/18yxPDW5lxsqaQkZ5w01XrPfbaLB0pRTy/view?usp=sharing 
   - อุปกรณ์ wifi ของสาขาวิชาฯ มีทั้งหมด 5 จุด  มีระบบ  LAN และ wifi ของคณะ กระจายทั่ว 
สาขาวิชาฯ และบริเวณชั้น 6 ตึกวิจัยสิริธร   
   - มีกลไก การสั่งซื้อวัสดุประเภทเครื่องแก้ว สารเคมี โดยจัดหมวดหมู่จากเงินรายได้สาขาวิชา          
และจากเงินโครงงานนักศึกษา 

 - มีระบบความปลอดภัย ระบบป้องกันคนแปลกหน้า โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในมุมอับ 

https://drive.google.com/file/d/1OOXCbEcPfm59pMHTDkpGvDfo9MQHybmF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18yxPDW5lxsqaQkZ5w01XrPfbaLB0pRTy/view?usp=sharing
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หรอืมุมลับสายตา และมีระบบคีย์การ์ดสําหรับนักศึกษาวิชาโครงงานนักศึกษา  
- อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการนําเสนอข้อคิดเห็น เรื่องการจัดการครุภัณฑ์สําหรับการเรียน

การสอน อุปกรณ์โสตทศันศึกษา การจัดห้องกิจกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีวาระในที่ประชุมสาขาวิชาฯ ตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม(Link3)https://drive.google.com/file/d/1mY1D2YN5NWQ9BaeKFy0540LgpitB_pM/view?usp=
sharing 

- เริ่มมีระบบห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPRel เว็บไซต์http://esprel.labsafety.nrct.go.th/home.asp 
- มีแผนการซ่อมบํารุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
- มีระบบยืม-คืน/เบิกอุปกรณ์การทดลอง และสารเคมี เฉพาะบุคลากรและนักศึกษาในเว็บไซต์ 

www.chem.eng.psu.ac.th 
- มีระบบการจองห้องเรียนภายในสาขาวิชา และส่วนกลางของคณะ ในเว็บไซด์ 

www.chem.eng.psu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1mY1D2YN5NWQ9BaeKFy0540LgpitB_pM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mY1D2YN5NWQ9BaeKFy0540LgpitB_pM/view?usp=sharing
http://esprel.labsafety.nrct.go.th/home.asp
http://www.chem.eng.psu.ac.th/
http://www.chem.eng.psu.ac.th/
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง เกณฑ์ AUN-QA Ver.4 
(Self-Assessment Report AUN-QA Ver.4) 

 

 

 

 

หลักสูตร วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 

 

 

รอบปีกำรศึกษำ 2563 
(ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564) 

 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง เกณฑ์ AUN-QA Ver.4 
(Self-Assessment Report AUN-QA Ver.4) 

 

 

 

 

 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
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ค าน า 

 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถใน          
การบูรณาการ ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเคมีได้อย่างเหมาะสม หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค านึงถึงคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม  ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งในด้าน
วิชาชีพและสังคม 

  เอกสารฉบับนี้ เป็นรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
ซึ่งหลักสูตรฯ ได้จัดท าขึ้นโดยสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เอกสารฉบับ
นี้จะให้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการน าข้อมูลไปประกอบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  ได้ จั ดท ารายงานการประเมินตน เองในรอบปี การศึ กษ า 256 3                         
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564) ในด้านต่าง ๆ ตามกรอบของ AUN QA โดยมี
บทสรุปการประเมินในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ 
 

บทที่ 1 ส่วนน า 

 

1. ประวัติโดยย่อของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 

ภารกิจหลักของสาขาวิชาฯ คือ จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพ่ือผลิตวิศวกรเคมี ที่มีคุณภาพ               
คิดเป็นท าเป็น สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งต้องมีจรรยาบรรณในสายวิชาชีพและ           
มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากภารกิจเรื่องการเรียนการสอนแล้วสาขาวิชาฯ ยังรับผิดชอบในเรื่อง           
การวิจัย และการให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่ชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
 
        1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  
 

        2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 
  

        3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  

        4. คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  

        5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
  

        6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 



 
 

บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรมีผลการด าเนินงานครบและเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1-8       

AUN 1 Expected Learning Outcomes 

 ผลการประเมินตนเอง = 4  

AUN 2 Program Structure and content 

 ผลการประเมินตนเอง = 3  

AUN 3 Teaching and Learning Approach 

 ผลการประเมินตนเอง = 3 

AUN 4 Student Assessment 

 ผลการประเมินตนเอง = 3 

AUN 5 Academic Staff Quality 

 ผลการประเมินตนเอง = 3  

AUN 6 Student Support and services 

 ผลการประเมินตนเอง = 3  

AUN 7 Facilities and Infrastructure 

 ผลการประเมินตนเอง = 3  

AUN 8 Output and outcomes 

 ผลการประเมินตนเอง = 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ส่วนน า  
 
1. ประวัติโดยสาขาวิชาและหลักสูตร 

  
สาขาวิชาได้เริ่มก่อตั้งและท าการเปดดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมาตั้งแต่ พ.ศ.2516           

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี กระบวนการแปรรูปให้
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาตรี ทางหลักสูตรฯ ได้จัดหลักสูตรให้นักศึกษาได้สามารถบูรณาการ
วิชาเรียนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการ การท าโครงงานนักศึกษา การฝึกงาน หรือการท าสหกิจ
ศึกษาซึ่งโจทย์ปัญหาส่วนหนึ่งของโครงงานได้มาจากภาคอุตสาหกรรม และงานวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ 

 
        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีได้ด าเนินการระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีการปรับปรุงมาตรฐาน องค์ประกอบ/ดัชนีชี้วัด เพ่ือความเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

       สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ด าเนินการสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และให้ปริญญาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 
 
ปี พ.ศ. 2520 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีได้ย้ายสถานที่จากอาคารสตางค์ มงคลสุขมายังอาคาร

วิศวกรรมเคมีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 

ปีการศึกษา 2533 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้เปดดการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

ปีการศึกษา 2545  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้เปดดการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

ปีการศึกษา 2550 สาขาวิศวกรรมเคมี ได้เปดดการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

        ภารกิจหลักของสาขาวิชาฯ คือ จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพ่ือผลิตวิศวกรเคมี                 
ที่มีคุณภาพ คิดเป็นท าเป็น สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งต้องมีจรรยาบรรณใน               
สายวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากภารกิจเรื่องการเรียนการสอนแล้วภาควิชาฯ ยังรับผิดชอบ
ในเรื่องการวิจัย และการให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่ชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
 

ปรัชญา 
 

          ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการ ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเคมี ได้
อย่างเหมาะสม หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม และค านึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม 
   

ความส าคัญ 
 

          หลักสูตรนี้ได้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกรเคมี 
 

วัตถุประสงค์ 
 

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
        1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  
        2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้  
        3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
        4. คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
        5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน  
        6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รองศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธ์ิ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ช่ังสิริพร 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช แสงวิเชียร                      

  รองศาสตราจารย์ ดร.ราม แย้มแสงสังข์             นางสาวกีรัตยา เจริญมาก               นายสมคิด จีนาพงษ์ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ลือพงศ์  แก้วศรีจันทร์        นักวิชาการอุดมศึกษา                ช่างเทคนิคช านาญงานพิเศษ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล          นางสาวจุฑารัตน์ แสงงาม               นางสาวกาญจณา ขันทกะพันธ ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.สินินาฏ  จงคง                 นักวิชาการอุดมศึกษา                   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสัวดี  กังสนันท์                                                          นายธนากร เกียรติขวัญบตุร       

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศริิ  แก้วประดิษฐ ์                                                     นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  คงพรม                                                         นายณรงค์ อภยานุกูล   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระชา  เดชชาญชัยวงศ์                                                   วิศวกร                                   

    ดร.ทรงธรรม  โพธิ์ถาวร                                                                             นางสาวพรพิมล แสนสุข 

                                                                                                           พนักงานห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.กลุชนาฐ  ประเสริฐสิทธ์ิ 

 

 
รองหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีฝ่าย
บัณฑิตศึกษาและวจิัย / ประธานบริหาร

หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก 

 รองศาสตราจารย ์ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร 

รองหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฝ่ายวิชาการ / 
ประธานบริหารหลักสูตร ป.ตรี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือพงศ์  แก้วศรีจนัทร์ 
 

สายวิชาการ สายสนบัสนุน 

ส านักงานภาควิชา  ฝ่ายปฏิบตัิการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

 



 
 

4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/สาขาวิชา 
 

การประกันคุณภาพของหลักสูตรได้จัดท าให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกับเกณฑ์
ประเมิน AUN QA ตามความต้องการของคณะ/มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาก าลังด าเนินการเพ่ือขอรับรอง
มาตรฐาน TABEE ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการส่งภายในปี 2565 

 
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น 
 

โครงสร้างหลักสูตร ได้แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา โดยทั้ง 2 แผนมีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
จ านวน 147 หน่วยกิต โดยสรุปหมวดรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 61* 30          หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา 12            หน่วยกิต         
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ/หรือมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป 6 หน่วยกิต 
หมวดศึกษาทั่วไป รหัส 61 เป็นต้นไป*   
วิชาบังคับประกอบด้วยสาระ จ านวน 7 สาระ ดังนี้ 30 หน่วยกิต 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 6  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 21 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน 17   หน่วยกิต    
3) กลุ่มวิชาชีพ 73     หน่วยกิต 
    3.1 วิชาบังคับ  61 หน่วยกิต 
    3.2 วิชาเลือก  12 หน่วยกิต               
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ง.  หมวดวิชาการฝึกงาน และทัศนศึกษา                         0 หน่วยกิต 
    1) ฝึกงาน                                             ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
    2) ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม                                                         ไมน่้อยกว่า 40 ชั่วโมง  

                                                                                                 หรือ 5 – 10 วัน 
 
 
 
 



 
 

         หมายเหตุ *มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ บังคับใช้กับ นศ.61 
ส าหรับรายละเอียดแผนการศึกษาสามารถดูได้ใน มคอ.2 หรือจาก www.chem.eng.psu.ac.th 
                       แผนการศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
แผนการศึกษา 1      ส าหรับนักศึกษาทั่ วไป ใช้ เวลาในการส าเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษาปกติ                            
แผนการศึกษาที่  2  (สหกิจศึกษา) ส าหรับนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีคุณสมบัติ                      

                                                       เป็นไปตามเกณฑ์ทีส่าขาวิชาก าหนด ใช้เวลาในการส าเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา  
                                                       โดยมีการท าสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา (9 หน่วยกิต) และมีการอบรมเตรียมความ 

                             พร้อมก่อนการท าสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chem.eng.psu.ac.th/


 
 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ภาควิชาได้ก าหนดเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับท่ี สกอ. และสภาวิศวกรก าหนด  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

นายลือพงศ์  แก้วศรีจันทร์ 
3-8016-00310-77-7 
รองศาสตราจารย์ 
 
 
 
 
นางกุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์ 
3-9099-00526-77-1 
รองศาสตราจารย์ 
 
นางจันทิมา ชั่งสิริพร 
3-9099-00615-63-4 
รองศาสตราจารย์ 
 
 
นางสาวสินินาฏ  จงคง 
3-9099-00250-71-7   
รองศาสตราจารย์ 
 
นางสาวสุรัสวดี  กังสนันท์ 
3-8098-00094-61-7 
รองศาสตราจารย์       
 
 
 
 
 
 
 

นายปริญญา  คงพรม 
3-9305-00286-91-1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

Ph.D., Chemical and Petroleum Refining Engineering, 
Colorado School of Mines, U.S.A, 1999(2542) 
M.Eng., Chemical Engineering, Chulalongkorn 
University,Bangkok, 1990(2533) 
B.Sc., Chemical Engineering,Prince of Songkla University, 
Hatyai Songkhla, 1985(2528) 
 
Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University, USA, 2546 
M.S. (Chemical Engineering), Lehigh University, 2542 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538 
 
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2548   
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536 
 
D.Eng (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545 
 
 
Ph.D.(Petrochemical Technology), The Petroleum and 
Petrochemical College, Chulalongkorn University Thailand 
(2002-2009) 
B. Eng. Chemical Engineering, Prince of Songkla University 
Thailand (1998-2002) 
 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 



 
 

    อาจารย์ผู้สอน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

และรายชื่ออาจารย์
ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ท างานที่

เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน** 

(ส าหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

จ านวน
ชั่วโมงที่
สอนใน
รายวิชา
นั้น** 

(ส าหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1. รองศาสตราจารย์  
ดร.ลือพงศ์   
         แก้วศรีจันทร์ 
 

Ph.D. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), Colorado 
School of Mines, USA, 2542 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2533 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2528 

    

2. รองศาสตราจารย์  
ดร.สุกฤทธิรา  
             รัตนวิไล 
 

Ph.D. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), Colorado 
School of Mines, USA,  2544 
M.S. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), Colorado 
School of Mines, 2539 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536 

    

3. รองศาสตราจารย์  
ดร.ผกามาศ  
     เจษฎ์พัฒนานนท์ 
 

Ph.D. (BioScience and 
Technology) Cranfield 
University, UK, 2544 
M.Sc. (Environmental 
Diagnostics), Cranfield 
University, 2540 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538 
 
 

    



 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

และรายชื่ออาจารย์
ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ท างานที่

เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน** 

(ส าหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

จ านวน
ชั่วโมงที่
สอนใน
รายวิชา
นั้น** 

(ส าหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

4. รองศาสตราจารย์  
ดร.กุลชนาฐ    
        ประเสริฐสิทธิ ์
 

Ph.D. (Chemical 
Engineering), Lehigh University, 
USA, 2546 
M.S. (Chemical 
Engineering), Lehigh University, 
2542 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538 

    

5. รองศาสตราจารย์  
ดร.ชญานุช 
           แสงวิเชียร 
 

Ph.D.(Chemical Engineering)   
Johns Hopkins University, USA, 
2545 
M.S. (Chemical 
Engineering), Michigan 
Technological University, 2541 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538 

    

6. รองศาสตราจารย์  
ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2548   
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536 

    

7. รองศาสตราจารย์ 
 ดร.ราม  
       แย้มแสงสังข ์

Ph.D. (Agricultural 
Engineering)  Texas A&M 
University, USA, 2543 

    



 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

และรายชื่ออาจารย์
ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ท างานที่

เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน** 

(ส าหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

จ านวน
ชั่วโมงที่
สอนใน
รายวิชา
นั้น** 

(ส าหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

 B.Sc. (Chemical Engineering), 
The University of Texas at 
Austin, 2539 

8. รองศาสตราจารย์  
ดร.สินินาฏ จงคง 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2546 

    

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ดร.พรศิริ  
        แก้วประดิษฐ์ 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  2551  
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2542 

    

10. รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุรัสวดี กังสนันท์ 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีปดโตรเคมี), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 

    

11. ดร.ทรงธรรม    
             โพธิ์ถาวร 
 

ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 
วท.บ. (เคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533 

    

12. ผูช้่วยศาสตราจารย์
ดร.ระชา  
      เดชชาญชัยวงศ์ 
 

ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 

    

 



 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

และรายชื่ออาจารย์
ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ท างานที่

เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน** 

(ส าหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

จ านวน
ชั่วโมงที่
สอนใน
รายวิชา
นั้น** 

(ส าหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

13. ผูช้่วยศาสตราจารย์  
ดร.ปริญญา คงพรม 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 

    

 
  บุคลากรสนับสนุน  

บุคลากรฝ่ายห้องธุรการ 
ชื่อ-สกุล E-mail ห้องพัก โทรศัพท์ 

นางสาวกีรัตยา เจริญมาก 
นักวิชาการอุดมศึกษา   

crattaya@eng.psu.ac.th  ChE204 28-7055 

นางสาวจุฑารัตน์ แสงงาม 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

sjutarat@eng.psu.ac.th ChE204 28-7056 

บุคลากรฝ่ายห้องปฏิบัติการและช่างเทคนิค 
ชื่อ-สกุล E-mail ห้องพัก โทรศัพท์ 

นางสาวกาญจณา ขันทกะพันธ์ 
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

kjutharat@eng.psu.ac.th  ชั้น 6 ตึก   
สิรินธร 

749961 

นางสาวพรพิมล  แสนสุข 
พนักงานห้องปฏิบัติการ 

pollasom@hotmail.com  ChE217 28-7284 

นายธนากร   เกียรติขวัญบุตร 

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

thanakorn.k@psu.ac.th  ChE208 28-7298 

นายสมคิด   จีนาพงษ์ 
ช่างเทคนิคช านาญงานพิเศษ 

somkid.g@psu.ac.th  ChE105 28-7294 

นายณรงค์ อภยานุกูล 
วิศวกร 

anarong@eng.psu.ac.th ChE207 28-7290 
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  นักศึกษา  
ปีการศึกษาที่
รับเข้า(ตั้งแต่
ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้
หลักสูตร) 

จ านวน
นักศึกษาที่

รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา หมายเหตุ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563  

25561 74 74  74 75 75 4 1 - - หลักสูตร 
ปรับปรุง 2553 25572 61  61  60 61 61 1 - - 

2558 57   57 57 57 57 - - 
25593 60    58 59 59 - - หลักสูตร 

ปรับปรุง 2559 2560 60     56 56 56 - 
25614 60      65 65 65 
25625 60       69 69 
25636 60        9 

      รวม 502 74* 135* 192 251 237 239 190 143 
 
หมายเหตุ  ใช้ตัวเลขที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในภาควิชา *นับรวมนักศึกษาในปีก่อนหน้าที่ไม่ปรากฏ 

1ปีการศึกษาที่รับเข้า 2556 จ านวนนักศึกษาตามแผนเดิมที่จะรับเป็น 60 คน แต่มีนักศึกษารับโอนมาจาก
หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (ปัตตานี) ซึ่งปดดหลักสูตรไปเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตามเงื่อนไขอีก 14 คน รวมเป็น 74 คน 
และมีนักศึกษาย้ายสาขาเข้ามาในปีการศึกษา 2558 อีก 1 คน รวม 75 คน 

2ปีการศึกษาที่รับเข้า 2557 จ านวนนักศึกษา 61 คน มีนักศึกษาเสียชีวิต (ไม่สบาย) 1 คน และรับ
นักศึกษาย้ายสาขาเข้ามาในปีการศึกษา 2559 อีก 1 คนรวมเป็น 61 คน  

3 ปีการศึกษา 2559 มีรายชื่อนักศึกษาเข้ามา 61 คน แต่ไม่มาเรียน 3 คน และมีนักศึกษาย้ายเข้าสาขาใน
ปี 2560 อีก 1 คน รวมเป็น 59 คน 

4 ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาเข้ามาในหลักสูตร จากโครงการสอบตรงและทุน 4 คน และรับเข้า
หลักสูตรจริงตอนปี 2 ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 61 คน รวมเป็น 65 คน 

5 ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาเข้ามาในหลักสูตร จากโครงการสอบตรงและทุน 13 คน และนักศึกษาเข้า
หลักสูตรจริงตอนปี 2 ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 69 คน 

6 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาเข้ามาในหลักสูตร จากโครงการสอบตรงและทุน 9 คน แต่จะนับนักศึกษา
เข้าหลักสูตรจริงตอนปี 2 ในปีการศึกษาหน้า 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

  ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ 

จ านวน ร้อยละ 

2554 (หลักสูตร 2553) 60 58 96.67 (94.1) 
2555 (หลักสูตร 2553) 57 56 98.25 (94.4) 
2556 (หลักสูตร 2553) 74 70 94.59 (92.7) 
2557 (หลักสูตร 2553) 61 60 98.36 (87.3) 
2558 (หลักสูตร 2553) 57 52 91.23 (87.3) 
2559 (หลักสูตร 2559) 59 57 96.61 (88.4) 
2560 (หลักสูตร 2559) 56 นักศึกษาอยู่ระหว่างฝึกงาน 

     ตัวเลขในวงเล็บของแต่ละปี เป็นข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ม.เกษตรศาสตร์ 
 

  สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- สาขาวิชาฯ และกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมหารือเรื่องการตั้งครุภัณฑ์ส าหรับการเรียน   
การสอน ตามกลไกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีกรอบเวลาที่แน่ชัด (Link 1) 
https://drive.google.com/file/d/1OOXCbEcPfm59pMHTDkpGvDfo9MQHybmF/view?usp=sharing 
- สาขาวิชาฯ และกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดซื้อและ Update โปรแกรม AspenONE  
Universities เป็นประจ าทุกปี (Link 2) 
https://drive.google.com/file/d/18yxPDW5lxsqaQkZ5w01XrPfbaLB0pRTy/view?usp=sharing 
- อุปกรณ์ wifi ของสาขาวิชาฯ มีทั้งหมด 5 จุด  มีระบบ  LAN และ wifi ของคณะ กระจายทั่ว 
สาขาวิชาฯ และบริเวณชั้น 6 ตึกวิจัยสิริธร   
- มีกลไก การสั่งซื้อวัสดุประเภทเครื่องแก้ว สารเคมี โดยจัดหมวดหมู่จากเงินรายได้สาขาวิชา          
และจากเงินโครงงานนักศึกษา 
- มีระบบความปลอดภัย ระบบป้องกันคนแปลกหน้า โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปดดในมุมอับ หรือมุมลับ 
สายตา และมีระบบคีย์การ์ดส าหรับนักศึกษาวิชาโครงงานนักศึกษา  
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อคิดเห็น เรื่องการจัดการครุภัณฑ์ส าหรับการ 
เรียนการสอน อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา การจัดห้องกิจกรรมส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีวาระในที่
ประชุมสาขาวิชาฯ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม (Link 3) https://drive.google.com/file/d/1mY1D2-
YN5NWQ9BaeKFy0540LgpitB_pM/view?usp=sharing 
-  เริ่มมีระบบห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPRel เว็บไซต์http://esprel.labsafety.nrct.go.th/home.asp 
- มีแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
-  มีระบบยืม-คืน/เบิกอุปกรณ์การทดลอง และสารเคมี เฉพาะบุคลากรและนักศึกษา          
ในเว็บไซด์ www.chem.eng.psu.ac.th 
- มีระบบการจองห้องเรียนภายในสาขาวิชา และส่วนกลางของคณะ ในเว็บไซด์www.chem.eng.psu.ac.th 

 

https://drive.google.com/file/d/1OOXCbEcPfm59pMHTDkpGvDfo9MQHybmF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18yxPDW5lxsqaQkZ5w01XrPfbaLB0pRTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mY1D2-YN5NWQ9BaeKFy0540LgpitB_pM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mY1D2-YN5NWQ9BaeKFy0540LgpitB_pM/view?usp=sharing
http://esprel.labsafety.nrct.go.th/home.asp
http://www.chem.eng.psu.ac.th/
http://www.chem.eng.psu.ac.th/


 
 

บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ล าดับ 

ชื่อข้อมูลพืน้ฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด  

 - จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาตรี 143 
2. คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา)  

 - ระดับปริญญาเอก 13 
3. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 5 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1 
 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 
 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 9 

5. จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 - บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI ปี (2561-2563) 

1. Chanakaewsomboon, Issara; Tongurai, Chakrit; Photaworn, 
Songtham; Kungsanant, Suratsawadee; Nikhom, Ruamporn, 
Investigation of saponification mechanisms in biodiesel production: 
Microscopic visualization of the effects of FFA, water and the amount 
of alkaline catalyst, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL 
ENGINEERING, 2020, 8. 
2. Dejchanchaiwong, Racha; Tekasakul, Perapong; Tekasakul, Surajit; 
Phairuang, Worradorn; Nim, Nobchonnee; Sresawasd, Chaiyoth; 
Thongboon, Kunchira; Thongyen, Thunyapat; Suwattiga, Panwadee, 
Impact of transport of fine and ultrafine particles from open biomass 
burning on air quality during 2019 Bangkok haze episode, JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2020, 97, 149-161. 
3. Paoaiang, Jiraporn; Dumruangsri, Chananchida; Chaisongkroh, 
Narong; Tinchana, Sudarat; Chungsiriporn, Juntima, Continuous Water 
Absorption - Regeneration using Microbubble Technology for CO2 
Removal in Biogas Upgrading System, INTERNATIONAL ENERGY 
JOURNAL, 2020, 20, 629-635. 
4. Amin, Muhammad; Chetpattananondh, Pakamas; Khan, Muhammad 
Najam, Ultrasound assisted adsorption of reactive dye-145 by biochars 
from marine Chlorella sp. extracted solid waste pyrolyzed at various 
temperatures, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING, 
2020, 8,  

32 



 
 

ล าดับ 
ชื่อข้อมูลพืน้ฐาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

5. Dang Nguyen Thoai; Tongurai, Chakrit; Prasertsit, Kulchanat; Kumar, 
Anil, Review on biodiesel production by two-step catalytic conversion, 
BIOCATALYSIS AND AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY, 2019, 18, 
101023. 
6. Mueanmas, Chokchai; Nikhom, Ruamporn; Petchkaew, Anida; 
Iewkittayakorn, Jutarut; Prasertsit, Kulchanart, Extraction and 
esterification of waste coffee grounds oil as non-edible feedstock for 
biodiesel production, RENEWABLE ENERGY, 2019, 133, 1414-1425. 
7. Amin, Muhammad; Chetpattananondh, Pakamas, Biochar from 
extracted marine Chlorella sp. residue for high efficiency adsorption 
with ultrasonication to remove Cr(VI), Zn(II) and Ni(II), BIORESOURCE 
TECHNOLOGY, 2019, 289, 121578. 
8. Amin, Muhammad; Chetpattananondh, Pakamas, Enhanced Lipid 
Recovery from Marine Chlorella Sp. by Ultrasonication with an 
Integrated Process Approach for Wet and Dry Biomass, BIOENERGY 
RESEARCH, 2019, 12, 665-679. 
9. Amin, Muhammad; Chetpattananondh, Pakamas; Ratanawilai, 
Sukritthira, Application of extracted marine Chlorella sp. residue for 
bio-oil production as the biomass feedstock and microwave absorber, 
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 2019, 195, 819-829. 
10. Eaimsumang, Srisin; Wongkasemjit, Sujitra; Pongstabodee, 
Sangobtip; Smith, Siwaporn Meejoo; Ratanawilai, Sukritthira; 
Chollacoop, Effect of synthesis time on morphology of CeO2 
nanoparticles and Au/CeO2 and their activity in oxidative steam 
reforming of methanol, JOURNAL OF RARE EARTHS, 2019, 37, 819-828. 
11. Dejchanchaiwong, Racha; Kumar, Anil; Tekasakul, Perapong, 
Performance and economic analysis of natural convection based 
rubber smoking room for rubber cooperatives in Thailand, RENEWABLE 
ENERGY, 2019, 132, 233-242. 
12. Ajani, Clement; Curcio, Stefano; Dejchanchaiwong, Racha; 
Tekasakul, Perapong, Influence of shrinkage during natural rubber 
sheet drying: Numerical modeling of heat and mass transfer, APPLIED 
THERMAL ENGINEERING, 2019, 149, 798-806. 
13. Utama, Panca S.; Yamsaengsung, Ram; Sangwichien, Chayanoot, 
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF PRECIPITATED SILICA FROM 
PALM OIL MILL FLY ASH USING CO2 IMPREGNATION AND MECHANICAL 



 
 

ล าดับ 
ชื่อข้อมูลพืน้ฐาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

FRAGMENTATION, BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 
2019, 36, 523-530. 
14. Thoai, D. Nguyen; Chanakaewsomboon, I; Prasertsit, K.; Photaworn, 
S.; Tongurai, C., A novel inspection of mechanisms in conversion of 
refined palm oil to biodiesel with alkaline catalyst, FUEL, 2019, 256, 
115831. 
15. Nikhom, Ruamporn; Mueanmas, Chokchai; Suppalakpanya, 
Kittiphoom; Tongurai, Chakrit, Utilization of oil recovered from 
biodiesel wastewater as an alternative feedstock for biodiesel 
production, ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, 
2019, 39, ep.13365. 
16. Asadullah; Kaewsichan, Lupong; Tohdee, Kanogwan, Adsorption of 
hexavalent chromium onto alkali-modified biochar derived from 
Lepironia articulata: A kinetic, equilibrium, and thermodynamic study, 
WATER ENVIRONMENT RESEARCH, 2019, 91, 1433-1446. 
17. Sukhang, Suwanan; Choojit, Saovanee; Reungpeerakul, Taweesak; 
Sangwichien, Chayanoot, Bioethanol production from oil palm empty 
fruit bunch with SSF and SHF processes using Kluyveromyces 
marxianus yeast, CELLULOSE, 2019, 27, 301-314. 
18. Patcharawijit, Anatta; Choodum, Nuttaporn; Yamsaengsung, Ram, 
Effects of superheated steam treatment on moisture adsorption and 
mechanical properties of pre-dried rubberwood, DRYING 
TECHNOLOGY, 2019, 37, 1647-1655. 
19. Thamsee, Tanya; Choojit, Saovanee; Cheirsilp, Benjamas; 
Yamseangsung, Ram; Ruengpeerakul, Taweesak; Sangwichien, 
Chayanoot, Combination of Superheated Steam Explosion and 
Alkaline Autoclaving Pretreatment for Improvement of Enzymatic 
Digestibility of the Oil Palm Tree Residues as Alternative Sugar 
Sources, WASTE AND BIOMASS VALORIZATION, 2019, 10, 3009-3023. 
20. Dejchanchaiwong, Racha; Charoenkwan, Narate; Otani, Yoshio; 
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ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
(0.60) 
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 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน 3 
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อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
(1.00) 

7. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 17 



บทที่ 4 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA  
 

AUN-QA Criterion 1 - Expected Learning Outcomes 
 
Requirements 
 

1.1 The programme to show that the expected learning outcomesa are appropriately 
formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision 
and mission of the university, and are known to all stakeholders. 
 

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are 
appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the 
programme. 
 

1.3 The programme to show that the expected learning outcomesa consist of both generic 
outcomes (related to written and oral communication, problem-solving, information 
technology, teambuilding skills, etc.) and subject specific outcomes (related to knowledge and 
skills of the study discipline). 
 

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external 
stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes. 
 

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the 
students by the time they graduateb. 
 

Addendum 
a Formulation of the “expected learning outcomes” shall consider the national, regional and 
global points of reference of a postgraduate programme. As such, elements related to original 
research, novelty, emerging theories and practice in solving real-world problems, etc., in the 
graduate profile should be assessed and benchmarked. 
b The phrase “achieved by the students by the time they graduate” may include student’s 
contribution after graduation in applying their doctorate level and other employability skills, 
that may be triangulated with the referred qualification descriptors and/or the requirements 
of stakeholders for the degree. 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The programme to show that the expected learning outcomesa 
are appropriately formulated in accordance with an established 
learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the 
university, and are known to all stakeholders. 

       

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes 
for all courses are appropriately formulated and are aligned to the 
expected learning outcomes of the programme. 

       

1.3 The programme to show that the expected learning outcomesa 
consist of both generic outcomes (related to written and oral 
communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc.) and subject specific outcomes (related to 
knowledge and skills of the study discipline). 

       

1.4 The programme to show that the requirements of the 
stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and 
that these are reflected in the expected learning outcomes. 

       

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes 
are achieved by the students by the time they graduateb. 

       

Overall opinion        

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์  
 

 

 

 



1 . 1  The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately 
formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision 
and mission of the university, and are known to all stakeholders.  
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) พ.ศ. 2559 ได้ถูกออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(ELOs) จ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วยผลการเรียนรู้แบบเฉพาะ (Specific ELOs) ได้แก่ ELOs 1-4 และผลการ
เรียนรู้แบบทั่วไป (Generic ELOs) ได้แก่ ELOs 5-8 ดังตาราง 1.1-1 ส าหรับผลการเรียนรู้แบบเฉพาะได้
ออกแบบตามแนวคิด Blooms taxonomy ตาราง 1.1-2 โดยในการออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังยัง
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต สภาวิศวกร มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้เตรียมแผนให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ABET ซึ่ง
นับเป็นหนึ่งใน Stake holder ด้วยตารางแสดงความเชื่อมโยงแสดงดังตารางที่ 1.1-3 การปรับปรุงดังกล่าวนี้ทาง
หลักสูตรมีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนานักศึกษา โดยมีการหารือและลงมติร่วมกันในที่ประชุมสาขาวิชา ฯ 
ตลอดจนให้รายวิชาที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการรวมทั้งแจ้งนักศึกษาถึงจุดที่ควรพัฒนา และด าเนินการต่อไป 
ซึ่งหากทักษะตัวไหนเป็นทักษะที่นักศึกษาต้องมีการพัฒนาเป็นพิเศษ ก็จะน ามาใช้ในการก าหนด ELOs ในรอบ
การปรับหลักสูตรครั้งต่อไป โดย ELOs ได้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ส าหรับ ELOs 
ของหลักสูตรดังกล่าวได้แนบอยู่ในเล่มหลักสูตร ซึ่งต้นฉบับเก็บไว้ที่ห้องส านักงานภาควิ ชา นอกจากนั้น
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหรืออ่านได้จากเว็บไซด์ภาควิชา (link 1.1-1) นอกจากนี้ยัง
มีการแจ้ง ELOs ของหลักสูตรแก่ผู้ประกอบการและพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกงานพร้อมทั้งให้ช่วยประเมินความ
เหมาะสมอีกด้วย (link 1.1-2)   
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 1.1 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (1_1.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
ภาคผนวก 1.1ก แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
(link 1.1-1) เว็บไซด์สาขาวิชาฯ https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/ 
(link 1.1-2) แบบส ารวจความเหมาะสมของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1vqqpv8ys73SdiFObEvJjFQdrg5zZ5DYe/view?usp=sharing 
 

 

 

 

 

 

 

https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/
https://drive.google.com/file/d/1vqqpv8ys73SdiFObEvJjFQdrg5zZ5DYe/view?usp=sharing


ตาราง 1.1-1 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังฉบับปรับปรุง 

ผลการเรียนรู้คาดหวังเดิม (ELOs 2562) 7 ข้อ ผลการเรียนรู้คาดหวังปรับปรุง (ELOs 2563) 8 ข้อ 
ELO 1. (Specific ELO) มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่
เป็นศาสตร์พ้ืนฐานและศาสตร์ที่ทันสมัย    

ELO 1. (Specific ELO) อธิบายความรู้และเครื่องมือ
ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งท่ีเป็นศาสตร์พ้ืนฐานและศาสตร์ที่ทันสมัย    

ELO 2. (Specific ELO) สามารถประยุกต์ความรู้
และเครื่องมือเพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ELO 2. (Specific ELO) แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้
ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

ELO 3. (Specific ELO) สามารถวิเคราะห์ และ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

ELO 3. (Specific ELO) วิ เคราะห์ปัญหา ข้อมูล              
เพ่ือตัดสินใจและสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทาง
วิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ 

ELO 4. (Specific ELO) ทักษะในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรับ 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ELO 4. (Specific ELO) บูรณาการความรู้ในศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น
ระบบ 

ELO 5. (Generic ELO) มีทักษะในการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ   

ELO 5.  (Generic ELO) ใช้ เทคโนโลยีในการรับ 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ELO 6. (Generic ELO) มีทักษะการท างานเป็นทีม ELO 6. (Generic ELO) สื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 

ELO 7. (Generic ELO) มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ
รับผิดชอบ 

ELO 7. (Generic ELO) มีทักษะการท างานเป็นทีม 

 ELO 8 .  (Generic ELO)  มีความซื่ อสั ตย์  มุ่ งมั่ น 
รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม
เคมี 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 1.1-2 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับแนวคิดการเรียนรู้ของ Blooms taxonomy 

Thinking skills (Bloom’s Taxonomy) ผลการเรียนรู้คาดหวังปรับปรุง (ELOs 2563) 
Remember ELO 1. (Specific ELO) อธิบายความรู้และเครื่องมือ

ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งท่ีเป็นศาสตร์พ้ืนฐานและศาสตร์ที่ทันสมัย    

Understanding ELO 2. (Specific ELO) แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้
ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

Apply ELO 3. (Specific ELO) วิ เคราะห์ปัญหา ข้อมูล              
เพ่ือตัดสินใจและสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทาง
วิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ 

Analyze ELO 4. (Specific ELO) บูรณาการความรู้ในศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น
ระบบ 
ELO 5.  (Generic ELO) ใช้ เทคโนโลยีในการรับ 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ELO 6. (Generic ELO) สื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 
ELO 7. (Generic ELO) มีทักษะการท างานเป็นทีม 
ELO 8 .  (Generic ELO)  มีความซื่ อสั ตย์  มุ่ งมั่น 
รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม
เคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 1.1-3 แผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมเคมีกับความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7 ELO 8 

มหาวิทยาลัย (พันธกิจ)1 2 2 1 1 2 3 3 3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พันธกิจ)2 1, 3 1, 2 1,2 3 2, 3    

สภาวิศวกร3 2 2 2, 4 3, 6 3, 6 6 7 1 

สกอ4 2 2 2, 3, 5 3 5 4, 5 4 1 

ผู้ใช้บัณฑิต5  1 1, 2 2, 7  6 5 3 4 

ศิษย์เก่า6 1 1 1  2 3, 4 3  

คณาจารย์7 1 2 3  4 4 7 5, 6 

ABET8 a, j, k b, e b, c h   d f, i  

 
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิสัยทัศน์ : “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน" 

พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียง
โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่
เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญา 
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
 
2คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิสัยทัศน์: วิศวฯ ม.อ. สร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล We engineer "Smart PSU 
Engineers" 
พันธกิจ 1 ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล 
พันธกิจ 2 สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาศักยภาพของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่
สากล 
พันธกิจ 3 สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



พันธกิจ 4 สร้างระบบบริหารทรัพยากรเพ่ือพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 
 
3สภาวิศวกร 
มาตรฐานคุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มี ELOs ได้แก่ 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และท าหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบ ตอตนเอง วิชาชีพ 
และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ  
2 มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว อยางเหมาะสม
เพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได  
3 มีความใฝรใูนองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ พัฒนาองคความรู
ที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ 
4 คิดเปน ท าเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  
5 มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการท างานรวมกับผู อ่ืน มีทักษะในดานการท างาน เปนหมูคณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดี ในการท างาน  
6 มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค ในการติดตอ 
สื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 
 
4 สกอ ELOS 5 ด้าน 
1 คุณธรรม จริยธรรม 
2 ความรู้ 
3 ทักษะด้านปัญญา 
4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
5 วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร การใช้เทคโนโลยี 
 
5ผู้ใช้บัณฑิต  
1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ทางด้านวิศวกรรมและสาขาที่เก่ียวข้อง 
2 ประยุกตค์วามรู้เพื่อแก้ปัญหาได้ 
3 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม หรือมีภาวะผู้น า 
4 มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าแสดงออก  
5 มืทักษะทางด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ 
6 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
7 สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 
 
 



6ศิษย์เก่า ( รหัส 51610110...) 
1 ให้มีความรู้ที่ทันสมัยและความรู้พ้ินฐานที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้ 
2 ให้มีการฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆ  เช่นโปรแกรมในการออกแบบ หรือจ าลองกระบวนการ หรืองาน
ใช้ฝีมือ เพื่อแก้ปัญหาในการท างาน 
3 ฝึกให้กล้าคิด และแสดงความคิดเห็น 
4 ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร เช่นการสัมภาษณ์งาน หรือการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 7คณาจารย์ ในหลักสูตร 
1 มีความรอบรู้ 
2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปํญหา 
3 วิเคราะห์ข้อมูลได ้
4 สื่อสารและน าเสนอได้เหมาะกับสถานการณ์ 
5 มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน 
6 ใฝ่เรียนรู้ 
7 ท างานเป็นทีม และมีความเป็นผู้น า 
 
8ABET:  These program criteria apply to engineering programs that include “ chemical,” 
“biochemical,” “biomolecular,” or similar modifiers in their titles. 5 

(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering  

(b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data 

(c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within 
realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and 
safety, manufacturability, and sustainability 

(d) an ability to function on multidisciplinary teams 

(e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems 

(f) an understanding of professional and ethical responsibility 

(g) an ability to communicate effectively 

(h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a 
global, economic, environmental, and societal context 

(i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning 



(j) a knowledge of contemporary issues 

(k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for 
engineering practice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 1.1 ก  

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are 
appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the 
programme. 
 

เมื่อออกแบบ ELOs ของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ล าดับถัดมาเป็นการหารือในที่ประชุมภาควิชา              
เพ่ือระบุว่าแต่ละ ELOs ควรเกี่ยวข้องกับวิชาใดบ้าง เพ่ือให้แน่ใจว่าทุก ELOs ของหลักสูตรสอดคล้องกับวิชา
ในหลักสูตร ดังตารางที่ 1.2-1 จากนั้นในแต่ละรายวิชาก าหนด CLOs ตามรายละเอียดของแต่ละวิชาเพ่ือให้
สอดคล้องกับ ELOs ที่ได้จากข้อสรุปข้างต้น และมีการสอนและการประเมินที่เหมาะสม ดังตัวอย่าง มคอ 3 
(link 1.2-1 วิชา 230-201 ดุลมวลและพลังงาน /230-323 หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย/230-473 เทคโนโลยี
แก๊สธรรมชาติ/230-207 เศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้) และในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาได้ก าหนด
รูปแบบการเขียนรายละเอียดวิชาใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง CLOs และ ELOs ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ดังแสดงในรายละเอียดวิชา 230-323 หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 (link 1.2-2) 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 1.2 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (1_2.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมคือ 
(link 1.2-1) ตัวอย่าง มคอ. 3 
https://drive.google.com/file/d/1pnDgh3WVFIX67AMMKDp7xazPyqkaiGaQ/view?usp=sharing 
(link 1.2-2) วิชา 230-323 หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
https://drive.google.com/file/d/1qMq0o6B9wRK-E0-tdifGk6UVZXA6YAbn/view?usp=sharing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pnDgh3WVFIX67AMMKDp7xazPyqkaiGaQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qMq0o6B9wRK-E0-tdifGk6UVZXA6YAbn/view?usp=sharing


 

ตารางท่ี 1.2-1 แผนที่แสดงการกระจายของรายวิชาในหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้คาดหวัง (ELOs) 8 ข้อ รายวิชา, (ชั้นปี) 
ELO 1. (Specific ELO) อธิบายความรู้และ
เครื่องมือในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งท่ีเป็นศาสตร์พื้นฐานและศาสตร์ที่
ทันสมัย    

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 

ELO 2. (Specific ELO) แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้
ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

Material and energy balances, 
Thermodynamics, Fluid flow 

ELO 3. (Specific ELO) วิเคราะห์ปัญหา ข้อมูล 
เพ่ือตัดสินใจและสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทาง
วิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้อย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ 

Chemical Engineering Kinetics and Reactor 
Design, Heat transfer, Unit operations, 
Equipment Design 

 
ELO 4. (Specific ELO) บูรณาการความรู้ในศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้อย่างเป็น
ระบบ 

Process Dynamics and Control, Plant design, 
Project 

ELO 5. (Generic ELO) ใช้เทคโนโลยีในการรับ 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

Process Control, Plant design, Process 
simulation, project 

ELO 6. (Generic ELO) สื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 

Project,  มีบางส่วนของบางรายวิชาในรูปคลิป 
VDO, Practical Training 

ELO 7. (Generic ELO) มีทักษะการท างานเป็นทีม Lab, ประโยชน์เพื่อนมนุษย์, Project, Practical 
Training 

ELO 8. (Generic ELO) มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น 
รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม
เคมี 

ทุกวิชา 
 

 

 

 

 

 

 



1 . 3  The programme to show that the expected learning outcomesa consist of both 
generic outcomes (related to written and oral communication, problem-solving, information 
technology, team building skills, etc.) and subject specific outcomes (related to knowledge 
and skills of the study discipline).  

สาขาวิชาฯ มีการหารือและมีมติจากที่ประชุมในการก าหนดสัดส่วนของ ELOs โดยได้มีการแบ่งผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังออกเป็น 8 ด้านครอบคลุมทั้งความรู้ทักษะเฉพาะทางและทักษะทั่วไปดังตารางที่ 1.3-1 
โดยมีสัดส่วนของ Generic ELOs 4 ด้าน คือ ความสามารถในใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการท างานเป็นทีม ตลอดจนการมีวินัย 
ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ และมีสัดส่วนของ Specific ELOs 4 ด้าน คือ มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ สามารถอธิบาย การออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลการจ าลองกระบวนการ และบูรณา
การความรู้กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ โดยการกระจาย ELOs แต่ละด้านก าหนดให้มีความเหมาะสมกับล าดับการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ 
(Knowledge) ด้านทัศนคติ (Attitude) และทักษะด้านต่าง ๆ (Skills) ดังตารางที่ 1.3-2  

  
 หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 1.3 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (1_3.pdf) 
 

ตารางท่ี 1.3-1 ความครอบคลุมของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับความรู้ทักษะเฉพาะสาขา และทักษะทั่วไป 
Specific ELOs 4 ด้าน Generic ELOs 4 ด้าน 

ELO 1. (Specific ELO) อธิบายความรู้และเครื่องมือ
ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งท่ีเป็นศาสตร์พ้ืนฐานและศาสตร์ที่ทันสมัย    

ELO 5.  (Generic ELO) ใช้ เทคโนโลยีในการรับ 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ELO 2. (Specific ELO) แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้
ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

ELO 6. (Generic ELO) สื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 

ELO 3. (Specific ELO) วิ เคราะห์ปัญหา ข้อมูล              
เพ่ือตัดสินใจและสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทาง
วิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค ์

ELO 7. (Generic ELO) มีทักษะการท างานเป็นทีม 

ELO 4. (Specific ELO) บูรณาการความรู้ในศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น
ระบบ 

ELO 8 .  (Generic ELO)  มีความซื่ อสั ตย์  มุ่ งมั่ น 
รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม
เคมี 

 

 

 



ตารางที่ 1.3-2 ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับ องค์ความรู้/ทัศนคติ/ทักษะ
ด้านต่าง ๆ  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (ELOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

ELO 1.  (Specific ELO) 
อ ธิ บ า ย ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เครื่องมือในศาสตร์ด้าน
วิศวกรรมเคมีและศาสตร์
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทั้ ง ที่ เ ป็ น
ศ า ส ต ร์ พ้ื น ฐ า น แ ล ะ
ศาสตร์ที่ทันสมัย    

K1 พื้นฐานคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
K2 พื้นฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ 
K3 พื้นฐานวิศวกรรมเคมี 

A1 มีความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้ 

 

S1 การคิดสร้างสรรค์ 

 

ELO 2.  (Specific ELO) 
แ ก้ ปั ญ ห า  แ ล ะ
ประยุกต์ใช้ความรู้และ
เครื่องมือทางวิศวกรรม
เ ค มี แ ล ะ ศ า ส ต ร์ ที่
เกี่ ยวข้องได้อย่ าง เป็น
ระบบ 
 

K1 พื้นฐานคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
K2 พื้นฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ 
K3 พื้นฐานวิศวกรรมเคมี 
K4 จลนพลศาสตร ์
K5 ความร้อนและของ
ไหล 
K6 การถ่ายโอนมวลและ
พลังงาน 
K7 การออกแบบหน่วย
ปฏิบัติการและโรงงาน 
K8 วิศวกรรมเคมีและปิ
โตรเคมี 
K9 วิศวกรรมอาหารและ
เทคโนโลยชีีวภาพ 
K10 วิศวกรรมพลังงาน 
K11 วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
K12 การจัดการ
อุตสาหกรรม 

A1 มีความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู ้
A2 มองโลกในแง่ด ี

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S2 การคิดเป็นระบบ  
S3 การท างานเป็นทีม 
 

ELO 3.  (Specific ELO) 
วิเคราะห์ปัญหา ข้อมูล              
เพ่ือตัดสินใจและสรุปผล
ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทาง
วิศวกรรมเคมีและศาสตร์

K1 พื้นฐานคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
K2 พื้นฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ 
K3 พื้นฐานวิศวกรรมเคมี 
K4 จลนพลศาสตร ์

A1 มีความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S2 การคิดเป็นระบบ  
S3 การท างานเป็นทีม 
 
 
 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (ELOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค ์

K5 ความร้อนและของ
ไหล 
K6 การถ่ายโอนมวลและ
พลังงาน 
K7 การออกแบบหน่วย
ปฏิบัติการและโรงงาน 
K8 วิศวกรรมเคมีและปิ
โตรเคมี 
K9 วิศวกรรมอาหารและ
เทคโนโลยชีีวภาพ 
K10 วิศวกรรมพลังงาน 
K11 วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
K12 การจัดการ
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ELO 4. (Specific ELO) 
บูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

K1 พื้นฐานคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
K2 พื้นฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ 
K3 พื้นฐานวิศวกรรมเคมี 
K4 จลนพลศาสตร ์
K5 ความร้อนและของ
ไหล 
K6 การถ่ายโอนมวลและ
พลังงาน 
K7 การออกแบบหน่วย
ปฏิบัติการและโรงงาน 
K8 วิศวกรรมเคมีและปิ
โตรเคมี 
K9 วิศวกรรมอาหารและ
เทคโนโลยชีีวภาพ 
K10 วิศวกรรมพลังงาน 
K11 วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
K12 การจัดการ
อุตสาหกรรม 
K13 การประยุกต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

A1 มีความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้ 
A2 มองโลกในแง่ด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S2 การคิดเป็นระบบ  
S3 การท างานเป็นทีม 
S4 การท างานแบบ
บูรณาการ 
 

 

 

 

 

 

 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (ELOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

ELO 5. (Generic ELO) 
ใช้เทคโนโลยีในการรับ 
วิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 
 
 

K3 พื้นฐานวิศวกรรมเคมี 
K4 จลนพลศาสตร ์
K5 ความร้อนและของ
ไหล 
K6 การถ่ายโอนมวลและ
พลังงาน 
K7 การออกแบบหน่วย
ปฏิบัติการและโรงงาน 
K12 การจัดการ
อุตสาหกรรม 
K13 การประยุกต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

A1 มีความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้ 
 

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S2 การคิดเป็นระบบ  
 

ELO 6. (Generic ELO) 
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
 

K1 พื้นฐานคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
K2 พื้นฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ 
K3 พื้นฐานวิศวกรรมเคมี 

A2 มองโลกในแง่ด ี

 

 

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S2 การคิดเป็นระบบ  
S5 ทักษะในการสื่อสาร 

ELO 7. (Generic ELO) 
มีทักษะการท างานเป็น
ทีม 

K1 พื้นฐานคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
K2 พื้นฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ 
K3 พื้นฐานวิศวกรรมเคมี 

A1 มีความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้ 
A2 มองโลกในแง่ด ี
A3 ยอมรับมุมมองใหม่ๆ 

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S2 การคิดเป็นระบบ  
S3 การท างานเป็นทีม 

ELO 8. มีความซื่อสัตย์ 
มุ่งมั่น รับผิดชอบ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
วิศวกรรมเคมี 

K10 วิศวกรรมพลังงาน 
K11 วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
K12 การจัดการ
อุตสาหกรรม 

A1 มีความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้ 
A2 มองโลกในแง่ด ี

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S3 การท างานเป็นทีม 

 

 

 

 

 

 



1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the 
external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning 
outcomes. 
 

จากข้อเสนอแนะให้มีระบบการรวบรวมข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับ ELOs อย่างเป็นระบบ ทางสาขา
ได้จัดระบบดังกล่าวโดยมีการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจาก stakeholders ภายนอกมหาวิทยาลัย           
อาทิ ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลจากแบบสอบถามจาก
บัณฑิตที่กลับมารับปริญญา ด้วยวิธีการผ่านช่องทาง Google form อีเมลล์ Line application หรือการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และมีการน าข้อมูลร่วมหารือในการประชุมย่อยของสาขาภาควิชา ฯ เพ่ือท าการ
ทบทวนการก าหนด ELOs เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ stakeholders ดังตารางที่ 1.4-1 
พร้อมมีการทวนสอบกระบวนการเพ่ือให้ stakeholders ทุกกลุ่มเข้าใจ ELOs ได้ตรงกัน 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 1.4 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (1_4.pdf) 
 

ตารางที่ 1.4-1 แผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมเคมีกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7 ELO 8 

มหาวิทยาลัย (พันธกิจ)1 2 2 1 1 2 3 3 3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พันธกิจ)2 1, 3 1, 2 1,2 3 2, 3    

สภาวิศวกร3 2 2 2, 4 3, 6 3, 6 6 7 1 

สกอ4 2 2 2, 3, 5 3 5 4, 5 4 1 

ผู้ใช้บัณฑิต5  1 1, 2 2, 7  6 5 3 4 

ศิษย์เก่า6 1 1 1  2 3, 4 3  

คณาจารย์7 1 2 3  4 4 7 5, 6 

ABET8 a, j, k b, e b, c h   d f, i  

 
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิสัยทัศน์ : “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน" 



พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียง
โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่
เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญา 
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

2คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิสัยทัศน์: วิศวฯ ม.อ. สร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล We engineer "Smart PSU 
Engineers" 
พันธกิจ 1 ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล 
พันธกิจ 2 สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาศักยภาพของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่
สากล 
พันธกิจ 3 สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พันธกิจ 4 สร้างระบบบริหารทรัพยากรเพ่ือพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

3สภาวิศวกร 

มาตรฐานคุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มี ELOs ได้แก่ 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และท าหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบ ตอตนเอง วิชาชีพ 
และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ  
2 มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว อยางเหมาะสม
เพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได  
3 มีความใฝรใูนองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ พัฒนาองคความรู
ที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ 
4 คิดเปน ท าเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  
5 มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการท างานรวมกับผู อ่ืน มีทักษะในดานการท างาน เปนหมูคณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดี ในการท างาน  
6 มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค ในการติดตอ 
สื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

4 สกอ ELOS 5 ด้าน 
1 คุณธรรม จริยธรรม 
2 ความรู้ 
3 ทักษะด้านปัญญา 
4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  



5 วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร การใช้เทคโนโลยี 

5ผู้ใช้บัณฑิต  
1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ทางด้านวิศวกรรมและสาขาที่เก่ียวข้อง 
2 ประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาได้ 
3 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม หรือมีภาวะผู้น า 
4 มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าแสดงออก  
5 มืทักษะทางด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ 
6 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
7 สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

6ศิษย์เก่า ( รหัส 51610110...) 
1 ให้มีความรู้ที่ทันสมัยและความรู้พ้ินฐานที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้ 
2 ให้มีการฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆ  เช่นโปรแกรมในการออกแบบ หรือจ าลองกระบวนการ หรืองาน
ใช้ฝีมือ เพื่อแก้ปัญหาในการท างาน 
3 ฝึกให้กล้าคิด และแสดงความคิดเห็น 
4 ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร เช่นการสัมภาษณ์งาน หรือการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 7คณาจารย์ ในหลักสูตร 
1 มีความรอบรู้ 
2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปํญหา 
3 วิเคราะห์ข้อมูลได ้
4 สื่อสารและน าเสนอได้เหมาะกับสถานการณ์ 
5 มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน 
6 ใฝ่เรียนรู้ 
7 ท างานเป็นทีม และมีความเป็นผู้น า 

 
8ABET:  These program criteria apply to engineering programs that include “ chemical,” 
“biochemical,” “biomolecular,” or similar modifiers in their titles. 5 

(l) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering  

(m) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data 

(n) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within 
realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and 
safety, manufacturability, and sustainability 



(o) an ability to function on multidisciplinary teams 

(p) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems 

(q) an understanding of professional and ethical responsibility 

(r) an ability to communicate effectively 

(s) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a 
global, economic, environmental, and societal context 

(t) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning 

(u) a knowledge of contemporary issues 

(v) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for 
engineering practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 . 5  The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the 
students by the time they graduateb 

 

ความสัมฤทธิ์ผลของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตลอดหลักสูตรแสดงดังตารางที่ 1.5-1 การตรวจสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือให้บรรลุหรือสอดคล้องกับ ELOs ที่ตั้งไว้ มีการด าเนินงานระหว่างที่
นักศึกษาก าลังศึกษา อาทิ มีการประเมินความรู้ในรายวิชาปฏิบัติการ หรือรายวิชาเชิงบูรณการ เช่น plant 
design, process control หรือ การท า project โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน การสัมภาษณ์เพ่ือทดสอบความ
เข้าใจและการบรรลุ ELOs ที่ตั้งไว้ในรายวิชา (เพ่ือสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ ELOs ทั้ง 8 ข้อ) นอกจากนี้ได้มีการ
ส ารวจนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เรื่องความเข้าใจวิชาที่เรียนผ่านมาแล้ว จากแบบส ารวจพบว่า นักศึกษา
มีความเข้าใจระดับปานกลาง (ภาคผนวก 1.5ก) ข้อคิดเห็นนักศึกษาฝึกงานจากสถานผู้ประกอบการ 
(ภาคผนวก 1.5ข) แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา เป็นต้น 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 1.5 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (1_5.pdf) 
 
ตารางท่ี 1.5-1 ตารางแสดงความสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ELOs 
ความสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
25% 50% 75% 100% 

ELO 1     
ELO 2     
ELO 3     
ELO 4     
ELO 5     
ELO 6     
ELO 7     
ELO 8     

 

 

 

 

 

 

  



ภาคผนวก 1.5ก  
ข้อคิดเห็นนักศึกษาฝึกงานจากสถานผู้ประกอบการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 

ข้อคิดเหน็ของสถานผู้ประกอบการ 
 

1. จุดเด่นของนักศึกษา 1. มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว  
2. ค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. มีความตั้งใจในการท างาน 
4. มีการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
5. ความตรงต่อเวลา 
6. การคิดอย่างเป็นระบบ  
7. การเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
8. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
9. ความคิดสร้างสรรค์ 
10. ปฏิบัติงานตามค าสั่งและค าแนะน าได้ดี 

2. สิ่งท่ีนักศึกษาควรได้รับการพัฒนา 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องมือในอุตสาหกรรม 
3. ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
4. โปรแกรม Microsoft Excel 
5. ศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน สามารถต่อยอดสู่โรงงานอุตสาหกรรม 
6. ความรู้ทางด้านกฏหมาย พรบ.โรงงาน 
7. ทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร เช่น การส่ง E-mail  
8. การสรุปความจากสิ่งที่เรียนรู้ 



ข้อคิดเหน็ของสถานผู้ประกอบการ 
 

3. ความรู้ ทักษะ หรือรายวิชาใดบ้างท่ีได้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมี เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างน้ าเสีย 
2. ทักษะในการน าเสนอผลงาน 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (กราฟ,แผนภูมิต่าง ๆ) 
4. ความรู้ทางด้านกระบวนการผลิตของโรงงานต่าง ๆ เช่น โรงงานน้ ามันปาล์ม โรงงานถุงมือ
ทางการแพทย์ โรงไฟฟ้าจากขยะ การดูผังเมือง  
5. ตรวจสอบระบบการแก้ไขปัญหาของเสียโรงงาน และขั้นตอนการออกใบอนุญาตโรงงาน 
6. การบูรณาการองค์ความรู้จากระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับอุตสาหกรรม 
 
รายวิชาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
1. วิชาเคมีประยุกต์ ส าหรับการจัดการปัญหาน้ าเสีย 
2. ด้านภาษาอังกฤษ การพูดและเขียน 
3. วิชา Fluid 
4. วิชา Calculus 
5. วิชา Plant Design 
6. วิชาการควบคุมสิ่งแวดล้อม 
7. กระบวนการทางเคมี 
8. การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
9. ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางวิศวกรรม 
10. การดุลมวลและพลังงาน 
11. หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  
12. วิชา Dynamic Control 



ข้อคิดเหน็ของสถานผู้ประกอบการ 
 

13. วิชา Heat Transfer 
14. Waste Water Treatment 

4. ความรู้ ทักษะ ใดบ้างท่ีคณะฯ ควรเพิ่มเติมให้แก่
นักศึกษา 

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
3. การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบต่าง ๆ เชิงสถิติ 
4. การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณทางวิศวกรรม 
5. กฎหมายอุตสาหกรรมโรงงานและการดูผังเมือง 
6. ทักษะการน าเสนอ 
7. Critical Thinking 

6. รายวิชาใดบ้างท่ีคณะฯ ควรสอนเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา 1. เทคโนโลยีการบ าบัดของเสียด้วยกระบวนการทางชึวภาพ 
2. การน าเทคโนโลยีด้าน IT มาประยุกต์ใช้เพิ่มความทันสมัย 
3. ด้านการอ่านค่าพารามิเตอร์ 
4. กฏหมายอุตสาหกรรมโรงงาน 
5. พ้ืนฐานความเข้าใจในการอ่าน Process and Instrument Diagram 

 

 



ภาคผนวก 1.5ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



AUN-QA Criterion 2 – Program me Structure and Content 
 
Requirements 
 

2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, 
up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders. 
 

2.2 The design of curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the 
expected learning outcomes. 
 

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially 
external stakeholders. 
 

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is 
shown to be clear. 
 

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced 
(progression from basic to intermediate to specialized courses), and are integrated. 
 

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor 
specialisations. 
 

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following                                  
an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The specifications of the programme and all its courses 
are shown to be comprehensive, up-to-date, and made 
available and communicated to all stakeholders. 

       

2.2 The design of curriculum is shown to be constructively 
aligned with achieving the expected learning outcomes. 

       

2.3 The design of the curriculum is shown to include 
feedback from stakeholders, especially external stakeholders. 

       

2.4 The contribution made by each course in achieving the 
expected learning outcomes is shown to be clear. 

       

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically 
structured, properly sequenced (progression from basic to 
intermediate to specialized courses), and are integrated. 

       



2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue 
major and/or minor specialisations. 

       

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed 
periodically following an established procedure and that it 
remains up-to-date and relevant to industry. 

       

Overall        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be 
comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.  

 

รายละเอียดของหลักสูตรมีความสมบูรณ์ตามข้อก าหนดของ AUN-QA ดังแสดงใน มคอ 2 (link 2.1-1) 
และรายวิชาต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และมีการอัพเดทข้อมูลหลักสูตรประจ าปี                
โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตร บัณฑิตจบใหม่                
ศิษย์เก่า พ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา เป็นต้น โดยการท าแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ปากเปล่าทั้ง
โดยตรงและออนไลน์  สาขาวิชา ฯ มีช่องทางกลุ่ม Social network เช่น Line Group กับศิษย์ เก่า                
วิศวกรรมเคมีฯ (ภาคผนวก 2.1ก) เมื่อได้ข้อมูลจากแต่ละส่วนจะมีการประชุมหารือกันในที่ประชุมสาขาฯ                  
และถ้ามีประเด็นส าคัญท่ีต้องปรับปรุงจะให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการต่อไป 

ส าหรับช่องทางการสื่อสารหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหลายช่องทางได้แก่ 
  ห้องส านักงานสาขาวิชา ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
  เวบไซด์สาขาวชิา (link 2.1-1) ส าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป (ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ เป็นต้น)  
  เวบไซด์คณะฯ (link 2.1-2) ส าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป (ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ เป็นต้น) 
  คู่มือนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (link 2.1-3) ส าหรับแจกนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมปฐมนิเทศ  
 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 2.1 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (2_1.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link 2.1-1)  มคอ.2 https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-
%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%
20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academ
ic%20Year).pdf 
(link 2.1-2) เว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://www.eng.psu.ac.th/course/program/bachelor-degree 
(link 2.1-3) คู่มือนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 https://drive.google.com/file/d/1R8-JyOD9a2t4kLr6jLxS_LqKRSQetdXF/view?usp=sharing 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academic%20Year).pdf
https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academic%20Year).pdf
https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academic%20Year).pdf
https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academic%20Year).pdf
https://www.eng.psu.ac.th/course/program/bachelor-degree
https://drive.google.com/file/d/1R8-JyOD9a2t4kLr6jLxS_LqKRSQetdXF/view?usp=sharing


ภาคผนวก 2.1ก 

(ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 
 

1. ช่องทางการติดต่อนักศึกษา FACEBOOK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ช่องทางการประชุมสาขาฯ กับทางคณาจารย์   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ช่องทางการติดต่อทางคณาจารย์ และบุคลากรกลุ่มสนับสนุน ทาง LINE 
   

 

 

 

 

 

 



2.2  The design of curriculum is shown to be constructively aligned with achieving 
the expected learning outcomes. 
 

หลักสูตรฯ ได้ออกแบบวิชาเรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลังสูตรและตามล าดับ
การเรียนรู้ของ Bloom Taxonomy ดังตารางที่ 2.2-1 และได้จัดล าดับที่สอดคล้องกับแผนการเรียนแต่ละ   
ภาคการศึกษา ดังแสดงใน มคอ 2 (แผนการศึกษา) (link 2.2-1) ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะมีการก าหนด CLOs             
ที่สอดคล้องกับ ELOs ที่ปรากฎในหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอนตระหนักในการท า mapping ให้สอดคล้องกับ 
หมวดที่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ในเล่มของหลักสูตรฯ ปี 2559 (มคอ 2)                    
ดังตัวอย่างรายวิชา 230-212 Thermodynamics (link 2.2-2) 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 2.2 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (2_2.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link 2.2-1) มคอ.2 https://drive.google.com/file/d/12nMCJI85gUl0YHHDSoHmE0CzjaIFM2iw/view?usp=sharing 
(link 2.2-2) มคอ.3https://drive.google.com/file/d/1AGf13IbwP_JTjkhz0MjEHoQSjWZfEVBZ/view?usp=sharing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/12nMCJI85gUl0YHHDSoHmE0CzjaIFM2iw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGf13IbwP_JTjkhz0MjEHoQSjWZfEVBZ/view?usp=sharing


ตารางท่ี 2.2-1 การน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาก าหนดใช้ในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตร 
(Constructive alignment ของหลักสูตร)  
 

ผลการเรียนรู้คาดหวัง (ELOs) 8 ข้อ รายวิชา, (ชั้นปี) ชั้นปี 
ELO 1. (Specific ELO) อธิบายความรู้และ
เครื่องมือในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งท่ีเป็นศาสตร์พ้ืนฐานและ
ศาสตร์ที่ทันสมัย    

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 

1 

ELO 2. (Specific ELO) แก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรม
เคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

Material and energy balances, 
Thermodynamics, Fluid flow  

2 

ELO 3. (Specific ELO) วิเคราะห์ปัญหา 
ข้อมูล เพ่ือตัดสินใจและสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 

Chemical Engineering Kinetics and 
Reactor Design, Heat transfer, Unit 
operations, Equipment Design  

 

3 

ELO 4. (Specific ELO) บูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

Process Dynamics and Control, Plant 
design, Project  

4 

ELO 5. (Generic ELO) ใช้เทคโนโลยีในการ
รับ วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

Process Control, Plant design, Process 
simulation, project (ปี 3-4) 

3-4 

ELO 6. (Generic ELO) สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

Project,  มีบางส่วนของบางรายวิชาในรูปคลิป 
VDO, Practical Training  

1-4 

ELO 7. (Generic ELO) มีทักษะการท างาน
เป็นทีม 

Lab, ประโยชน์เพื่อนมนุษย์, Project, 
Practical Training  

1-4 

ELO 8. (Generic ELO) มีความซื่อสัตย์ 
มุ่งม่ัน รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพวิศวกรรมเคมี 

ทุกวิชา  
 

1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 
 

หลักสูตรมีการน าข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยมีขั้นตอนในการรับฟังและการน าไปใช้ในการออกแบบ ดังนี้ 

1. แบ่งกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือออกแบบการได้มาซึ่งข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม                    
คือนักศึกษาปัจจุบัน  ศิษย์เก่า อาจารย์ สถานประกอบการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ก าหนดช่องทางในการสอบถามและออกแบบสอบถามเพ่ือให้มาซึ่งข้อมูล 
3. ด าเนินการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
4. เมื่อครบก าหนดทางคณะฯ และสาขาวิชาจะมีการรวบรวมข้อมูล แล้วน ามาวิ เคราะห์                             

เพ่ือน าสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร 
5. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกันเพ่ือน าสารสนเทศที่ได้มาพิจารณาในการออกแบบ

และพัฒนาหลักสูตร หลังจากนั้นจะส่งหลักสูตรที่ได้จัดท าแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  

6. หลังจากได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะน ามาพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และด าเนินการจัดท าหลักสูตรเข้าที่
ประชุมของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองและส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป 

นอกจากนี้ระหว่างที่มีการใช้หลักสูตร ยังมีการส ารวจความคิดเห็นจากศิษย์เก่าในวันที่มารับปริญญา 
รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตถึงลักษณะอันพึงประสงค์ที่ทางผู้ใช้บัณฑิตต้องการ ซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตประกอบด้วย 

1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ทางด้านวิศวกรรมและสาขาที่เก่ียวข้อง 
2 ประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาได้ 
3 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม หรือมีภาวะผู้น า 
4 มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าแสดงออก  
5 มืทักษะทางด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ 
6 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
7 สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 ซ่ึงความสอดคล้องของความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ ELOs แสดงดังตารางที ่2.3-1 เมื่อได้ ELOs 

ที่เหมาะสมแล้ว ล าดับถัดไปเป็นการเลือกรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELOs ต่าง ๆ และวิธีการประเมินตามความ
เหมาะสมของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี จากผลการประเมินฝึกงาน/สหกิจ ซึ่งมีประเด็นหลักที่ต้องปรับปรุงคือการ
ใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร รวมทั้งทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางหลักสูตรได้พิจารณาและ
ทวนสอบกับ ELOs เดิม เพ่ือปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของ stake holders เพ่ิมขึ้น และความ
เชื่อมโยงของวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในหลักสูตรกับ ELOs  
 รายการเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

- ผลการประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (เอกสารแนบ น2.3-1) 
- ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (เอกสารแนบ น2.3-2) 
- ตัวอย่าง มคอ 5 (เอกสารแนบ น2.3-3) 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 2.3 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (2_3.pdf) 
 



ตารางท่ี 2.3-1 แผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมเคมีกับต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7 ELO 8 

มหาวิทยาลัย (พันธกิจ)1 2 2 1 1 2 3 3 3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พันธกิจ)2 1, 3 1, 2 1,2 3 2, 3    

สภาวิศวกร3 2 2 2, 4 3, 6 3, 6 6 7 1 

สกอ4 2 2 2, 3, 5 3 5 4, 5 4 1 

ผู้ใช้บัณฑิต5  1 1, 2 2, 7  6 5 3 4 

ศิษย์เก่า6 1 1 1  2 3, 4 3  

คณาจารย์7 1 2 3  4 4 7 5, 6 

ABET8 a, j, k b, e b, c h   d f, i  

 
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิสัยทัศน์ : “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน" 

พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียง
โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่
เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญา 
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
 
2คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิสัยทัศน์: วิศวฯ ม.อ. สร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล We engineer "Smart PSU 
Engineers" 
พันธกิจ 1 ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล 
พันธกิจ 2 สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาศักยภาพของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่
สากล 
พันธกิจ 3 สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



พันธกิจ 4 สร้างระบบบริหารทรัพยากรเพ่ือพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 
 
3สภาวิศวกร 
มาตรฐานคุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มี ELOs ได้แก่ 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และท าหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบ ตอตนเอง วิชาชีพ 
และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ  
2 มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว อยางเหมาะสม
เพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได  
3 มีความใฝรใูนองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ พัฒนาองคความรู
ที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ 
4 คิดเปน ท าเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  
5 มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการท างานรวมกับผู อ่ืน มีทักษะในดานการท างาน เปนหมูคณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดี ในการท างาน  
6 มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค ในการติดตอ 
สื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 
 
4 สกอ ELOS 5 ด้าน 
1 คุณธรรม จริยธรรม 
2 ความรู้ 
3 ทักษะด้านปัญญา 
4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
5 วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร การใช้เทคโนโลยี 
 
5ผู้ใช้บัณฑิต  
1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ทางด้านวิศวกรรมและสาขาที่เก่ียวข้อง 
2 ประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาได้ 
3 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม หรือมีภาวะผู้น า 
4 มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าแสดงออก  
5 มืทักษะทางด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ 
6 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
7 สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 
 
 



6ศิษย์เก่า ( รหัส 51610110...) 
1 ให้มีความรู้ที่ทันสมัยและความรู้พ้ินฐานที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้ 
2 ให้มีการฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆ  เช่นโปรแกรมในการออกแบบ หรือจ าลองกระบวนการ หรืองาน
ใช้ฝีมือ เพื่อแก้ปัญหาในการท างาน 
3 ฝึกให้กล้าคิด และแสดงความคิดเห็น 
4 ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร เช่นการสัมภาษณ์งาน หรือการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 7คณาจารย์ ในหลักสูตร 
1 มีความรอบรู้ 
2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปํญหา 
3 วิเคราะห์ข้อมูลได ้
4 สื่อสารและน าเสนอได้เหมาะกับสถานการณ์ 
5 มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน 
6 ใฝ่เรียนรู้ 
7 ท างานเป็นทีม และมีความเป็นผู้น า 
 
8ABET:  These program criteria apply to engineering programs that include “ chemical,” 
“biochemical,” “biomolecular,” or similar modifiers in their titles. 5 

(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering  

(b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data 

(c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within 
realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and 
safety, manufacturability, and sustainability 

(d) an ability to function on multidisciplinary teams 

(e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems 

(f) an understanding of professional and ethical responsibility 

(g) an ability to communicate effectively 

(h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a 
global, economic, environmental, and societal context 

(i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning 



(j) a knowledge of contemporary issues 

(k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for 
engineering practice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ น2.3.1 
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 71 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทอม/ปี ภาควชิา รหสัวชิา ชื่อรายวชิา ชื่ออาจารย์ ตอน PSU คณะ รวม
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-207 เศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1 4.55 0 4.55
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิติัการเคมีกายภาพและเคมี วเิคราะหส์ าหรับ กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1 4.55 0 4.55
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิติัการวศิวกรรมเคมี 1 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1 4.3 0 4.3
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1 4.43 0 4.43
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-452 การประยุกต์คอมพวิเตอร์ส าหรับวศิวกรเคมี กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1 4.22 0 4.22
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-902 วทิยานิพนธ์ กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 6 5 0 5

4.51 0 4.51
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 219-791 วทิยานิพนธ์ จันทมิา ชั่งสิริพร 8 5 0 5
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิติัการเคมีกายภาพและเคมี วเิคราะหส์ าหรับ จันทมิา ชั่งสิริพร 1 4.59 0 4.59
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิติัการวศิวกรรมเคมี 1 จันทมิา ชั่งสิริพร 1 4.63 0 4.63
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี จันทมิา ชั่งสิริพร 1 4.26 0 4.26
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-472 เทคโนโลยีปโิตรเคมี จันทมิา ชั่งสิริพร 1 4.83 0 4.83

4.66 0 4.66
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิติัการเคมีกายภาพและเคมี วเิคราะหส์ าหรับ ชญานุช แสงวเิชียร 1 4.71 0 4.71
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-340 การฝึกงาน ชญานุช แสงวเิชียร 1 4.22 0 4.22
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิติัการวศิวกรรมเคมี 1 ชญานุช แสงวเิชียร 1 4.75 0 4.75
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี ชญานุช แสงวเิชียร 1 4.53 0 4.53
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-544 เทคโนโลยีการควบคุมมลพษิทาง อากาศส าหรับ ชญานุช แสงวเิชียร 1 4.82 0 4.82
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-630 ทรานสปอร์ตฟนีอมีนาขั้นสูง ชญานุช แสงวเิชียร 1 4.92 0 4.92

4.66 0 4.66
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิติัการเคมีกายภาพและเคมี วเิคราะหส์ าหรับ ทรงธรรม โพธิถ์าวร 1 4.72 0 4.72
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-331 การออกแบบอุปกรณ์ทางวศิวกรรมเคมี ทรงธรรม โพธิถ์าวร 1 4.7 0 4.7
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิติัการวศิวกรรมเคมี 1 ทรงธรรม โพธิถ์าวร 1 4.73 0 4.73
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี ทรงธรรม โพธิถ์าวร 1 4.64 0 4.64

4.7 0 4.7
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 219-792 วทิยานิพนธ์ ผกามาศ เจษฎพ์ฒันานนท์ 9 5 0 5
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-207 เศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ ผกามาศ เจษฎพ์ฒันานนท์ 1 4.65 0 4.65
2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-333 การควบคุมส่ิงแวดล้อม ผกามาศ เจษฎพ์ฒันานนท์ 1 4.7 0 4.7

เอกสารแนบ น2.3-2 ผลการประเมนิรายวิชาของนักศึกษา

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของอาจารย์กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของอาจารย์จันทมิา ชั่งสิริพร

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของอาจารย์ชญานุช แสงวเิชียร

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของอาจารย์ทรงธรรม โพธิถ์าวร

ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2563



2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 4.76 0 4.76

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-432 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรมเคมี พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 4.55 0 4.55

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-453 การจ าลองกระบวนการวศิวกรรมเคมี พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-691 สมัมนา พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 4.38 0 4.38

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-692 สมัมนา พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 5 0 5

4.77 0 4.77

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 219-691 วทิยานพินธ์ ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 6 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 219-692 วทิยานพินธ์ ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 10 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-211 การไหลของไหล ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 1 4.64 0 4.64

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 1 4.68 0 4.68

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-340 การฝึกงาน ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 1 4.11 0 4.11

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 1 4.78 0 4.78

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 1 4.44 0 4.44

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-453 การจ าลองกระบวนการวศิวกรรมเคมี ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 1 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-901 วทิยานพินธ์ ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 14 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-902 วทิยานพินธ์ ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 14 5 0 5

4.77 0 4.77

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย์ ราม แยม้แสงสงัข์ 1 4.6 0 4.6

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี ราม แยม้แสงสงัข์ 1 4.66 0 4.66

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 ราม แยม้แสงสงัข์ 1 4.65 0 4.65

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี ราม แยม้แสงสงัข์ 1 4.24 0 4.24

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-476 การสือ่สารภาษาองักฤษเชงิวชิาการ ราม แยม้แสงสงัข์ 1 5 0 5

4.63 0 4.63

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย์ ลอืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์ 1 4.5 0 4.5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี ลอืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์ 1 4.69 0 4.69

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 ลอืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์ 1 4.7 0 4.7

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี ลอืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์ 1 4.84 0 4.84

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-452 การประยกุตค์อมพวิเตอรส์ าหรับ วศิวกรเคมี ลอืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์ 1 4.06 0 4.06

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-610 อณุหพลศาสตรว์ศิวกรรมเคมขีัน้สงู ลอืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์ 1 4.69 0 4.69

4.58 0 4.58

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-207 เศรษฐศาสตรแ์ละการประยกุตใ์ช ้ สนินิาฏ จงคง 1 4.41 0 4.41

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-213 อณุหพลศาสตรว์ศิวกรรมเคมี สนินิาฏ จงคง 1 4.4 0 4.4

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี สนินิาฏ จงคง 1 4.63 0 4.63

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 สนินิาฏ จงคง 1 4.38 0 4.38

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี สนินิาฏ จงคง 1 4.55 0 4.55

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยพ์รศริ ิ แกว้ประดษิฐ์

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยร์ะชา เดชชาญชัยวงศ์

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยร์าม แยม้แสงสงัข์

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยล์อืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์



4.47 0 4.47

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี สกุฤทธริา รัตนวไิล 1 4.64 0 4.64

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-321 จลนพลศาสตรว์ศิวกรรมเคมแีละการ ออกแบบปฏกิรณ์ สกุฤทธริา รัตนวไิล 1 4.6 0 4.6

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี สกุฤทธริา รัตนวไิล 1 4.53 0 4.53

4.59 0 4.59

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย์ สรัุสวด ี กงัสนันท์ 1 4.51 0 4.51

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี สรัุสวด ี กงัสนันท์ 1 4.67 0 4.67

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-340 การฝึกงาน สรัุสวด ี กงัสนันท์ 1 4.22 0 4.22

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 สรัุสวด ี กงัสนันท์ 1 4.7 0 4.7

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี สรัุสวด ี กงัสนันท์ 1 4.55 0 4.55

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-581 สารลดแรงตงึผวิ สรัุสวด ี กงัสนันท์ 1 4.97 0 4.97

4.6 0 4.6

4.65 0 4.65

4.61 0 4.61สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของคณะ

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยส์กุฤทธริา รัตนวไิล

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยส์รัุสวด ี กงัสนันท์

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของภาควชิาวศิวกรรมเคมี

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยส์นินิาฏ จงคง
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  
Report of Course Implementation  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 06 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Prince of Songkla University Hat Yai Campus Faculty of Engineering 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
Section 1: General Information  

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  
230-425  พลวัตกระบวนการและการควบคุม  
PROCESS DYNAMICS AND CONTROL  
2. จ านวนหน่วยกิต Number of credits  
3(3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and category of the courses  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  
4. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ถ้ามี) Pre-requisite (if any)  
ไม่มี 
NONE  
5. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (ถ้ามี) Co-requisite (if any)  
ไม่มี 
NONE  
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s), lecturer(s) and section  
 
 

1 กุลชนาฐ   ประเสริฐสิทธิ์    KULCHANAT   PRASERTSIT  
 
กลุ่มผู้เรียน (Section) 01  
7. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Academic Year  
ภาคการศึกษาที่ Semester 1 ปีการศึกษาที่ Academic Year 2563  
8. สถานที่เรียน Location  
วิทยาเขตหาดใหญ่ (Prince of Songkla University Hat Yai Campus) 

 

 



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  
Section 2: Teaching arrangements as compared to the teaching plan  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน Actual teaching hours compared to the teaching plan  

หัวข้อ 
Topic  

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

ตาม
แผนการ

สอน 
Number 

of 
hours in 

the 
teaching 

plan  

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 
ตาม

แผนการ
สอน 

Number 
of 

lab hours 
in 

the 
teaching 

plan  

จ านวน
ชั่วโมง 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
ตามแผน 
การสอน 
Number 

of 
self 

hours in 
the 

teaching 
plan  

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 
ที่สอน
จริง 

Actual 
lecture 
hours  

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 
ที่สอน
จริง 

Actual 
lab 

hours  

จ านวน
ชั่วโมง 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
ที่สอน
จริง 

Actual 
self 

hours  

ระบุเหตุผล
ที่การสอน

จริง 
ต่างจาก
แผนการ

สอน 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25% 
Specify 

the 
reasons if 

the 
difference 

is 
over 25%  

1 
 
Chapter 1 Introduction 

 - Course Objectives,  control objectives 
 - Process control definition 

Conclusion and Quiz#1  for chapter 1 

 

4  0  8  4  0  8  ไม่มี  

2 
 Chapter 2  Mathematical Models of Chemical Systems 

- Use of Mathematical Model, Developing Dynamic Model 

-Fundamental laws (thermo., conservations, transport., 
kinetic) 

-Conclusion and Quiz#2  for chapter 2 

 
 

4  0  8  4  0  8  ไม่มี  

3-4 4  0  0  4  0  0  ไม่มี  



  Chapter 3   Transfer function 

- Transfer function, deviation, Linearization 

- Properties of transfer function, block diagram 

- Conclusion and Quiz#3  for chapter 3 

 
5-6 
 Chapter 4 Dynamic behavior of system (time domain) 

- Process input, first order response,  integration response 

- Noninteracting & interacting systems, higher order 
system,  delay 

- Conclusion and Quiz# 4 for chapter 4 

 

7  0  14  7  0  14  ไม่มี  

8-9 
 Chapter 5 Control System Instrumentation 

- Control  hardware ( Sensor, Transducer, Controller) 

- Final Control Element, Control Valve (Valve Positioner & 
Sizing) 

- Conclusion and Quiz # 5 for chapter 5 

 

6  0  12  6  0  12  

ทดลองมี
การสลับ
ช่วงเวลาการ
น าเสนอเป็น
ช่วงปลาย
ภาค  

10-11 
 

Chapter 6  Stability of Closed-loop Control System 

- Characteristic equation  
- Routh-Hurwitz criterion for stability, direct substitution 
- *Root  locus  (Matlab or SciLab) 
- Conclusion and Quiz # 6 for chapter 6 
 

6  2  10  6  2  10  ไม่มี  

12-13 
 Chapter 7 Frequency Analysis and Control System 
Design    

8  0  16  8  0  16  ไม่มี  



-Frequency response 

- Bode diagram 

- Controller tuning 

- Conclusion and quiz #7 for chapter 7 

 
14-15 
 Chapter 8 Advance Control system 

- *Design concepts for control system 

-*Feed forward control 

-*Ratio control, *cascade control 

- *Overide control, * plantwide control 

-Conclusion and quiz #8  for chapter 8 

-Conclusion for the whole class 

 

3  6  12  3  6  12  ไม่มี  

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน Topics not covered according to the teaching plan  
No data 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
The effectiveness of teaching methods for the learning outcomes specified in the course description  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcomes  

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
Teaching methods specified in the 

course description  

ประสิทธิผล 
Effectiveness  

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
Problems in implementing 

the teaching methods(if any); 
suggestions  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
เน้นการส่งงานเวลาและการแต่งกายให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย -  

Yes  
ก าหนดช่วงเวลาในการส่งงานที่
ชัดเจน  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็น
ผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ ทั้งในห้อง
เรียรและ online -  

Yes  การเป็นผู้น ายังไม่ชัดเจน  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอน -  

Yes  
 



ด้านคุณธรรม จริยธรรม  การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ -  Yes  
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ท าประโยชน์ต่อสังคม -  

Yes  
 

ด้านความรู้  
เน้นการเรียนการสอนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึก
ท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง  

Yes  
จะอิงเนื้อหาส่วนหนึ่งกับวิชาปฏิบัิติ
เรื่องการควบคุมกระบวนการ  

ด้านความรู้  มีการค้นคว้าหาค าตอบ/ทางแก้ปัญหา  Yes  
 

ด้านทักษะทางปัญญา  
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักศึกษาเลือก
เรื่องท่ีสนใจเพ่ือสามารถน ามาอธิบายเพื่อนๆร่วม
ชั้นเรียน  

Yes  
นักศึกษาเลือกหัวข้อเรื่องจากการจับ
สลากแทนการเลือกจากสิ่งที่สนใจ  

ด้านทักษะทางปัญญา  
ให้พิจารณาข้อมูลที่ให้ ว่าสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร  

Yes  
 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ  

มีกิจกรรมกล่ิมที่สามารถท างานร่วมกันได้ท้ังแบบ
ปกติและ online  

Yes  
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มอบหมายให้ท ารายงานและการน าเสนอ  Yes  
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ฝึกการใช้โปรแกรมที่สามรถตรวจสอบความเสถีย
นของระบบ และออกบบระบบควบคุมได้  

Yes  
นักศึกษาฝึกใช้โปรแกรมเอง แต่คง
ต้องมีการวัดผลที่ชัดเจนขึ้น  

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
Section 3: Summary of Teaching and Learning Arrangements  

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่ม ถอน) 
Number of students who registered for the course (By the registration and withdrawal deadline)  
จ านวน Number of students   57   คน  
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา Number of registered students by the end of the semester  
จ านวน Number of students   57   คน  
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) Number of students who withdrew from the course(W)  
จ านวน Number of students   0   คน  
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) Range of Grades  

ระดับคะแนน Grade  จ านวน Number of students  ร้อยละ Percentage  
C+  13  22.81  
C  26  45.61  

D+  18  31.58  
หมายเหตุระดับคะแนน(เกรด) / Note of grades  



เป็นการปรับรูปแบบการคิดคะแนนในแต่ละส่วนตาม CLOs ซึ่งคงต้องมีการปรับปรุงอีกครั้ง 

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) Factors causing unusual grade distribution (if any)  

การมีวันหยุดเพิ่มเติมมากเกินไป 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา(มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
Deviations from the evaluation plan specified in course details(Form TQF 3, Section 5, Item 2)  
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาประเมิน Deviations of evaluation schedule  
No deviations of evaluation schedule 
 
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้(ถ้ามี) Deviations of learning outcomes evaluation(if any)  
No deviations of learning outcomes evaluation 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา Verification of students' achievement  

วิธีการทวนสอบ 
Review methods 

สรุปการทวนสอบ 
Summary of result 

 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ  
Section 4: Problems and their impacts on implementation  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก Teaching materials and facilities  

ปัญหาในการใช้ทรพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
Problem(if any) 

ผลกระทบ 
Impacts 

โปรแกรมท่ีใชใ้นการค านวณเช่น MATHLAB  (ใชก้นัหลายสาขา) เพ่ือใชใ้น
การออกแบบระบบควบคุม ยงัคงใชแ้บบ trial ซ่ึงมีขอ้จ ากดัของระยะเวลาในการ

ใช ้

ในส่วนของการใชโ้ปรแกรม นกัศึกษาใชไ้ดไ้ม่ลึกซ้ึงเน่ืองจากระยะเวลาการใชง้าน
ของโปรแกรม 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) Management and oraganization  

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 
Problem(if any) 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
Impacts on students' learning 

ปัญหาจากงบประมาณและการตั้งเกณฑก์ารรับนกัศึกษา นกัศึกษาท่ีไดม้าไม่สามารถ
ประยกุตห์รือจดจ าเน้ือหาท่ีเรียนมาได ้  

 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา  
Section 5: Course Evaluation  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) Evaluation results by students (Please attach)  
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา Important comments (Strengths and weaknesses)  
 

- 

 



 
คะแนนจากผลการประเมินภาพรวม  
3.57  
 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 Lecturer responses to 1.1  
 

จ านวนนักศึกษาในการประเมินน้อยเกินไป 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น Evaluation results by using other means  
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน Important comments (Strengths and weaknesses)  
 

จากการได้รับข้อมูลจากวิชาอ่ืน มีบางเนื้อหาที่ นักศึกษาไม่สามารถอธิบายได้ เช่น การอ่าน P&ID หรือการเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน 

 
 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 Lecturer responses to 2.1  
 

มีการบอกความส าคัญของรายวิชา และความเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน และเรื่องที่อ้างถึงก็มีการสอนและทดสอบนักศึกษาไปแล้ว  
3. เอกสารแนบ (Attach File)  
1  B573436A1ECC_2563-1-Q7T9O.pdf  2/12/2563 10:48:25  

หมวดที่ 6 แผนปรับปรุง  
Section 6: Improvement Plan  

ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป  
Suggestions for improvement for a next semester/academic year  

ให้นกัศึกษาใชโ้ปรแกรมในการออกแบบระบบควบคุม 

ขอ้มูลของเทอม 1 ปี 2562  

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา  
Progress of learning and teaching improvement as proposed in the previous Report  

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
Improvement plan proposed in the previous 

semester/academic year  

ผลการด าเนินงาน 
Results  

การปรับสัดส่วนคะแนนและวิธีการวัดผลให้สอดคล้องกับ CLO มีการด าเนินการตามแผน แต่ยังคงต้องหาตัวเลขที่เหมาะสม 

 



2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา Other step to improve the course  

การเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างบทและวิชา 

 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 
Suggestions for improvement plan for a next semester/academic year  

ข้อเสนอ  
Suggestions 

ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ  
Deadline 

ผู้รับผิดชอบ  
Resonsible person 

หาวิธีการวัดผลและก าหนดสัดส่วน
คะแนนที่เหมาะสม 

มิ.ย 2564  ผู้สอน  

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
Suggestions of the course coordinator(s) to the program corrdinator(s)  

รวบรวมข้อเสนอแนะแต่ละวิชาเพ่ือแจ้งในที่ประชุมสาขา หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา 

 
หมวดอื่นๆ  

Section Other  
1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 
management process  
2. การบูรณาการกระบวนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation or academic services to thatching and learning process  

วิชาพ้ืนฐาน อาจมีการประยุกต์งานวิจัยมาใช้ได้ยาก 
ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์  

 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

( Endorse )  
 

23 กรกฎาคม 2563 
23 July 2020  

 

ผ่านการตรวจสอบ (จากคณะ)  
 

สถานะรายงาน  

(Report Status)  



2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 

 

แผนการศึกษาได้ออกแบบให้แต่ละรายวิชาตอบสนองต่อ  ELOs ที่แตกต่างกัน ดังแสดงใน                          

ตา ร า งที่ 2 . 4 - 1นอกจ ากนี้ ใ น แต่ ล ะ วิ ช า ไ ด้ มี ก า ร ก าหนด  CLOs ใ ห้ ส อดคล้ อ ง กั บ แต่ ล ะ  ELOs                                      
ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้แล้วยังได้มีการระบุคะแนนของแต่ละ CLOs ด้วย ดังนั้นจึงสามารถเห็นความเชื่อมโยง
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของแต่ละวิชาต่อ  ELOs ในหลักสูตร ดังนั้น นักศึกษาที่ผ่านการเรียน                             

ในแต่ละวิชาจึงมีผลการเรียนรู้ที่ต่างกัน เช่น การมีรายงานและการน าเสนอส าหรับรายวิชาเลือก หรือโครงงาน
เพ่ือฝึกให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ และกล้าน าเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมให้ ผู้ร่วมเรียน                   

การฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรมแบบจ าลองกระบวนการ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าหลักการ 
หรือใช้ความช านาญและในการฝึกงานหรือท างานได้ ส าหรับวิชาโครงงานได้จัดให้มีการน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ  

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในภาคการศึกษา 2563/2                          

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนธันวาคม 2563 รูปแบบการเรียนการสอนได้ปรับให้เป็นระบบ ONLINE รวมทั้งการ
สอบกลางภาคโดยมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดัง ภาคผนวก 2.4ก ซึ่งทางหลักสูตรได้ท าการส ารวจ 
รวบรวมรูปแบบการสอบวัดผลการเรียนของแต่ละรายวิชาฯ (link 2.4-1)  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของการเรียนทางไกลในอนาคต พบว่าการท ารูปแบบของ
รายวิชาปฏิบัติการแบบ ONLINE (link 2.4-2) มีความท้าทายและทางหลักสูตรฯ มีความต้องการที่จะปรับปรุง
ให้สามารถใช้งานได้ดีในอนาคต และเม่ือสถานการณ์โรคระบาดผ่อนคลายลง (ประมาณ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
มกราคม 2564) การเรียนการสอนจัดเป็นรูปแบบผสมระหว่าง ONLINE และในชั้นเรียน  
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 2.4 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (2_4.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link 2.4-1)  https://drive.google.com/file/d/1iwcT6yFTzPaM_n7iRnELXrwRogv8TUST/view?usp=sharing 
(link 2.4-2)  หลักฐานตัวอย่าง Clip VDO และอ่ืนๆ ในรายวิชาปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ตัวอย่าง Clip VDO หมายเหตุ 
1 https://drive.google.com/file/d/1tO3pcKmEWAPZtYyUEeygyaJj8HTyKB

Rt/view?usp=sharing 
 
ตัวอย่างการน าเสนอ
ออกแบบโรงงานของ
ปีที่แล้วที่ได้รางวัล 

2 https://drive.google.com/file/d/1X9LBNzVeAIKZzftbAGB
MkbBb_58Po7A8/view?usp=sharing 

3 https://drive.google.com/file/d/17mmvVOhHVZMuXefNL
o7mPngqn-dRwtDj/view?usp=sharing 

4 https://www.youtube.com/watch?v=3DuSX92W4Sc&t=3s
&ab_channel=ชญานิษฐ์สิทธิศิลป์ 

วิชาปฏิบัติการ 
Piston Pump     

5 https://www.youtube.com/watch?v=p4K2bPnlPVc วิชาปฏิบัติการ BOD 
and Suspension solid 

6 https://www.youtube.com/watch?v=OEXHRvwQlYI&ab_c
hannel=iamrabbitpanchaiyaphum 

รายวชิา 230-462 
Corrosion Engineering 

https://drive.google.com/file/d/1iwcT6yFTzPaM_n7iRnELXrwRogv8TUST/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tO3pcKmEWAPZtYyUEeygyaJj8HTyKBRt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tO3pcKmEWAPZtYyUEeygyaJj8HTyKBRt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9LBNzVeAIKZzftbAGBMkbBb_58Po7A8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9LBNzVeAIKZzftbAGBMkbBb_58Po7A8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17mmvVOhHVZMuXefNLo7mPngqn-dRwtDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17mmvVOhHVZMuXefNLo7mPngqn-dRwtDj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3DuSX92W4Sc&t=3s&ab_channel=ชญานิษฐ์สิทธิศิลป์
https://www.youtube.com/watch?v=3DuSX92W4Sc&t=3s&ab_channel=ชญานิษฐ์สิทธิศิลป์
https://www.youtube.com/watch?v=p4K2bPnlPVc


ล ำดับ
รหัส

รำยวิชำ
รำยชื่อวิชำ อำจำรย์ผู้สอน

ELO 1  
(Specific 
ELO). อธิบำย
ควำมรู้และ
เครื่องมือใน
ศำสตร์ด้ำน
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องทั้งที่
เป็นศำสตร์
พ้ืนฐำนและ
ศำสตร์ที่ทันสมัย

ELO 2 
(Specific 
ELO)แก้ปัญหำ 
และประยุกต์ใช่
ควำมรู้และ
เครื่องมือทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 3 
(Specific 
ELO)วิเครำะห์
ปัญหำ ข้อมูล 
เพ่ือตัดสินใจ
และสรุปผลที่
เก่ียวข้องกับ
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ
และสร้ำงสรรค์

ELO 4 
(Specofic 
ELO) บูรณำ
กำรควำมรู้ใน
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 5         
(Generic ELO)
ใช้เทคโนโลยีใน
กำรรับ 
วิเครำะห์และ
น ำเสนอข้อมูล 
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ELO6 (Generic
 ELO) สื่อสำร
ได้อย่ำงถูกต้อง
และมี
ประสิทธิภำพ

ELO 7 
(Generic ELO)
 มีทักษะกำร
ท ำงำนเป็นทีม

ELO 8 
(Generic 
ELO)มีควำม
ซ่ือสัตย์ มุ่งมั่น 
รับผิดชอบ และ
มีจรรยำบรรณ
ในวิชำชีพ
วิศวกรรมเคมี

1 230-201 ดุลมวลและพลังงาน 
Material and Energy Balances

รศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร
/ / /

2 230-472 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 
Petrochemical Technology

รศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร
/ / /

3 230-205 กระบวนการวิศวกรรมเคมี Chemical 
Engineering Processes

รศ.ดร.ผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท์
/ / / /

4 230-333 การควบคุมส่ิงแวดล้อม 
 Environmental Control

รศ.ดร.ผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท์
/ / / /

5 230-570 เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมขั้นสูง
Advanced Environmental Technologies

รศ.ดร.ผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท์

/ / / /

6 230-207 เศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้
Economics and Applications

รศ.ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์
/ / / / /

7 230-425 พลวัตกระบวนการและการควบคุม
Process Dynamics and Control

รศ.ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์
/ / / / /

ตำรำงที่ 2.4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมเคมี 



ล ำดับ
รหัส

รำยวิชำ
รำยชื่อวิชำ อำจำรย์ผู้สอน

ELO 1  
(Specific 
ELO). อธิบำย
ควำมรู้และ
เครื่องมือใน
ศำสตร์ด้ำน
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องทั้งที่
เป็นศำสตร์
พ้ืนฐำนและ
ศำสตร์ที่ทันสมัย

ELO 2 
(Specific 
ELO)แก้ปัญหำ 
และประยุกต์ใช่
ควำมรู้และ
เครื่องมือทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 3 
(Specific 
ELO)วิเครำะห์
ปัญหำ ข้อมูล 
เพ่ือตัดสินใจ
และสรุปผลที่
เก่ียวข้องกับ
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ
และสร้ำงสรรค์

ELO 4 
(Specofic 
ELO) บูรณำ
กำรควำมรู้ใน
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 5         
(Generic ELO)
ใช้เทคโนโลยีใน
กำรรับ 
วิเครำะห์และ
น ำเสนอข้อมูล 
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ELO6 (Generic
 ELO) สื่อสำร
ได้อย่ำงถูกต้อง
และมี
ประสิทธิภำพ

ELO 7 
(Generic ELO)
 มีทักษะกำร
ท ำงำนเป็นทีม

ELO 8 
(Generic 
ELO)มีควำม
ซ่ือสัตย์ มุ่งมั่น 
รับผิดชอบ และ
มีจรรยำบรรณ
ในวิชำชีพ
วิศวกรรมเคมี

ตำรำงที่ 2.4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมเคมี 

8 230-452 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรเคมี 
Computer Aplication for Chemical 
Engineers

รศ.ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์

/ / /

9 230-211 การไหลของไหล Fluid Flow ดร.ระชา  เดชชาญชัยวงศ์ / / /
10 230-311 การถ่ายโอนความร้อน Heat Transfer ดร.ระชา  เดชชาญชัยวงศ์

/ / / /
11 230-212 อุณหพลศาสตร์ 1

Thermodynamics I
รศ.ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร

/ / /

12 230-544 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
ส าหรับแก๊สและฝุ่นละออง (Air Pollution 
Control Technology for Gaseous and 
Particulate Emissions)

รศ.ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร

/ / /

13 230-571 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก 
Alternative Energy Technology

รศ.ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร
/ / /

14 230-213 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Thermodynamics

ผศ.ดร.สินินาฏ  จงคง

/ / / / /



ล ำดับ
รหัส

รำยวิชำ
รำยชื่อวิชำ อำจำรย์ผู้สอน

ELO 1  
(Specific 
ELO). อธิบำย
ควำมรู้และ
เครื่องมือใน
ศำสตร์ด้ำน
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องทั้งที่
เป็นศำสตร์
พ้ืนฐำนและ
ศำสตร์ที่ทันสมัย

ELO 2 
(Specific 
ELO)แก้ปัญหำ 
และประยุกต์ใช่
ควำมรู้และ
เครื่องมือทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 3 
(Specific 
ELO)วิเครำะห์
ปัญหำ ข้อมูล 
เพ่ือตัดสินใจ
และสรุปผลที่
เก่ียวข้องกับ
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ
และสร้ำงสรรค์

ELO 4 
(Specofic 
ELO) บูรณำ
กำรควำมรู้ใน
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 5         
(Generic ELO)
ใช้เทคโนโลยีใน
กำรรับ 
วิเครำะห์และ
น ำเสนอข้อมูล 
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ELO6 (Generic
 ELO) สื่อสำร
ได้อย่ำงถูกต้อง
และมี
ประสิทธิภำพ

ELO 7 
(Generic ELO)
 มีทักษะกำร
ท ำงำนเป็นทีม

ELO 8 
(Generic 
ELO)มีควำม
ซ่ือสัตย์ มุ่งมั่น 
รับผิดชอบ และ
มีจรรยำบรรณ
ในวิชำชีพ
วิศวกรรมเคมี

ตำรำงที่ 2.4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมเคมี 

15 230-573 เชื้อเพลิงเอทานอล 
Ethanol Fuel

ผศ.ดร.สินินาฏ  จงคง
/ / / / / /

16 230-321 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการ
ออกแบบปฏิกรณ์ 
Chemical Engineering Kinetics and 
Reactor Design

รศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล

/ / / /

17 230-323 หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 Unit 
Operations I

รศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล
/ / / / / /

18 230-520 ปฏิกิริยาคะตะลิสต์ 
Catalyst Reactions

รศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล
/ / / / /

19 230-322 วิศวกรรมอนุภาค
Particle Engineering

ดร.ทรงธรรม  โพธิ์ถาวร
/ / / / /

20 230-331 การออกแบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี 
 Chemical Engineering Equipment 
Design

ดร.ทรงธรรม  โพธิ์ถาวร
/ / / / / / /

21 230-462 วิศวกรรมการกัดกร่อน 
Corrosion Engineering

ดร.ทรงธรรม  โพธิ์ถาวร
/ / / / / /

22 230-324 หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 
Unit Operations II

รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร
/ / / /



ล ำดับ
รหัส

รำยวิชำ
รำยชื่อวิชำ อำจำรย์ผู้สอน

ELO 1  
(Specific 
ELO). อธิบำย
ควำมรู้และ
เครื่องมือใน
ศำสตร์ด้ำน
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องทั้งที่
เป็นศำสตร์
พ้ืนฐำนและ
ศำสตร์ที่ทันสมัย

ELO 2 
(Specific 
ELO)แก้ปัญหำ 
และประยุกต์ใช่
ควำมรู้และ
เครื่องมือทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 3 
(Specific 
ELO)วิเครำะห์
ปัญหำ ข้อมูล 
เพ่ือตัดสินใจ
และสรุปผลที่
เก่ียวข้องกับ
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ
และสร้ำงสรรค์

ELO 4 
(Specofic 
ELO) บูรณำ
กำรควำมรู้ใน
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 5         
(Generic ELO)
ใช้เทคโนโลยีใน
กำรรับ 
วิเครำะห์และ
น ำเสนอข้อมูล 
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ELO6 (Generic
 ELO) สื่อสำร
ได้อย่ำงถูกต้อง
และมี
ประสิทธิภำพ

ELO 7 
(Generic ELO)
 มีทักษะกำร
ท ำงำนเป็นทีม

ELO 8 
(Generic 
ELO)มีควำม
ซ่ือสัตย์ มุ่งมั่น 
รับผิดชอบ และ
มีจรรยำบรรณ
ในวิชำชีพ
วิศวกรรมเคมี

ตำรำงที่ 2.4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมเคมี 

23 230-325 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางวิศวกรรม
เคมี  Safety in Chemical Engineering 
Operations

รศ.ดร.ราม  แย้มแสงสังข์

/ / / / /

24 230-560 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอาหาร
Food Unit Operations

รศ.ดร.ราม  แย้มแสงสังข์
/ / / / /

25 230-476 Technical English Communications รศ.ดร.ราม  แย้มแสงสังข์ / / / /

26 230-432 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 
 Chemical Engineering Plant Design

ผศ.ดร.พรศิริ  แก้วประดิษฐ์
/ / /

27 230-453 การจ าลองกระบวนการวิศวกรรมเคมี 
Chemical Engineering Process 
Simulation

ผศ.ดร.พรศิริ  แก้วประดิษฐ์

/ / /

28 230-461 นวัตกรรมของกระบวนการอบแห้งอาหารและ
วัสดุชีวภาพ 
Innovation of Food and Biomaterial 
Drying Process

รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล

/ / / / / /



ล ำดับ
รหัส

รำยวิชำ
รำยชื่อวิชำ อำจำรย์ผู้สอน

ELO 1  
(Specific 
ELO). อธิบำย
ควำมรู้และ
เครื่องมือใน
ศำสตร์ด้ำน
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องทั้งที่
เป็นศำสตร์
พ้ืนฐำนและ
ศำสตร์ที่ทันสมัย

ELO 2 
(Specific 
ELO)แก้ปัญหำ 
และประยุกต์ใช่
ควำมรู้และ
เครื่องมือทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 3 
(Specific 
ELO)วิเครำะห์
ปัญหำ ข้อมูล 
เพ่ือตัดสินใจ
และสรุปผลที่
เก่ียวข้องกับ
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ
และสร้ำงสรรค์

ELO 4 
(Specofic 
ELO) บูรณำ
กำรควำมรู้ใน
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 5         
(Generic ELO)
ใช้เทคโนโลยีใน
กำรรับ 
วิเครำะห์และ
น ำเสนอข้อมูล 
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ELO6 (Generic
 ELO) สื่อสำร
ได้อย่ำงถูกต้อง
และมี
ประสิทธิภำพ

ELO 7 
(Generic ELO)
 มีทักษะกำร
ท ำงำนเป็นทีม

ELO 8 
(Generic 
ELO)มีควำม
ซ่ือสัตย์ มุ่งมั่น 
รับผิดชอบ และ
มีจรรยำบรรณ
ในวิชำชีพ
วิศวกรรมเคมี

ตำรำงที่ 2.4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมเคมี 

29 230-466 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี 1 
Special Topics in Chemical Engineering I

รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล

/ / / / / /

30 230-543 เทคโนโลยีการอบแห้ง 
Drying Technology

รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล
/ / / / / /

31 230-572 ทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียน 
Renewable Resource and Energy

รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล
/ / / / / /

32 230-473 เทคโนโลยีแก๊สธรรมชาติ 
Natural Gas Technology

รศ.ดร.ลือพงศ์  แก้วศรีจันทร์
/ / / /

33 230-244 ปฏิบัติการเคมีกายภาพและเคมีวิเคราะห์
ส าหรับวิศวกรเคมี / / / / / /

34 230-340 การฝึกงาน 
Practical Training / / / /

35 230-341 ปฏิบัติการวิศวกรรมของไหลและเทอร์โม
ไดนามิกส์ 
 Fluid and Thermodynamics Laboratory / / / / / /



ล ำดับ
รหัส

รำยวิชำ
รำยชื่อวิชำ อำจำรย์ผู้สอน

ELO 1  
(Specific 
ELO). อธิบำย
ควำมรู้และ
เครื่องมือใน
ศำสตร์ด้ำน
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องทั้งที่
เป็นศำสตร์
พ้ืนฐำนและ
ศำสตร์ที่ทันสมัย

ELO 2 
(Specific 
ELO)แก้ปัญหำ 
และประยุกต์ใช่
ควำมรู้และ
เครื่องมือทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 3 
(Specific 
ELO)วิเครำะห์
ปัญหำ ข้อมูล 
เพ่ือตัดสินใจ
และสรุปผลที่
เก่ียวข้องกับ
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ
และสร้ำงสรรค์

ELO 4 
(Specofic 
ELO) บูรณำ
กำรควำมรู้ใน
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 5         
(Generic ELO)
ใช้เทคโนโลยีใน
กำรรับ 
วิเครำะห์และ
น ำเสนอข้อมูล 
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ELO6 (Generic
 ELO) สื่อสำร
ได้อย่ำงถูกต้อง
และมี
ประสิทธิภำพ

ELO 7 
(Generic ELO)
 มีทักษะกำร
ท ำงำนเป็นทีม

ELO 8 
(Generic 
ELO)มีควำม
ซ่ือสัตย์ มุ่งมั่น 
รับผิดชอบ และ
มีจรรยำบรรณ
ในวิชำชีพ
วิศวกรรมเคมี

ตำรำงที่ 2.4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมเคมี 

36 230-342 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1  Chemical 
Engineering Laboratory I / / / / / /

37 230-343 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2  Chemical 
Engineering Laboratory II / / / / / /

38 230-346 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Excursion / / / / / /

39 230-440 สหกิจศึกษา
Cooperative Education / / / / / / /

40 230-445 โครงงานวิศวกรรมเคมี 
 Chemical Engineering Project / / / / / / /

41 230-467 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคม2ี 
Special Topics in Chemical Engineering II

/ / /

42 230-468 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี 3 
1-3(x-y-z)Special Topics in Chemical 
Engineering III

/ / /



ล ำดับ
รหัส

รำยวิชำ
รำยชื่อวิชำ อำจำรย์ผู้สอน

ELO 1  
(Specific 
ELO). อธิบำย
ควำมรู้และ
เครื่องมือใน
ศำสตร์ด้ำน
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องทั้งที่
เป็นศำสตร์
พ้ืนฐำนและ
ศำสตร์ที่ทันสมัย

ELO 2 
(Specific 
ELO)แก้ปัญหำ 
และประยุกต์ใช่
ควำมรู้และ
เครื่องมือทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 3 
(Specific 
ELO)วิเครำะห์
ปัญหำ ข้อมูล 
เพ่ือตัดสินใจ
และสรุปผลที่
เก่ียวข้องกับ
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ
และสร้ำงสรรค์

ELO 4 
(Specofic 
ELO) บูรณำ
กำรควำมรู้ใน
ศำสตร์ทำง
วิศวกรรมเคมี
และศำสตร์ที่
เก่ียวข้องได้
อย่ำงเป็นระบบ

ELO 5         
(Generic ELO)
ใช้เทคโนโลยีใน
กำรรับ 
วิเครำะห์และ
น ำเสนอข้อมูล 
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ELO6 (Generic
 ELO) สื่อสำร
ได้อย่ำงถูกต้อง
และมี
ประสิทธิภำพ

ELO 7 
(Generic ELO)
 มีทักษะกำร
ท ำงำนเป็นทีม

ELO 8 
(Generic 
ELO)มีควำม
ซ่ือสัตย์ มุ่งมั่น 
รับผิดชอบ และ
มีจรรยำบรรณ
ในวิชำชีพ
วิศวกรรมเคมี

ตำรำงที่ 2.4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมเคมี 

43 230-469 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี 4 
Special Topics in Chemical Engineering 
IV

/ / /

44 230-501 การค านวณเชิงตัวเลขในวิศวกรรมเคมี 
Numerical Method in Chemical 
Engineering / / / / /



ภาคผนวก 2.4ก
แนวคิดในการเรียน การสอน ในปีการศึกษา 2563

สาขาวิชา กรณีสามารถมาเรียนได้ตามปกติ กรณีสามารถมาเรียนได้บางส่วน 
(ลดจ านวน น.ศ.กลับมา ม.อ.ในช่วงเวลาเดียวกัน

กรณีไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ

วิศวกรรมเคมี บรรยายในห้องและระบบเสริม online (LMS/ 
line/facebook อ่ืนๆ )

บรรยายในห้อง/on line ร่วมกัน
(แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม)   เพ่ือรักษาระยะห่าง 
กลุ่มท่ีไม่ได้เข้าห้องเรียนให้ติดตามจากเอกสารค า
สอนที่แขวนไว้ใน LMS มีการติดตามผลการเรียนโดย
ใช้แบบทดสอบ

on line ผ่าน Zoom/LMS และอ่ืนๆ

ส าหรับรายวิชาบรรยาย

สาขาวิชา กรณีสามารถมาเรียนได้ตามปกติ กรณีสามารถมาเรียนได้บางส่วน 
(ลดจ านวน น.ศ.กลับมา ม.อ.ในช่วงเวลาเดียวกัน

กรณีไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ

วิศวกรรมเคมี ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ลดจ านวนนักศึกษาในกลุ่มให้มากที่สุดเพียง 4 คน 
ด าเนินการให้นักศึกษาปฏิบัติการได้อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของปฏิบัติการทั้งหมด กลุ่มท่ีไม่ได้ลงปฏิบัติการ
จะได้รับข้อมูลดิบจากอาจารย์เพ่ือท ารายงาน

คณาจารย์ให้ Clip VDO เพ่ือการเรียนรู้ ให้นักศึกษา
ค้นคว้าประกอบของ Clip ที่แตกต่างจากของอาจารย์ 
อาจารย์ให้ข้อมูลดิบ เพ่ือท ารายงาน

ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการ



แนวคิดในการฝึกงาน/สหกิจ ของ น.ศ.รหัส 60 ในปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาvที่ กรณีเข้าฝึกงาน/สหกิจ ได้ปกติ กรณีเข้าฝึกงาน/สหกิจ ได้บางพ้ืนที่ กรณีเข้าฝึกงาน/สหกิจ ไม่ได้

วิศวกรรมเคมี ด าเนินการตามปกติ อนุญาตให้เฉพาะพท.ไม่เสี่ยง
ลดเวลาฝึกงาน ชดเชยเวลาด้วย การน าเสนอหัวข้อ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมที่ภาควิชาฯมอบหมาย

ฝึกงานภายในภาควิชาฯ/มหาวิทยาลัย (อาจเป็น
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ไม่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง) หรือเป็นแบบ 
Project based

ให้ปฏิบัติงานในช่วง เทอม 1 หรือ 2 (เพื่อไม่ให้เสียเปรียบมหาวิทยาลัยอ่ืน หากให้ปฏิบัติงาน เทอม summer/63)



2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly 
sequenced (progression from basic to intermediate to specialized courses), and are 
integrated. 
 

 รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรได้เรียงตามระดับของ ELOs ที่ก าหนด และเรียงตามล าดับการเรียนรู้ของ
วิชาที่ต่อเนื่องกัน ดังแสดงในแผนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ( link 2.5-1) คือรายวิชาพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จะจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1 จากนั้นเมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชา
พ้ืนฐานวิศวกรรมเคมี เช่น วิชาเทอร์โมไดนามิกส์ ดุลมวลและพลังงาน รวมทั้งวิชากระบวนการวิศวกรรมเคมี 
จากนั้นจะเรียนวิชาเฉพาะ และออกแบบประยุกต์ที่มีการเรียนการสอนในชั้นปี 3 และ 4  ซึ่งวิชาเหล่านี้เน้น
การประยุกต์หลักการพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเคมี และบูรณาการวิชาที่เรียนผ่านมาท้ังหมด เช่น
วิชาจลนพลศาสตร์ วิชาหลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย วิชาปฏิบัติการเฉพาะหน่วย และในชั้นปี 4 เป็นรายวิชาที่
ต้องวิเคราะห์และออกแบบเช่น วิชาพลวัตและการควบคุม วิชาการออกแบบโรงงาน และวิชาโครงงาน มีการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์และการวัดผลการเรียนในรูปแบบมอบหมายโจทย์ที่จะต้องแก้ไขปัญหาด้วย
การศึกษา และค้นคว้ามากข้ึน 

นอกจากนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบูรณาการความรู้ที่เรียนมาและการท างานจริง จึงได้บรรจุ
รายวิชาฝึกงาน สหกิจศึกษา และรายวิชาทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม เข้าไว้ในหลักสูตรด้วย แต่เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดจึงมีการปรับเปลี่ยนด้วย โดยนักศึกษาที่ก าลังฝึกงานในช่วงต้นเดือนมกราคม 2563              
จะถูกระงับการฝึกงานท าให้ต้องเปลี่ยนมาฝึกงานในปีการศึกษาถัดไป (เอกสารแนบ น2.5-1) โดยแบ่งเป็นการ
ฝึกงานในช่วงเทอมที่ 2 และ 3 ของปีการศึกษา 2563 ส่วนรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาบางคน 
ผู้ประกอบการให้กลับภูมิล าเนา และท างานผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับรายวิชาทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึ่งในสถานการณ์ปกติจะมีการน านักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงานในภาคกลางและภาคตะวันออก ท าให้ต้องเปลี่ยน
แผนให้เป็นทัศนศึกษาในโรงงานในภาคใต้ ส าหรับรายวิชาโครงงานนักศึกษา (ถึงแม้จะมีการจัดให้มีการเรียน
ออนไลน์ส าหรับรายวิชาบรรยายในบางช่วง) แต่ก็ยังอนุญาตให้นักศึกษามาท าปฏิบัติการในสาชาวิชาได้ ด้วย
การรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย แต่อย่างไรก็ตาม จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยๆ ในการน าเสนอผลงาน
เป็นแบบผสมผสานกับการน าเสนอแบบออนไลน์ (เอกสารแนบ น2.5-2) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
นอกเหนือจากช่วงเวลาของวิชาฝึกงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (รหัสนักศึกษา 59) ยังคงสอดคล้องกับ             
แผนการเรียน 

ส าหรับ generic ELOs มีการเพ่ิมระดับความเข้มข้นตามล าดับชั้นปี เช่นทักษะการน าเสนอเริ่มจาก
การน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเป็นภาษาไทยในปี 2 และ 3 ไปจนถึงการน าเสนอโครงงานเป็น
ภาษาอังกฤษในชั้นปี 4  

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 2.5 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (2_5.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link 2.5-1) แผนการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
https://drive.google.com/file/d/1NrRGqwv0kWruUxBnlYAgK71m8WaDU5d3/view?usp=sharing 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1NrRGqwv0kWruUxBnlYAgK71m8WaDU5d3/view?usp=sharing


เอกสารแนบ 2.5-1 
ขั้นตอนการด าเนินการฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 2.5-2 
หัวข้อโครงงาน 230-445 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

 

หมาย 
เลข 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

หัวข้อโครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล นักศึกษา 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์ การพัฒนาสารท าความเย็นด้วยตัวเองเพ่ือใช้ในซองรักษา
อุณหภูมิส าหรับยา  
Developing a self-cooling substance for a temperature 
control medicine pack 

6010110528 
6010110037 

นาย กฤตเมธ นพภาษี 
นาย กิตติโรจน์ ปานนุกูล 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท์ การบ าบัดน  ายารักษาสภาพไม้ยางพาราเพ่ือการใช้ซ  า 
(Treatment of rubber wood preservative solution for 
recycling) 

6010110211 
6010110222 

น.ส. ปริญญารัตน์ จิตวีรภัทร  
น.ส. ปิ่นรัตน์ โอฐอัด 
 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือพงศ์  แก้วศรีจันทร์ การผลิตสบู่น  ามันมะพร้าวผสมผงสมุนไพรจากเมล็ดสารภีทะเล 
Production of herbal coconut oil soap mixed with 
tamanu seed powder 

6010110494 
6010110519 

น.ส. ยศมล ซ้ายหนู 
น.ส. อัสราภรณ์ หนูแก้ว 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร 
 

Preparation of Ni-B, Co-Ni-B Li-Ni-B catalyst for 
hydrogen generating in aluminium - water reaction. 
การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา Ni-B, Co-Ni-B Li-Ni-B ส าหรับการ
ผลิตไฮโดรเจนในปฏิกิริยาอลูมิเนียม-น  า 

6010110504 
6010110447 

นาย ศุภกิจ ทองสงค์ 
น.ส. ณัฐลาวรรณ์ มากสิน 

5 ดร.ทรงธรรม  โพธิ์ถาวร 
 

การผลิตไบโอดีเซลจากส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์ม ด้วย
ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน แบบหลายขั นตอน 
Biodiesel Production from Palm Fatty Acid Distillate 
by Multi Steps Esterification 

6010110711 
6010110329 

นาย วิชนนท์ ธีรกุลพจนีย์ 
นาย ภาณุวัฒน์ ชัยชนะ 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร การขึ นรูปภาชนะบรรจุอาหารจากฟางข้าวและการเคลือบผิว
ด้วยไคโตซาน 

6010110302
6010110322 

น.ส. รัตติยา คชศักดิ์ 
น.ส. วรินธร เฉลิมวรรณ์ 



หมาย 
เลข 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

หัวข้อโครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล นักศึกษา 

Forming of rice straw food container and coating by 
chitosan 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล การผลิตน  ามันชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ 
Bio-Oil Production from Napier Grass 

6010110068 
6010110250 

นาย เจตริน ขู่วิชัย 
น.ส. เพ็ญพิชชา จันทร์มณี 

8 ดร.ระชา  เดชชาญชัยวงศ์ ศึกษาองค์ประกอบโลหะหนักของอนุภาคฝุ่นละอองในบรรยากาศ: 
พื นที่ใกล้โรงไฟฟ้าขยะ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 
Heavy Metals Characteristics of Atmospheric 
Particulate Matter in the Area of Waste 
Incinaeration Power Plant in Hat Yai, Songkhla 

6010110223 
6010110162 

น.ส. ปิยะธิดา พรมทวด 
น.ส. ธันย์ชนก แก้วเพชร 

9 รองศาสตราจารย์ ดร.ราม  แย้มแสงสังข์ Vacuum frying of fruits for market trials. 
การทอดผลไม้แบบสุญญากาศเพ่ือการทดลองทางการตลาด 

5910110013 
6010110482 

น.ส. กวิสรา เกิดทอง 
น.ส. พิมพ์ณภัทร เฉลิมยานนท์ 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  แก้วประดิษฐ์ ศึกษาผลของสารตัวเติมและสภาวะผสมยางต่อสมบัติเชิงกล 
Study the effect of filler and rubber mixing conditions on 
mechanical properties 

6010110249 
6010110503 

น.ส. เพ็ญนภา ลือขจร 
น.ส. ศศิวิมล ลิ่มบรรจง 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี  กังสนันท์ การเตรียมผงอัญชันด้วยวิธีการท าแห้งแบบโฟม-แมท 
Butterfly pea powder preparation using foam-mat drying 
method 

6010110400 
6010110628 

น.ส. อัจฉราภรณ์ ทับทิมเมือง 
น.ส. จิราพัชร ศรีรักษ์ 

 

หมายเหตุ จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั งหมด 22 คน (11 กลุ่ม)  

 

 



หัวข้อโครงงาน 230-445 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
 

หมาย 
เลข 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

หัวข้อโครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล นักศึกษา 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์ การผลิตโมโนกลีเซอไรด์โดยใช้ท่อผสมแบบสถิต 6010110424 
6010110499 

นายกฤษณ์ รัตนจ านงค์                    
นายวรวุฒ เหล็กเมฆ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท์ การผลิตโมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซล
ด้วยอ่างอัลตราโซนิก 

6010110334 
6010110390   

นายวิสวัฒน์ สายแก้ว                    
นายอภิรักษ์ ธรานุเวชน์ 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล การผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนตด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาCaO 6010110674 
6010110756 

นางสาวบัณฑิตา แซ่ลิ่ม               
นายอภิวัฒน์ เรืองสุข 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือพงศ์  แก้วศรีจันทร์ การผลิตสบู่น  ามันมะพร้าวผสมน  ามันร าข้าว 6010110308 
6010110578 

นายลุฎฟี สายสล า                         
นางสาวมุสลีมะฮ์ สาเร๊ะอีซอ 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือพงศ์  แก้วศรีจันทร์ การผลิตสบู่น  ามันมะพร้าวผสมผงสมุนไพรทานาคาและเมล็ดสารภี
ทะเล 

6010110425 
6010110431 

นางสาวกิ่งเพชร ทองหล่อ     
นางสาวชญานิษฐ์ สิทธิศิลป์ 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร 
 

ผลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อการผลิตไฮโดรเจนในปฏิกิริยา
อะลูมิเนียม-น  า ที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Li-Ni-B 

6010110098 
6010110341 

นางสาวฐานิดา ชูเดช             
นางสาวศรีสัจจา จงรักษ์ 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.สินินาฏ  จงคง Fish lipid production via ultrasonic assisted extraction 6010110127 
6010110642   

นางสาวณัฐสุดา ชลสิทธิ์                  
นางสาวณัฏฐณิชา ตกวุ่น 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.สินินาฏ  จงคง การสกัดไลปิดจากหนังปลาด้วยไมโครเวฟ 6010110432 
6010110552 

นายชัยวัฒน์ แซ่เตีย                        
นายณัฐนนท์ มณี 

9 ดร.ทรงธรรม  โพธิ์ถาวร การผลิตไบโอดีเซลจากน  ามันปาล์มรีไฟน์แบบ 2 ขั นตอนใน
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอร์ริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเบสใน
ขั นตอนที่ 1 และด้วยตัวเร่งปฏิกิริยากรดในขั นตอนที่ 2  

6010110191 
6010110337     

นายนาธาน ใบตะเห                     
นายวุฒิชัย ก้องสุวรรณคีรี 



หมาย 
เลข 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

หัวข้อโครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล นักศึกษา 

10 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร การผลิตอิฐบล็อกจากขวดพลาสติกประเภท PETE 6010110559 
6010110553 

นายนพรุจ บุญฤทธิ์                        
นายณัฐนันท์ ระก าทอง 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  คงพรม การศึกษาพฤติกรรมการผสมของสารผสมของน  ายางและซิลิกา โดยวิธี
พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 

6010110036 
6010110698 

นายกิตติภัฎ สังข์สุข           
นายพีรพงษ์ เหล่าทรงฤทธิ์    

12 ดร.ระชา  เดชชาญชัยวงศ์ การศึกษาเปรียบเทียบPAHs ในอนุภาคฝุ่นละอองขนาด PM1 
และ PM2.5 ในบรรยากาศเขตเมืองกรณีศึกษา อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

6010110144 
6010110613     

นางสาวธนพร ไชยาวิจิตร    
นายกฤษฎา ล่องจ้า 

13 รองศาสตราจารย์ ดร.ราม  แย้มแสงสังข์ Vacuum Frying of Durian Chips for Online Marketing 6010110214 
6010110539 

นางสาวปัญกร สะหีมซา                 
นางสาวฉันท์สินี ทองผ่อง 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  แก้วประดิษฐ์ การศึกษาพัฒนาแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือท านายสมบัติยาง 6010110464 
6010110707     

นายซีรีน ยังปากน  า          
นายฟุรกอล บุระดาเลง 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  แก้วประดิษฐ์ Bio-Residue Utilization for Circular City 6010110152  
6010110206   

นายธนากรณ์ อินเอียด       
นายปฐวี ชูติกาญจน์   

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี  กังสนันท์ การอบแห้งอัญชันผงแบบโฟม-แมทโดยการใช้โมโนกลีเซอไรด์เป็นสารก่อ
โฟม 

6010110505  
6010110541   

นางสาวศุภนิดา อุดหนุนกาญจน์         
นายชัยรัตน์ แวยูโซ๊ะ 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี  กังสนันท์ การน าลูกถ้วยไฟฟ้ามาใช้ใหม่ด้วยการผลิตเป็นจีโอพอลิเมอร์ 6010110688 
6010110769   

นางสาวพรรณภา เหรียญทอง     
นายอารินทร์ ทับทอง 

หมายเหตุ จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั งหมด 22 คน (17 กลุ่ม)                                    

 



2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor 
specialisations 
 

ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเคมี) ไม่มีการแยกแขนงหรือสาขาย่อย              
แต่หลักสูตรฯ มีทางเลือก ให้นักศึกษาแสวงหาความถนัดในรายวิชาเลือกชีพ ซึ่งแบ่ งเป็น 3 แนวทาง                     
และกลุ่มหัวข้อพิเศษ (link 2.6-1) ดังนี้คือ 

1. กลุ่มวิชาด้านอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี ปิโตรเลียม และพลังงาน 
2. กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. กลุ่มวิชาการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. กลุ่มหัวข้อพิเศษ (จัดตามเนื้อหาที่ทันสมัย) 
แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเนื่องจากไม่มีการจ าแนกความเป็น Specialized ใดๆ ส าหรับ

การเลือกเรียนวิชาเลือกชีพ 
ส าหรับ Option ที่หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเลือกก็คือ การเรียนหลักสูตรปกติ กับหลักสูตรสหกิจ

ศึกษา ซึ่งจะก าหนดให้มีนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาเป็นจ านวนไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์ของนักศึกษา              
ในแต่ละชั้นปี (เอกสารแนบ น2.6-1) 

นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนเสริมความรู้ในหัวพิเศษซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้อ านวย
โอกาสให้กับหลักสูตรในการท าโครงการอบรม ‘In House Practical Training’ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับ 
‘Certification Form’ หลังส าเร็จการอบรม  (link 2.6-2) 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 2.6 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (2_6.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link  2.6-1) มคอ 2 https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-

%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%20%E0%
B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academic%20Year).pdf 

(link 2.6-2) โครงการอบรม In house Practical Training https://drive.google.com/file/d/1VXqOTn-
YguGJv-Vd8qKA-Ht85JTHLsyT/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academic%20Year).pdf
https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academic%20Year).pdf
https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academic%20Year).pdf
https://drive.google.com/file/d/1VXqOTn-YguGJv-Vd8qKA-Ht85JTHLsyT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VXqOTn-YguGJv-Vd8qKA-Ht85JTHLsyT/view?usp=sharing


เอกสารแนบ น2.6-1  
หัวข้อโครงงานของนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

 

ที ่ รายชื่อบริษัท/ที่อยู่ รหัสนักศึกษา รายชื่อนักศึกษา ผู้ควบคุม หัวข้อโปรเจ็กต์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร 

1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำตรัง 

6010110329 นำยวิชนนท์  ธีรกุลพจนีย ์ คุณอรวรรณ  บญุส่ง กำรลดกำรใช้ปริมำณกรด
ซัลฟิวริกในกำรจับตัวน  ำ
ยำงสกิน 

ดร.ทรงธรรม  โพธิ์ถำวร 081-5434234 

2 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำตรัง 

6010110711 นำยภำณุวัฒน์  ชัยชนะ คุณอรวรรณ  บญุส่ง กำรลดกำรใช้ปริมำณกรด
ซัลฟิวริกในกำรจับตัวน  ำ
ยำงสกิน 

รศ.ดร.รำม  แยม้แสงสังข์ 081-6940660 

3 บริษัท สหวิริยำสตลีอินตสัตรี จ ำกดั 
(มหำชน) 

6010110037 นำยกิตติโรจน์  ปำนนุกูล คุณภำณุพงศ์  วงษ์เนตร เทคโนโลยีกำรหมักที่
เหมำะสมส ำหรบักำรผลติ
ก๊ำซไฮโดรเจนจำกหญ้ำเน
เปียร์แบบ 2 ขั นตอน 

รศ.ดร.ชญำนุช  แสงวิเชียร 081-6989088 

 

 



2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following                                  
an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
 

ส าหรับการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรมีการด าเนินการตามช่วงเวลาการปรับปรุงคือทุก 5 ปี                     
แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างการใช้หลักสูตรก็มีการทบทวนหลักสูตรทุกปี ตามข้อมูลข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการหรือพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ศิษย์เก่า หรือตามแผนพัฒนาประเทศ เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและประเทศ พร้อมทั้งได้มีการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมอนาคต (กลุ่ม S-Curve) ที่เป็น
กลไกส าคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งให้มีทักษะที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 ทุก
รายวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอน จะมีการประชุมในสาขาเรื่องการก าหนดตัวผู้สอน การแบ่งภาระงานด้าน
การสอน  และการทบทวน เ พ่ื อปรั บปรุ ง ก า รท า  CLOs ให้ สอดคล้ อ งกั บ  ELOs ของหลั กสู ต ร                                  
(เอกสารแนบ น2.7-1)  

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 2.7 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (2_7.pdf) 
 



เอกสารแนบ น2.7-1 

 

 

 



Lab Lab หน่วยกิต รวม

อาจารย์ รหสัวิชา ชื่อวิชา
230-244
  (พฤ)

230-342
 (พ)

บรหิาร
หน่วย
กิต

230-207 Economisc And Applications 1.125

230-452 Computer Application 1.5

230-472  Petrochemical Technology 3

230-440 สหกิจศึกษา

230-544 Air Pollution 3

230-630 Adv Transport Phenomena 3

230-207 Economisc And Applications 0.75

230-333 Environmental Control 3

230-331 Chem Eng Equipment Design 3

230-440 สหกิจศึกษา

001-102,230-001 ศาสตร์พระราชา-ประโยชนเ์พื่อนมนษุย์ 1.5

230-452 Computer Application 1.5

230-610 Adv. Chem. Eng. Thermo 3

001-102,230-001 ศาสตร์พระราชา-ประโยชนเ์พื่อนมนษุย์ 1.5

230-440 สหกิจศึกษา

230-476 Technical English Commu 3

230-211 Fluid Flow 3

230-453 Simulation 1.5

230-432 Chem Eng Plant Design 3

230-453 Simulation 1.5

230-691,230-692 Colloquium, Seminar 1

230-321 Kinetics 3

230-520 Catalyst Reactions 3
230-213 Chem Eng Thermo 3

230-207 Economisc And Applications 1.125
12. อ.สุรัสวดี 001-102,230-001 ศาสตร์พระราชา-ประโยชนเ์พื่อนมนษุย์ 1.5

230-581 Surfactant 3
13. อ.ปริญญา 230-324 Unit Operation II 3 x x 6
หมายเหต:ุ 

ภาระงานเฉลี่ยหน่วยกิต (อาจารย์รวม 13 ทา่น) ปรับปรุง 21 ธ.ค.2563

9. อ.พรศิริ x x 8.5

x x 7.5

10.อ.สุกฤทธริา x 4 11.5

11. อ.สินินาฏ x x 7.125

8. อ.ระชา x 7.5

7. อ. ราม x x 7.5

x

x 6

6. อ.ลือพงศ์ x x 3 12

4. อ.ผกามาศ x 4 9.25

5. อ.ทรงธรรม x x 6

10.5

ภาระงานสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยกิต

1. อ.กุลชนาฐ 4 8.125

2. อ.จันทมิา

3. อ.ชญานุช x 3

x

x



รายวิชาที่มีผู้ประสานงาน
1. 230-244 อาจารย์ผู้ประสานงาน คือ อ.สุรัสวดี
2. 230-342 อาจารย์ผู้ประสานงาน คือ อ.สุรัสวดี
3. 230-340 ฝึกงาน อาจารย์ผู้ประสานงาน คือ อ.สุรัสวดี,อ.ชญานุช,อ.ระชา (2/2563) ป ี3-4 30พ.ย.63-12ก.พ.64
3. 230-340 ฝึกงาน อาจารย์ผู้ประสานงาน คืออ.ปริญญา,อ.ราม,อ.ผกามาศ (3/2563) ป ี3-4 19เม.ย.-11มิ.ย.64
4. 230-445 โครงงานนักศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงาน คือ อ.จันทมิา
5. 230-440 สหกิจศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงาน คือ อ.ทรงธรรม,อ.ราม,อ.ชญานุช ปรับ อ.จันทมิา ออกเนื่องจาก
    มีนักศึกษาลงทะเบยีนจ านวน 3 คน (2/2563) 30 พ.ย. 63 - 2 เม.ย. 64
6. 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพฒันาที่ยั่งยืน อาจารย์ผู้ประสานงาน คือ อ.ราม,อ.สุรัสวดี,อ.ลือพงศ์
7. 230-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ อาจารย์ผู้ประสานงาน คือ อ.ราม,อ.สุรัสวดี,อ.ลือพงศ์



  
 

AUN 3-Teaching and Learning Approach 

Requirements 
 

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all  
stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly 
in the learning process. 
 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students. 
 

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, 
and instilling in students a commitment for life – long learning (e.g., commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and 
parctices). 
 

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas,  
creative thought, innovation, and entrepreneurial mindset. 
 

3.6 The teaching and learning process are shown to be continuously improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated 
and communicated to all stakeholders. It is also shown to 
be reflected in the teaching and learning activities. 

       

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow 
students to participate responsibly in the learning process. 

       

3.3 The teaching and learning activities are shown to 
involve active learning by the students. 

       

3.4 The teaching and learning activities are shown to 
promote learning, learning how to learn, and instilling in 
students a commitment for life – long learning (e.g., 
commitment to critical inquiry, information-processing 

       



  
 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

skills, and a willingness to experiment with new ideas and 
parctices). 

3.5 The teaching and learning activities are shown to 
inculcate in students, new ideas, creative thought, 
innovation, and entrepreneurial mindset. 

       

3.6 The teaching and learning process are shown to be 
continuously improved to ensure their relevance to the 
needs of industry and are aligned to the expected learning 
outcomes.  

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
 

จากปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้ถูกแจ้งผ่านเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือทางภาควิชา     
ทางหลักสูตรเองได้น ามาใช้ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ELOs คือยึดผลลัพธ์เป็นตัวตั้ง 
(outcome base education, OBE) โดยทางหลักสูตรได้สนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการอบรม AUN QA 
หรือการท าหลักสูตรโดยอาศัย OBE เช่นการใช้ CDIO flamework (Concieve: knowledge, technology, 
technical/ regulation or business plan. Design: plan, algorithm or drawing. Implement: testing, 
validation, Manufactoring and Coding. Operate:  deliver intended value, maintaining and 
evolving) โดยเป็นการฝึกทั้ง personal skills และ interpersonal skills เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีความเข้าใจที่
ตรงกันในการก าหนดแผนการสอนรายวิชาและจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและการวัดผล ตามรูปแบบของ OBE  
โดยมีวิชาที่น า problem base learning, project base learning หรือ actve learining มาใช้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเห็นประโยชน์ของเพ่ือมนุษย์เป็นที่ตั้ง ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับ ELOs ที่ก าหนด โดยแจ้งผ่านแผนการสอนให้นักศึกษาในแต่ละวิชาได้ทราบถึงจุดประสงค์และ
ความคาดหวังของวิชา วิธีการด าเนินการ และการวัดผล ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือกิจกรรมการ
เรียนการสอนเช่น การให้น าเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2/2560 หรือในปีการศึกษา 2561-
2562  ให้นักศึกษาได้ออกแบบการทดลอง โดยอธิบายการด าเนินการทดลองให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องทราบ ก่อน
ลงมือท าปฏิบัติการ หลักสูตรได้ปรับปรุงรูปแบบการให้ควบคุมรายวิชาปฏิบัติการของคณาจารย์ให้มีความ
ใกล้ชิดกับนักศึกษาโดยการปรับคะแนนการเตรียมตัวด้านทฤษฏี การตอบค าถาม การเตรียมเอกสาร เช่นตาราง
บันทึกข้อมูล ตรวจสอบการค้นคว้าเพ่ิมเติม ก่อนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการเตรียมการด้าน การท างานเป็นทีม การ
สื่อสาร การเรียนรู้ตลอดชีวิต  นอกจากนีห้ลักสูตรได้มีรายวิชาที่นอกเหนือจากรายวิชาปฏิบัติการ โดยมีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมทักษะด้านนี้เช่น การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การวิเคราะห์และการประเมินผลด้วยตนเอง โดยปรากฏ
ในวิชาโครงงาน ฝึกงาน สหกิจศึกษา รวมทั้งทัศนศึกษาโรงงาน อย่างไรก็ตามรายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาที่มีผู้
ประสานงาน จึงจ าเป็นต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาผลการศึกษาและการทบทวนเปลี่ยนเกณฑ์หรือวิธีการวัดผล



  
 

ต้องได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมภาค นอกจากนี้การจัดการรายวิชาที่สอนมีลักษณะที่ค่อนข้างยืดหยุ่น คือ มี
วิชาที่ต้องเรียนร่วมหรือเรียนผ่านก่อนไม่มากนัก ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้ก าหนดแผนเพ่ือให้แต่ละวิชาก าหนด
กิจกรรมในขั้นเรียนให้สอดคล้องกับ ELOs ที่ก าหนด 

 อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายวิชาการศึกษาทั่วไปไม่ได้เป็นรายวิชาของหลักสูตร ดังนั้นความต้องการด้าน 
Soft skill (ที่ได้ก าหนดไว้ใน ELO5,  ELO6 หรือ ELO7) จึงต้องเน้นให้ทุกรายวิชาสอดแทรกเอาไว้ในแผนการสอน 

หลักสูตรจะจัดการเตรียมแผนการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนภายในและภายนอกห้องเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all 
stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
 

หลักสูตรได้น าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นแนวทางในการจัดตั้งปรัชญา
ของหลักสูตร โดยมีใจความดังนี้  

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง                                    
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือ                        
ในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน                  
ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน                
ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่
เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้วย จากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวน การจัดการเรียนรู้ ที่ มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนอง
หลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) และ การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ  

ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถในการบูรณาการ ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเคมีได้อย่างเหมาะสม หมั่นแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้อ่ืนได้อย่างดี สามารถน าเสนอผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์
จากการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค านึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
โดยส่วนรวม 

ซึ่งหลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ในตารางที่ 3.1-1 และได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  

-เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (link 3.1.1) 
-เว็ปไซต์ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (link 3.1.2) 
-คู่มือนักศึกษา ส าหรับแจกในวันปฐมนิเทศนักศึกษา(link 3.1.3) 
 
-สื่อสารกับนักศึกษาในชั่วโมงแนะน าหลักสูตรหรือรายวิชา  
-สื่อสารกับคณาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุมที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร  

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 3.1 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (3_1.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link 3.1.1) https://www.psu.ac.th/welcome/ 
(link 3.1.2) https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/ 
(link 3.1.3) https://drive.google.com/file/d/1R8-JyOD9a2t4kLr6jLxS_LqKRSQetdXF/view?usp=sharing 

 
 

https://www.psu.ac.th/welcome/
https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/
https://drive.google.com/file/d/1R8-JyOD9a2t4kLr6jLxS_LqKRSQetdXF/view?usp=sharing
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ตารางท่ี 3.1-1 ความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs  กับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (ELOs) 
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ELO 1. อธิบายความรู้และเครื่องมือในศาสตร์ด้านวิศวกรรม
เคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นศาสตร์พ้ืนฐานและศาสตร์ที่
ทันสมัย    

      

ELO 2. แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทาง
วิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

      

ELO 3. วิเคราะห์ปัญหา ข้อมูล เพ่ือตัดสินใจและสรุปผลที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 

      

ELO 4. บูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

      

ELO 5. ใช้เทคโนโลยีในการรับ วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

       

ELO 6. สื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ       
ELO 7. มีทักษะการท างานเป็นทีม       
ELO 8. มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 
responsibly in the learning process. 
 

หลักสูตรได้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณา
และก าหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของรายวิชา หลังจากท่ีหลักสูตรได้มี
การก าหนด ELOs ของหลักสูตรแล้ว ทางอาจารย์ผู้สอนจะออกแบบ CLOs ให้สอดคล้องกับ ELOs ที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชานั้นๆ และก าหนดกลยุทธ์การสอนโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยแต่ละรายวิชาจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ใน
กระบวนการเรียนรู้ เช่น วิชาปฏิบัติการ การทดลองเรื่องการอบแห้ง ทางอาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดให้นักศึกษา
สามารถออกแบบการทดลองเองได้ โดยเลือกตัวแปรที่ต้องการศึกษาตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
(ภาคผนวก 3.2.1ก ตัวอย่างรายงานวิชาปฏิบัติการ) หรือวิชาโครงงานวิศวกรรมเคมี ทางสาขาวิชาเปิดโอกาสให้
นักศึกษาสามารถเสนอหัวข้อที่สนใจพร้อมทั้งเสนอแนวทางการด าเนินการจัดท าโครงงานได้ตามความสนใจ โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง และจากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา สาขาวิชาได้เปิดโอกาสให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกโปรแกรมที่ใช้
เรียน วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมิน หรือช่วงเวลาการส่งงาน เป็นต้น ดังนั้น สาขาวิชาจึงไม่พบปัญหา
เรื่องการจัดการระหว่างการด าเนินการช่วงโรคระบาดที่ผ่านมา  

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 3.2 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (3_2.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก 3.2.1ก 
(ตัวอย่างวิชาปฏิบัติที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบการทดลอง) 

การทดลองที่ 9 Spray Drying 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. สามารถบอกหลักการการท าแห้งแบบพ่นฝอยได้ 
 2.อธิบายผลของปัจจัยหรือตัวแปรต้นที่มีผลต่อการท าแห้งแบบพ่นฝอย ในรูปของอัตรากา

ระเหย (Rate of evaporation) ความชื้นคงเหลือ (Moisture content) ค่าความหนาแนนของกลุ่ม
อนุภาค (Bulk density) และประสิทธิภาพของเครื่องมือได้ 

 ทฤษฎี 
 การท าแห้งโดยวิธีพ่นฝอย (spray drying) เหมาะส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงจากสารละลาย 
คอนลอยด์หรือสารแขวนลอย (ท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าหัวฉีด) เช่น ผงอาหาร ไข่ผง กาแฟผง หรือผงซักฟอก  
ผงแห้งที่ได้มักเป็นเม็ดที่มีขนาดใกล้เคียงกันและสามารถน าไปละลายกลับเป็นสารละลายได้ โดยมีอุณหภูมิ
ด าเนินการที่ไม่สูงนัก จงึสามารถช่วยลดการสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อนลงได ้ 

โดยท่ัวไป หัวฉีดส าหรับพ่นละอองมีอยู่ 3 ลักษณะคือ 
1. Single- fluid nozzle 

สารละลายที่ต้องการพ่นฝอยต้องมีความดันสูงเพ่ือสามารถดันตัวออกจากหัวฉีดหรือ nozzle ไดซ่ึ้ง
อาจมีการแซะร่องภายในไว้เพ่ือให้สารละลายหมุนเป็นเกลียวแล้วแตกเป็นฝอย 
      2. Two-fluid nozzle 

สารละลายที่พ่นฝอยมีความดันไม่สูงพอที่ผ่านหัวฉีดเป็นฝอยได้จึงต้องใช้ของไหลอีกอย่างหนึ่งเช่น 
แก๊ส หรืออากาศที่มีความดันสูงวิ่งผ่าน nozzle เพ่ือดูดเอาสารละลายมาผสมและพ่นออกเป็นฝอย (ท านอง
เดียวกับท่ีฉีดยากันยุง) 
      3. Centrifugal disk atomizer 

ใช้จานหมุนเหวี่ยงสารละลายให้กระจายออกไปเป็นฝอย วิธีนี้ไม่ต้องใช้ความดันสูง และไม่มีปัญหา
เรื่องการสึกหรอหรืออุดตันของหัวฉีด สารละลายจะถูกปล่อยให้หยดลงไปที่บริเวณใกล้ๆศูนย์กลางของจาน
หมุนซึ่งหมุนด้วยความเร็วประมาณ 6,000-20,000 รอบ/นาที แรงหนีศูนย์กลางท าให้สารละลายไหลออกไปที่
ขอบจานและถูกเหวี่ยงออกไปเป็น film ซึ่งแตกกระจายเป็นละอองต่อไป 

ละอองที่พ่นออกมาถูกท าให้แห้งโดยลมร้อน ซึ่งอาจเป่าสวนทางหรือไปทางเดียวกับละอองก็ได้ 
ช่วงเวลาที่ละอองมีอุณหภูมิสูงนี้สั้นมากเพราะเมื่อละอองกระทบกับอากาศร้อนแล้วจะเกิดการระเหยของน้ า
ท าให้ละอองเย็นลงโดยเร็ว ผงแห้งที่ตกลงมาถึงก้นภาชนะถูกดูดไปยัง cyclone เพ่ือแยกออกจากลมแล้วจึง
น าไปเข้าถังเก็บต่อไป 

สิ่งที่ควรพิจารณาถึงการด าเนินการอบแห้งแบบพ่นฝอย เช่น 
1 อัตราการระเหย สามารถหาได้จากการท าดุลมวลสาร ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องรู้ค่าความเข้มข้น (Solid 

content) และอัตราการป้อนของสารละลาย อัตราของน้ าหนักผงที่ได้ หรือความชื้นคงตัวของผงที่ได้ 
2 ขนาดของอนุภาค ซึ่งอาจแสดงขนาดของผงแบบสัมพัทธ์ โดยพิจารณาจากค่าความหนาแน่นของ

กลุ่มอนุภาค (bulk density) 
3 ความชื้นคงตัวของผงที่ได้โดยการน าผงที่ได้ไปอบบจนแห้ง และหาค่าสัดส่วนของน้ าหนักที่หายไป 

หรือน้ าที่ระเหยขณะอบ ต่อน้ าหนักผงทั้งหมด 



4 ร้อยละผลได้ (% yield) หรอืประสิทธิภาพเครื่อง (ผลที่ได้จริง/ผลที่ได้ตามทฤษฎี) 
 
ส าหรับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ เช่น อัตราการป้อนสารละลาย อุณหภูมิของสารป้อน 

อุณหภูมิภายใน สัดส่วนระหว่างอัตราการป้อนสารละลายต่ออากาศ ความหนืด และ ความเข้มข้นของ
สารละลาย เป็นต้น 
 
เครื่องมือและสาร ที่ใช้ในการทดลอง 
- Spray dryer แบบ Two-fluid nozzle สามารถคุมอุณหภูมิ ไม่เกิน 150C โดยหลังจากเปิดเครื่องและ 
heaterค่อยๆตั้งค่าอุณหภูมิให้สูงขึ้นทีละน้อยๆ (ครั้งละไม่เกิน 50C) จากเครื่องควบคุมอุณหภูมิ 
- peristatic pump สามารถปรับอัตราการไหลของสารละลายได้ 
- ใช้สารละลายประมาณ 1 ลิตร (ท่ีเตรียมให้ โดยต้องหาความเข้มข้นเอง) ที่ทราบความหนาแน่นจากการวัดโดย
ไฮโดรมิเตอร์ 
- compressed air (ปรับความดันได้ 0-2 bar) 
วิธีการทดลอง  

ให้นักศึกษาบอกตัวแปรที่จะศึกษาและออกแบบการทดลองเองและติดตั้งเครื่องมือเองโดยใช้เวลาท า
การทดลองภายใน 1-2 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาในการอบหาความชื้น หากต้องการ) 
รายงานการทดลอง 
ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 

  
ค าถามท้ายการทดลอง 

1.  Explain the effect of air pressure on the droplet or particle (powder) size  
2. If we cannot determine the particle size directly, can we use bulk density to 
determine the size (in relative value) or use moisture content? Show your systematic 
thinking explain your idea with some supported incidents.  
 



ตัวอย่างรายงาน 

 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



  
 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the 
students.  
 

 ส าหรับหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไม่ได้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
(active learning) ไว้ในเล่มหลักสูตร แต่ได้มีการส่งเสริมให้รายวิชาต่าง ๆ ด าเนินการสอนแบบเชิงรุก แต่
ส าหรับหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้มีการก าหนดการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกได้อย่างชัดเจน
ในเล่มหลักสูตร โดยก าหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต และหลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชา
ในหลักสูตร ตัวอย่างรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกแสดงดังตารางที่ 3.3 -1 ซึ่งหลักสูตรสนับสนุน
รายวิชาต่าง ๆ เหล่านี้ในหลักสูตรรายวิชาเหล่านี้ในหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 จัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุกเช่นเดียวกัน โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกของสาขาวิชามีหลากหลาย เช่น 

1. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการถามตอบในชั้นเรียน  
2. การสัมมนา และการน าเสนอ  
3. การค้นคว้าด้วยตนเอง และการอภิปรายกลุ่ม  
4. การลงมือฝึกปฏิบัติในกิจกรรมแต่ละรายวิชา เช่นการเขียน การแก้โจทย์ปัญหา  
5. การสร้างชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
6. การท าโครงงานพิเศษในหัวข้อที่รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 3.3 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (3_3.pdf) 
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ตารางท่ี 3.3-1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  

ไม่ได้จัด 
การเรยีนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด  
 
 

engagement 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์          

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 0 20 case based, team based 20 10 50 100 - 

200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) 0 20 case based, team based 20 10 50 100 - 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร   3(3-0-6) 0 20 case based, team based 20 10 50 100 - 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร  2((2)-0-4) 0 20 case based, team based 20 10 50 100 - 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม  3((2)-2-5) 0 20 case based, team based 20 10 50 100 - 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกร   

3((2)-2-5) 0 20 case based, team based 20 10 50 100 - 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพืน้ฐาน  2((2)-0-4) 0 20 case based, team based 20 10 50 100 - 
237-111 วัสดุวิศวกรรม            2(2-0-4) 0 20 case based 20 10 50 100  

- บังคับ          
230-101 เคมีพื้นฐานในวิศวกรรมเคมี  3((3)-0-6) 0 30 Challenge based  20 0 50 100 - 
230-201 ดุลมวลและพลังงาน  4((4)-0-8) 0 30 Cooprative based 20 0 50 100 - 
230-202 กระบวนการวิศวกรรมเคมี  3((3)-0-6) 0 30 Challenge based 20 5 45 100 - 
230-203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1  3((3)-0-6) 0 30 Team based  20 0 50 100 - 
230-304 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2  3((3)-0-6) 0 30 Team based  20 0 50 100 - 
230-301 เศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 3((3)-0-6) 0 30 Challenge based  20 10 40 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  

ไม่ได้จัด 
การเรยีนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด  
 
 

engagement 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

230-211 กลศาสตร์ของไหลและการประยุกต ์ 4((3)-0-6) 0 30 Challenge based  20 0 50 100 - 
230-212 อุณหพลศาสตร ์ 3((3)-0-6) 0 30 Challenge based  20 0 50 100 - 
230-213 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี  3((3)-0-6) 0 30 Challenge based  20 0 50 100 - 
230-214 การถ่ายโอนความร้อน 3((3)-0-6) 0 30 Challenge based  20 0 50 100 - 
230-221 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบ
ปฏิกรณ์  

3((3)-0-6) 0 30 Cooperative based  20 0 50 100 - 

230-321 หลักปฏิบตัิการเฉพาะหน่วย 1  3((3)-0-6) 0 30 Cooperative based  20 0 50 100 - 
230-322 หลักปฏิบตัิการเฉพาะหน่วย 2  3((3)-0-6) 0 30 Cooperative based 20 0 50 100 - 
230-331 การออกแบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคม ี 3((3)-0-6) 10 20 Competence based 20 0 50 100 - 
230-431 พลวัตกระบวนการและการควบคุม 3((3)-0-6) 0 30 Team based  20 0 50 100 - 
230-141 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานในวิศวกรรมเคม ี 1(0-3-0) 20 30 Cooperative /Team based  20 0 30 100 - 
230-241 ปฏิบัติการกลศาสต์ของไหลและอนุภาค 1(0-3-0) 20 20 Cooperative /Team based  20 20 20 100 - 
230-242 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1  1(0-3-0) 20 20 Cooperative /Team based  20 20 20 100 - 
230-341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2  1(0-3-0) 20 20 Cooperative /Team based 20 20 20 100 - 
230-343 สัมมนาวิศวกรรมเคม ี  1(0-2-1) 70 10 Cooperative /Team based 0 0 20 100 - 
230-344 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม  0(0-2-1) 0 0 Cooperative based  30 70 0 100 - 
230-346 การฝึกงาน 0(0-15-0) 100 0 - 0 0 0 100 - 
230-442 โครงงานวิศวกรรมเคม ี1  1(0-2-1) 20 20 Cooperative based  20 20 20 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  

ไม่ได้จัด 
การเรยีนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด  
 
 

engagement 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

230-445 สหกิจศึกษา                                       6(0-40-0) 100 0 Challenge based 0 0 0 100 - 



  
 

3.4  The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how 
to learn, and instilling in students a commitment for life – long learning (e.g., commitment to 
critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas 
and parctices). 
 

หลักสูตรได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning 
skills) โดยเน้นทักษะ 4 ตัว อันได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ (S1) การคิดเป็นระบบ (S2) การท างานเป็นทีม (S3) 
และ การท างานแบบบูรณาการ (S4) ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรดังแสดงในตารางที่ 3.4-1 และแต่ละรายวิชาจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแต่
ละด้านตามท่ีก าหนดในตารางข้างต้น ดังตัวอย่าง มคอ 3 (ภาคผนวก 3.4ก)   
 

ตารางท่ี 3.4-1 ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับทักษะด้านต่าง ๆ  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (ELOs) Skills 

ELO 1. (Specific ELO) อธิบายความรู้และเครื่องมือในศาสตร์ด้าน
วิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นศาสตร์พ้ืนฐานและศาสตร์ที่
ทันสมัย    

S1 การคิดสร้างสรรค์ 

 

ELO 2. (Specific ELO) แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือ
ทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้อย่างเป็นระบบ 
 

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S2 การคิดเป็นระบบ  
S3 การท างานเป็นทีม 

ELO 3. (Specific ELO) วิเคราะห์ปัญหา ข้อมูล เพ่ือตัดสินใจและสรุปผลที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ 

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S2 การคิดเป็นระบบ  
S3 การท างานเป็นทีม 

ELO 4. (Specific ELO) บูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 
 

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S2 การคิดเป็นระบบ  
S3 การท างานเป็นทีม 
S4 การท างานแบบบูรณา
การ 

ELO 5. (Generic ELO) ใช้เทคโนโลยีในการรับ วิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S2 การคิดเป็นระบบ  

ELO 6. (Generic ELO) สื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S2 การคิดเป็นระบบ  
S5 ทักษะในการสื่อสาร 

ELO 7. (Generic ELO) มีทักษะการท างานเป็นทีม S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S2 การคิดเป็นระบบ  
S3 การท างานเป็นทีม 

ELO 8. มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
วิศวกรรมเคมี 

S1 การคิดสร้างสรรค์ 
S3 การท างานเป็นทีม 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 3.4 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (3_4.pdf) 



 

ภาคผนวก 3.4ก  
TQF3 REV-02  

รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 06 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Prince of Songkla University Hat Yai Campus Faculty of Engineering 

 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
Section 1: General Information  

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  
230-211   การไหลของไหล  
FLUID FLOW  
 
2. จ านวนหน่วยกิต Number of credits  
3(3-0-6)  
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พ.ศ.2559  
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  
 
 

1 ระชา   เดชชาญชัยวงศ์    RACHA   DEJCHANCHAIWONG  

 
 
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาที่ 2563  
 
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  
ไม่มี 

NONE 



 
 
7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่ (Prince of Songkla University Hat Yai Campus)  

 
 
8. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
27 พฤศจิกายน 2563 
27 November 2020  
 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
Section 2: Purposes of the course  

 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course  
 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักทฤษฎีกลศาสตร์ของของไหลได้ (ELO1) 
2. นักศึกษาสามารถอธิบายพื้นฐานของกลศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ใช้ได้ (ELO1 and ELO2) 
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์พ้ืนฐานของกลศาสตร์ของของไหลสู่การใช้งานที่ซับซ้อนได้ เช่น การจ าลองพลศาสตร์ของไหลเชิง
ค านวณ (ELO2) 

4. นักศึกษามีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรมเคมี (ELO8) 

  

 
 
 

1. Student will be able to describe the basis of fluid mechanics (ELO1) . 
2. Student will be able to describe the fundamental principles of fluid mechanics and its applications (ELO1 
and ELO2) 
3. Student will be able to apply from the basis to the complicated knowledge; a computational fluid 
dynamics (ELO2). 

4.Students have responsibility and professional ethics (ELO8). 
 
 



หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ  
Section 3: Description and Implementation  

 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semester  

บรรยาย Lecture 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-study 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

45  0  90  
 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
Number of hours per week for academic guidance to individual students  
 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  

Morals and Ethics that need to be 
developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
1.2 วินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะที่
ถูกต้องดีงาม และถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง -  

 

รายการ List  
1.1 เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย -  
1.2 มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึก
ความรับผิดชอบ -  
1.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน -  
1.4 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
-  

รายการ List  
1.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย การเข้า ร่วมกิจกรรม 
-  
1.2 ความมีวินัยและความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร -  
1.3 การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย -  
1.4 พฤติกรรมการเรียนและการสอบ -  

 



1.5 จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อ
สังคม -  

 

2. ด้านความรู้ Knowledge  

ความรู้ที่ต้องได้รับ  

Knowledge that needs to be 
obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
2.1 มีความรู้ความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ 
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ใช้กับ
งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้าง นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี และความรู้พ้ืนฐานของ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต -  
2.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ เหมาะสม 
สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ในงานจริงได ้-  

 

รายการ List  
2.1 เน้นการเรียนการสอนเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง -  
2.3 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น 
ๆ เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active 
learning  

 

รายการ List  
2.1 การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบวัด
คุณสมบัติ การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียนของรายวิชาตาม
หลักสูตร  

2.2 การประเมินผลการเรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง โดยการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียนจาก
การอภิปรายเนื้อหาหรือหัวข้อที่เรียน 
การทดสอบย่อย การท ารายงานและ
การน าเสนอรายงาน  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

Intellectual skills that need to be 
developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
3.1 ทักษะในการประมวลความคิด
อย่างเป็นระบบ และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่ด ี-  

 

รายการ List  
3.1 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยเน้นการฝึกกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค ์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดย
เริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพ่ิมระดับ
ความยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับรายวิชา  
3.2 การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
โดยจัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จ าลอง หรือกรณีศึกษา 

รายการ List  
3.1 การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา -  
3.2 การประเมินผลการเรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง -  
3.4 ประเมินจากการรายงานผลการ
ด าเนินงานและการแก้ปัญหา -  

 



เพ่ือฝึกทักษะการคิดทั้งในระดับบุคคล
และกลุ่ม เช่น สะท้อนคิดอภิปรายกลุ่ม
การท ากรณีศึกษาและการจัดท า
โครงการ  
3.3 มอบหมายงายที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เช่น การ
ประยุกต์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
นักศึกษามีการอภิปรายกลุ่ม ให้
นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง เป็นต้น  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

Interpersonal skills and 
responsibilities that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
4.1 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความ
รับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
-  
4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถ วางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ -  
4.3 จิตส านึกความรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม -  

 

รายการ List  
4.2 การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรโดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

 

รายการ List  
4.1 ประเมินจากผลการเรียนรู้ใน
รายวิชา โดยสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม  

4.2 ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
เป็นกลุ่ม และความสม่ าเสมอในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม -  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical, 
communication and information technology skills  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา  

Numerically analytical, 
communication and information 
technology skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 



รายการ List  
5.1 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อการ แก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ -  
5.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารทั้งการพูด การ
เขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ -  

 

รายการ List  
5.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึก
ทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียน ในระหว่าง ผู้เรียน ผู้สอน 
และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ -  
5.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 
หลากหลายและเหมาะสม -  
5.3 จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์
และสถิต ิ-  

 

รายการ List  
5.1 ทักษะการพูดในการน าเสนอ
ผลงาน -  
5.2 ทักษะการเขียนรายงาน -  
5.3 ทักษะการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ -  
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย 
อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม -  
5.5 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาเชิงตัวเลข -  

 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

 
1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัปดาห์ที่ 
Week  

หัวข้อ/รายละเอียด 
Items/content  

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 
Number 

of 
lecture 
hours  

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

Number 
of lab 
hours  

จ านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
Number 
of self 
hours  

ชั่วโมง
สอนนี้

เป็นการ
สอนแบบ
เชิงรุก 
Active 

Learning  

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ 
Teaching & 
Learning 

activities/teaching 
materials  

ผู้สอน 
Lecturer  

ผู้สอน
เพิ่มเติม 

Additional 
Lecturer  

01   Introduction and 

basic concepts  
3  0  6  ไม่ใช่  Lecture/Active 

learning/Digital 
presentation  

 
ระชา  เดชชาญ
ชัยวงศ์  

 

 

02-03   Properties of 

fluids and fluid 

statics  

6  0  12  ไม่ใช่  Lecture/Active 
learning/Digital 
presentation  

 
ระชา  เดชชาญ
ชัยวงศ์  

 

 

04  Fluid kinetics  3  0  6  ไม่ใช่   Lecture/Active 
learning/Digital 
presentation  

 
ระชา  เดชชาญ
ชัยวงศ์  

 

 



05-06  Bernoulli and 

energy equations   
6  0  12  ไม่ใช่   Lecture/Active 

learning/Digital 
presentation  

 
ระชา  เดชชาญ
ชัยวงศ์  

 

 

07-08  Momentum 

analysis of flow 

system  

6  0  12  ไม่ใช่   Lecture/Active 
learning/Digital 
presentation  

 
ระชา  เดชชาญ
ชัยวงศ์  

 

 

09-10  Internal flow    6  0  12  ไม่ใช่    Lecture/Active 
learning/Digital 
presentation  

 
ระชา  เดชชาญ
ชัยวงศ์  

 

 

11  Differential 

analysis of fluid 

flow  

3  0  6  ไม่ใช่  Lecture/Active 
learning/Digital 
presentation  

 
ระชา  เดชชาญ
ชัยวงศ์  

 

 

12-13  External flow: 
Drag and lift  

6  0  12  ไม่ใช่  Lecture/Active 
learning/Digital 
presentation  

 
ระชา  เดชชาญ
ชัยวงศ์  

 

 

14-15  Turbomachinery  6  0  12  ไม่ใช่  Lecture/Active 
learning/Digital 
presentation  

 
ระชา  เดชชาญ
ชัยวงศ์  

 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ 
Learning outcomes  

วิธีการประเมิน 
Evaluation Methods  

สัปดาห์ที่ประเมิน 
Week  

สัดส่วนของการประเมิน 
Percentage of Evaluation  

2.1, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2  Quiz, Assignment 
 
 

weekly  10  

1.2, 5.1, 5.2  Class attendance and participation       weekly  5  
2.1, 2.3, 3.1   Mid-Term   08  40  

2.1, 2.3, 3.1  Final Examination  15  45  

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

 



1. ต าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  

• Cengel, Y.A. and Cimbala, J.M. 2008. Fundamentals of Fluid mechanics. 3rd edition in SI units, McGraw-Hill, Inc. 

 
 
2. Other materials  

• Nevers, N.D. 2005. Fluid Mechanics for Chemical Engineers. 3rd edition, McGraw-Hill, Inc. 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
Section 7: Course Evaluation and Improvement  

 
1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
Evaluation on course effectiveness  
1.1 ประเมินรายวิชา Course evaluation  

- การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาแบบออนไลน์ ที่จัดท าโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน Teacher evaluation  

- ใช้การประเมินแบบออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระ และผลการประเมินจะถูกน าไปใช้ในการพิจารณา
ผู้สอนโดยการหารือร่วมกันในระดับสาขาวิชา ภาควิชา และคณะ 

1.3 การทวนสอบรายวิชา Review of students' academic performance  

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาทบทวนสอบ การประเมินคะแนนวัดผลได้ 
- ผลการเรียนและการสอบ (ประมวลผลของคะแนนรวมหรือเกรด) ของนักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบของระดับภาควิชา และ
ระดับคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย 

2. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา 
Assessment result to improve the course  

- มีการปรับปรุงเนื้อหา ตัวอย่างการค านวณ ในทุกๆภาคการศึกษากรณีท่ีจ าเป็น และน าข้อคิดเห็นจากการประเมินของนักศึกษามา
ประกอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และการวัดผล ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
 

หมวดอื่นๆ  
Section Other  



 
1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 
management process  
2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรืองานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation or academic services to thatching and learning process  



 

 

TQF3 REV-02  

รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 06 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Prince of Songkla University Hat Yai Campus Faculty of Engineering 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
Section 1: General Information  

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  
230-452   การประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับ วิศวกรเคมี  
COMPUTER APPLICATIONS FOR CHEMICAL ENGINEERS  
 
2. จ านวนหน่วยกิต Number of credits  
3(3-0-6)  
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พ.ศ.2559  
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  
 
 

1 กุลชนาฐ   ประเสริฐสิทธิ์    KULCHANAT   PRASERTSIT  
2 ลือพงศ์   แก้วศรีจันทร์    LUPONG   KAEWSICHAN  

 
 
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่3,4  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาที่ 2563  
 
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  



ไม่มี 
NONE 

 
 
7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่ (Prince of Songkla University Hat Yai Campus)  

 
 
8. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
23 พฤศจิกายน 2563 
23 November 2020  
 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
Section 2: Purposes of the course  

 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course  
 
 
 

1 นักศึกษาสามารถอธิบายค าสั่งและขั้นตอนการใช้โปรแกรม spread sheet และ process simulation ได้ (ELO1) 
2 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีในด้าน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และพารามิเตอร์
การถ่ายโอนมวลสาร พลังงานและโมเมนตัม เพ่ือเป็นพื้นฐานค านวณโดยใช้แบบจ าลองในระดับอุตสาหกรรมได้ (ELO 2) 
3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้ (ELO 5) 
4 นักศึกษาสามารถท างานและประสานระหว่างเพ่ือนและผู้สอนได้ (ELO7) 
5 นักศึกษามีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (ELO 8) 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ  
Section 3: Description and Implementation  

 
1. ค าอธิบายรายวิชา Course Description  
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณด้านอุณหพลศาสตร์ การอนุรักษ์มวลและพลังงานจลนศาสตร์ สมบัติการถ่ายโอนมวล 
ความร้อน และโมเมนตัม การวิเคราะห์ข้อมูลในการท ารีเกรสชัน  
 
Computer application for Calculation in thermodynamics; conservation of mass and energy; kinetics; transport 
phenomena of mass, heat and momentum; data regression analysis  



 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semester  

บรรยาย Lecture 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-study 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

45  0  90  
 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
Number of hours per week for academic guidance to individual students  
 

3 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  

Morals and Ethics that need to be 
developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
1.1 มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา  

 

รายการ List  
1.1 เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย -  
1.2 มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึก
ความรับผิดชอบ -  
1.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน -  
1.4 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
-  

 

รายการ List  
1.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย การเข้า ร่วมกิจกรรม 
-  
1.2 ความมีวินัยและความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร -  
1.3 การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย -  
1.4 พฤติกรรมการเรียนและการสอบ -  

 

2. ด้านความรู้ Knowledge  



ความรู้ที่ต้องได้รับ  

Knowledge that needs to be 
obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
2.1 สามารถใช้โปรแกรมการค านวณ
ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีได้  
2.2 สามารถใช้โปรแกรมการในการ
จ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี  

 

รายการ List  
2.1 เน้นการเรียนการสอนเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง -  

 

รายการ List  
2.1 การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา -  
2.2 การประเมินผลการเรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง -  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

Intellectual skills that need to be 
developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
3.1 สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมได้  

 

รายการ List  
3.1 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  
3.2 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เช่นการ
ก าหนดสถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหา-  

 

รายการ List  
3.1 การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา -  
3.2 การประเมินผลการเรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง -  
3.3 ประเมินจากการรายงานผลการ
ด าเนินงานและการแก้ปัญหา -  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

Interpersonal skills and 
responsibilities that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
4.1 การท างานประสานงานร่วมกันใน
ชั้นเรียนและนอกห้องเรียน  

 

รายการ List  
4.1 มีการท างานประสานงานกันเป็น
กลุ่ม -  

 

รายการ List  
4.1 ประเมินจากผลการเรียนรู้ใน
รายวิชาฝึกงาน และโครงงาน -  
4.2 ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
เป็นกลุ่ม และความสม่ าเสมอในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม -  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical, 
communication and information technology skills  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 



Numerically analytical, 
communication and information 
technology skills that need to be 

developed  

รายการ List  
5.1 ใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ผลเชิง
ตัวเลขได้  

5.2 หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเพ่ือการจ าลอง
กระบวนการ  

 

รายการ List  
5.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึก
ทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน 
และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ -  
5.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 
หลากหลายและเหมาะสม -  
5.3 จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์
และสถิติ -  

 

รายการ List  
5.1 ทักษะการพูดในการน าเสนอ
ผลงาน -  
5.2 ทักษะการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ -  
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย 
อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม -  
5.4 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาเชิงตัวเลข -  

 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

 
1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัปดาห์

ที ่
Week  

หัวข้อ/รายละเอียด 
Items/content  

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 
Number 

of 
lecture 
hours  

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

Number 
of lab 
hours  

จ านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
Number 
of self 
hours  

ชั่วโมง
สอนนี้

เป็นการ
สอนแบบ
เชิงรุก 
Active 

Learning  

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ 
Teaching & 
Learning 

activities/teaching 
materials  

ผู้สอน 
Lecturer  

ผู้สอน
เพิ่มเติม 

Additional 
Lecturer  

1  ความส าคัญของการเลือกใช้สมการและเทคนิคการค านวณที่เหมาะสมในรายวิชาต่างๆ เพ่ือความถูกต้องแม่นย าในการค านวณใน
วิชาวิศวกรรมเคมี ความส าคัญของการท า Process simulation การแก้สมการเชิงเส้น และ ไม่ใช่เชิงเส้นของกระบวนการที่
สภาวะคงตัว สมการที่แสดงกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา และแนะน าโปรแกรม spread sheet  

3  0  6  ใช่   บรรยาย ให้โจทย์
ปัญหา ผึกใช้
โปรแกรม Excel  

 
กุล
ชนาฐ  ประเสริฐ
สิทธิ์  

 

 

2-3  1 ใช้ฟังก์ชันใน EXCEL แก้สมการเชิงเส้น: การดุลมวลสาร และพลังงานในสภาวะคงตัว 
2 ใช้ฟังก์ชันใน EXCEL แก้สมการไม่เชิงเส้นเช่น การแก้ปํญหาทางด้านการไหล ด้านอุณหพลศาสตร์ 
 

6  0  12  ใช่   นักศึกษาหาปัญหาที่
เกี่ยวข้องพร้อมฝึกใช้
โปรแกรมเพ่ือการ

 
 



แก้ปัญหาทางวิศวรรม
เคมี/ น าเสนอ  

กุล
ชนาฐ  ประเสริฐ
สิทธิ์  

 

4  การใช้ EXCEL ค านวณระบบที่ไม่เป็นสภาวะคงตัว  

  - ความเข้มข้นของสารในระบบที่ไม่มีและมีปฏิกิริยาเคมี ความเข้มข้นของสารขณะเกิดปฏิกิริยาเคมี  - ดุลมวล และพลังงานใน
ระบบสภาวะไม่คงตวั 

  - การถ่ายโอนความร้อน  (การหา temperature profile)  

3  0  6  ใช่  `นักศึกษาหาปัญหาที่
เกี่ยวขอ้ง ฝึกใช้โปรแกรม
แก้ปัญหา และน าเสนอ 

 
กุล
ชนาฐ  ประเสริฐ
สิทธิ์  

 

 

5-6  1 แก้ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ าสุด และการประยุกต์ใช้ในการท า รีเกรสชัน  
2 การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลโดยใช้ Excel ANOVA 

6  0  12  ใช่  นักศึกษาหาโจทย์ที่
เกี่ยวข้อง ฝึกใช้ 
EXCEL SOLVER & 
EXCEL ANOVฤ  

 
กุล
ชนาฐ  ประเสริฐ
สิทธิ์  

 

 

7   การน าเสนอข้อมูลโดย Excel /pivot table  3  0  6  ใช่  ฝึกการใช้และน าเสนอ   
กุล
ชนาฐ  ประเสริฐ
สิทธิ์  

 

 

8   Midterm examination  0  0  0  ไม่ใช่    Midterm 
examination  

 
ลือพงศ์  แก้ว
ศรีจันทร์  

 

 

9   Introduction to process simulation software (ASPEN ONE) 
  การท าแผ่นแผนภาพการไหล แบบฟอร์มการป้อนข้อมูลของสารองค์ประกอบ  แบบฟอร์มการป้อนสมบัติของสาร   

3  0  6  ใช่  ASPEN-HYSYS 
process simulation 
software  

 
ลือพงศ์  แก้ว
ศรีจันทร์  

 

 

10   ฟอร์มการป้อนกระแส และการใช้แคลคูเเลเตอร์ (ในส่วน Flow Sheeting Option) เพ่ือท าดุลมวลและพลังงาน ใน ASPEN 
ONEผลลัพธ์ของการท าซิมูเลชนั  

3  0  6  ใช่   บรรยาย ให้โจทย์ฝึก
การป้อนข้อมูล ของ
กระบวนการ  

 
ลือพงศ์  แก้ว
ศรีจันทร์  

 

 

11  เขียนบันทึกรายงานสถานะจ าลอง 

  แนะน าการใช้โปรแกรม: ตัวอย่างของการแยกสาร การตรวจสอบและการน าเสนอผลหลังการจ าลองกระบวนการ การ
แก้ปัญหา (ต่อเนื่อง) เรื่องการแยกในถังแฟลช  

3  0  6  ใช่  บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ให้โจทย์ ให้กลุ่ม
นักศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมาย อภิปราย 
สาธิต 

 

 
ลือพงศ์  แก้ว
ศรีจันทร์  

 

 

12  สมบัติทางกายภาพและการเลือกใช้แบบจ าลองทางเทอร์โมไดนามิกส์การค านวณ DEW POINT และ BUBBLE POINT ที่ใช้
แบบจ าลองทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่แตกต่างกัน  

3  0  6  ใช่  บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ให้โจทย์ ให้กลุ่ม
นักศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมาย อภิปราย 
สาธิต 

 
ลือพงศ์  แก้ว
ศรีจันทร์  

 

 



13  ปัญหาของแบบจ าลองของถังแยกแฟลชที่มีกรแสป้อนกลบั เชน่ โจทยส์ังเคราะห์แอมโมเนียทีม่ีกระบวนการวนลูป  3  0  6  ใช่    การเขียนบันทึก
รายงานสถานะจ าลอง-
องถังแยกแฟลชที่มีกร
แสป้อนกลับ และ
น าเสนอ  

 
ลือพงศ์  แก้ว
ศรีจันทร์  

 

 

14  การใช้ “Sensitivity Analysis” ในส่วน Model Analysis Tools ส าหรับหน่วยปฏิบัติการหอกลั่นและการกลั่นล าดับส่วน  3  0  6  ใช่  บรรยาย สาธิต ให้
นักศึกษาท าโจทย์ 
และอภิปรายปัญหา  

 
ลือพงศ์  แก้ว
ศรีจันทร์  

 

 

15  การใช้ “Design-specification” ในส่วน Flow Sheeting Option ส าหรับหน่วยปฏิบัตกิารหอกลั่นและการกลั่นล าดับส่วน   3  0  6  ใช่   บรรยาย สาธิต ให้
นักศึกษาท าโจทย์ 
และอภิปรายปัญหา  

 
ลือพงศ์  แก้ว
ศรีจันทร์  

 

 

16  การใช้ “Optimization” ในส่วน Model Analysis Tools ส าหรับหน่วยปฏิบัติการหอกลั่นและการกลั่นล าดับส่วน  3  0  6  ใช่  บรรยาย สาธิต ให้
นักศึกษาท าโจทย์ 
และอภิปรายปัญหา  

 
ลือพงศ์  แก้ว
ศรีจันทร์  

 

 

17   Final Examination  0  0  0  ไม่ใช่  
 

 
- 

 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ 
Learning outcomes  

วิธีการประเมิน 
Evaluation Methods  

สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
Week  

สัดส่วนของการประเมิน 
Percentage of Evaluation  

1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2   Midterm and Final Examination  8, 17  70  
1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2   Class presentation  7, 15  30  

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

 
1. ต าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  

Execel Manual 

Aspen & HYSIS manuals 

 
 
2. Other materials  

ข้อมูลที่เชื่อถือใน Internet 



 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
Section 7: Course Evaluation and Improvement  

 
1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
Evaluation on course effectiveness  
1.1 ประเมินรายวิชา Course evaluation  

ประเมินโดยคณาจารย์ในภาควิชา และนักศึกษา 

1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน Teacher evaluation  

โดยนักศึกษา 

1.3 การทวนสอบรายวิชา Review of students' academic performance  

หลังสอบกลางภาค และปลายภาค 

2. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา 
Assessment result to improve the course  

ในภาคการศึกษาถัดไปที่เปิดสอน 
 
 

หมวดอื่นๆ  
Section Other  

 
1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 
management process  

- 

2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรืองานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation or academic services to thatching and learning process  

- 



  
 

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, 
creative thought, innovation, and entrepreneurial mindset. 
 

หลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดเกี่ยวกับการมีไอเดียใหม่ ๆ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และการเป็นผู้ประกอบการ จากกิจกรรมที่สอดแทรกในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
เช่นกิจกรรมการทัวร์โรงงานซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี (ภาคผนวก 3.5ก ตารางทัวร์โรงงาน) เพ่ือให้นักศึกษาได้
เห็นการท างานจริงและเกิดไอเดียต่อยอดส าหรับพัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวข้อง หรือผ่านทางกิจกรรมในวิชาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา 230-445 โครงงานวิศวกรรมเคมีหรือวิชา 230-440 สหกิจศึกษา โดยหลักสูตรเปิด
โอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกท าโครงงานได้ตามความสนใจ  ซึ่งรายวิชาดังกล่าวนอกจากจะเน้นการบูรณา
การวิชาต่าง ๆ แล้วยังสงเสริมการเรียนรู้โดยการให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ 
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา นักศึกษาจากภาควิชา ทีม POPPO ผ่านการคัดเลือกในการ
แข่งขัน Start up Thailand League 2020 เพ่ือรับทุนในการพัฒนาโครงการและสาธิตการน าเสนอ                        
โดยได้พัฒนาสารท าความเย็นด้วยตัวเองเพ่ือใช้ในการรักษาอุณหภูมิส ารอง นอกจากนี้ภาควิชายังสนับสนุนการ
ประกวดแข่งขันโครงงานระดับปริญญาตรีซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย อีกด้วย  

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 3.5 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (3_5.pdf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ภาคผนวก 3.5ก ก าหนดการทัศนศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม  
ณ จังหวัด สงขลา และตรัง 

ระหว่างวันที่ 13, 15-18 พฤศจิกายน 2563 
 

วัน/เวลา บริษัท ติดต่อ หมายเหตุ 

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 08.00 – 09.00 น. เดนิทางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
เวลา 09.00 – 12.00 น 
 

เยี่ยมชม บริษัทท่อน ้าไทย จ้ากัด 
 

คุณอ้านวย คุณอ้านวย 
โทรศัพท:์ 081-9313664  

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น 
 

เยี่ยมชม บริษัท เซฟสกิน เมดดคิอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก 
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

คุณสุปรีชา คุณสุปรีชา 081-898-3350 (ทางอาจารย์จันทิมา 
ติดต่อคุณโสฬห) 

เวลา 16.00 – 17.00 น 
 

เดินทางกลบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 08.00 – 12.00 น. 
 

เดินทางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงโรงแรมวัฒนาปาร์ค จังหวัดตรัง 
  

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.30 – 15.30 น. 
 

เตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าทัศนศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม 
 

เวลา 15.30 – 16.30 น. รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก 
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 08.00 – 09.00 น. เดินทางจากที่พักโรงแรมวัฒนาปาร์ค ถึงบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ้ากัด 

 
 



เวลา 09.00 - 12.00 น. เยี่ยมชม บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ้ากัด 
 

คุณกรดา คุณกรดา 
เบอร์โทรศัพท์ 087-2654393 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 
 

เดินทางออกจากร้านอาหารจังหวัดตรัง ถึงสหกรณ์โคนมพัทลุง 

เวลา 14.00 – 16.00 น. เยี่ยมชม สหกรณ์โคนมพัทลงุ 
 

 เบอร์ติดต่อ 074-671593 

เวลา 16.00 – 18.00 น. 
 

เดินทางกลบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 08.00 – 09.00 น. 
 

เดินทางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 

เยี่ยมชม การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าจะ
นะ) 

คุณแชมป ์ คุณแชมป ์
เบอร์โทรศัพท์ 083-0826205 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
เวลา 13.00 – 16.00 น 
 

เยี่ยมชม บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จ้ากัด คุณกรชวัล  กวีชัย คุณกรชวัล  กวีชัย 
เบอร์โทรศัพท์ 096-3938830 

เวลา 16.00 – 17.00 น. เดินทางกลบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

  

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 08.00 – 09.00 น. 
 

ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 

เยี่ยมชม บริษัท APK จ้ากัด 
(แบ่งนักศึกษาเข้าเยี่ยมบริษัทกลุ่มที่ 1) 

คุณแนน คุณแนน  
เบอร์โทรศัพท์ 097-2873651 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 



เวลา 13.00 - 16.00 น. 
 

เยี่ยมชม บริษัท APK จ้ากัด 
(แบ่งนักศึกษาเข้าเยี่ยมบริษัทกลุ่มที่ 2) 

เวลา 16.00 – 17.00 น. เดินทางกลบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

  

 
 

        อาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลการทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
1. รศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร  โทร. 089-4638832 
2. ดร.ทรงธรรม    โพธิ์ถาวร  โทร. 081-5434234 
3. นางสาวกาญจนา  ขันทกะพนัธ ์ โทร. 099-1424626 
4. นายสมคิด       จีนาพงษ ์  โทร. 081-9591806 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

3.6 The teaching and learning process are shown to be continuously improved to ensure 
their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes. 

 

หลักสูตรได้ให้ความส าคัญในการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้มี
คุณลักษณะและความสามารถเป็นไปตามที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ โดยทางหลักสูตรได้เน้นย้ าให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้สอนทุกท่านรับทราบและพยายามช่วยกันพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าว หลักสูตรจึงมี
การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนอยู่เสมอตามหลัก PDCA โดยการพิจารณาข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาที่เรียนในวิชานั้น โดยผ่านการจัดท า มคอ 5-6 ส่วนข้อมูลความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่
ได้จากการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ซึ่งภาควิชาด าเนินการทุกปีการศึกษา โดยเมื่อได้ข้อเสนอแนะ
หรือข้อแนะน าต่าง ๆ อาจารย์นิเทศนักศึกษาจะน าเสนอรายงานสรุปข้อคิดเห็นของสถานประกอบการและพ่ี
เลี้ยงในที่ประชุมภาค จากนั้นจะสรุปประเด็นส าคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละวิชา
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เ พ่ือเสริมทักษะและความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และผู้เรียนต่อไป   
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Criterion 4- Student Assessment 
 

Requirements 
 

4. 1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and 
learning objectives. 
 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated 
to students, and applied consistently. 
 

4. 3 The assessment standards and procedures for student progression and degree 
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. 
 

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and 
regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 
 

4. 5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected 
learning outcomes of the program and its courses. 
 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
 

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and 
improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected 
learning outcomes. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 A variety of assessment methods are shown to be used 
and are shown to be constructively aligned to achieving the 
expected learning outcomes and the teaching and learning 
objectives. 

       

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown 
to be explicit, communicated to students, and applied 
consistently. 

       

4. 3 The assessment standards and procedures for student 
progression and degree completion, are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently. 
 

       



4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, 
marking schemes, timelines, and regulations, and these are 
shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 

       

4. 5 The assessment methods are shown to measure the 
achievement of the expected learning outcomes of the 
program and its courses. 

       

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided 
in a timely manner. 

       

4.7 The student assessment and its processes are shown to be 
continuously reviewed and improved to ensure their relevance 
to the needs of industry and alignment to the expected 
learning outcomes. 

       

Overall        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์  
 

จากที่ ผ่ านมา การก าหนดคุณภาพของนักศึกษาที่ รับมาเป็น ไปตามข้อก าหนดของคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีการทบทวนโดยกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ทุกภาควิชาและกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
สามารถคัดเลือก นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่ เหมาะสมกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น                  
มี เกณฑ์การคัดเลือกเด็ก รอบรับตรงที่ คะแนนวิชาคณิ ตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ที่  >= 1.1 ค่ าเฉลี่ ย                           
จ าก เดิ ม  >=  0.9 ค่ า เฉลี่ ย  เพ่ื อป รับ ให้  เห ม าะสม ในการคั ด เลื อ ก เด็ กที่ มี คุ ณ สม บั ติ เข้ า เรี ย น                          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีการทบทวน จ านวนรับเข้าของนักศึกษา สน. ตรง                    
และ นักศึกษาทุนโครงการต่างๆ ทุกปี  ส าหรับนักศึกษาที่เรียนอยู่จะถูก ประเมินผลในแต่ละรายวิชา                 
และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าก่อนที่จะไปฝึกงาน หรือปฏิบัติสหกิจศึกษา ส่วนนักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์การจบของทางคณะ คือวิชาคณะต้องผ่านเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ส่วนเกณฑ์จบ
ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องผ่านเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ในทุกรายวิชาและ ผ่านชั่วโมงกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง  

ส าหรับการวัดและประเมินผล ในแต่ละวิชาได้แจ้งเกณฑ์การให้คะแนน องค์ประกอบของคะแนนและ 
เกณฑ์การตัดเกรด ให้นักศึกษาทราบ ซึ่งบางวิชามีการใช้การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มช่วย ส่วนการประเมินแบบ 
Rubrics ได้เริ่มมีใช้ในรายวิชาโครงงานซึ่งมีการประเมินนักศึกษาด้วยคณาจารย์หลายท่านและหลายส่วน            
เช่น ส่วนของการน าเสนอหน้าชั้น การเขียนร่างข้อเสนอโครงการ หรือบทความวิชาการ  

ในส่วนการให้ผลป้อนกลับผลการเรียนแก่นักศึกษา ได้มีการก าหนดให้แต่ละวิชาประกาศผลคะแนน
การสอบกลางภาคก่อนวันสิ้นสุดการถอนรายวิชา ส่วนการป้อนกลับรายละเอียดในรายบุคคลขึ้นกับแต่ละ
รายวิชา ส าหรับในรายวิชาปฏิบัติการภาควิชาได้ก าหนดให้คณาจารย์ป้อนกลับค าแนะน าในการเขียนรายงาน
ให้นักศึกษา ในแต่ละกลุ่มได้รับทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังจากนักศึกษาส่งรายงาน ส่วนการป้อนกลับการ
น าเสนอหรือการเขียนโครงร่างโปรเจคและผลงานโปรเจค ทางคณาจารย์ ได้แนบข้อเสนอแนะ                         
หรือข้อควรปรับปรุงให้กับ นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป  



การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือเสนอข้อร้องเรียน ได้จัดระบบการอุทธรณ์              
ระดับผลการศึกษา พบว่านักศึกษาไม่ได้น าเสนอข้อร้องเรียนเลย และจากการสอบถามพบว่าด้วยระบบ             
ของความเป็นกันเองระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ท าให้การร้องเรียนด้วยวิธีการดังกล่าว                 
ไม่ได้ผล เพราะนักศึกษาสามารถเข้าถึงและแก้ปัญหาได้ด้วยระบบของความไม่เป็นทางการผ่านนโยบาย  
Open door policy ส่วนการคะแนนการสอบกลางภาค นักศึกษาสามารถเข้าสอบถามอาจารย์ผู้สอน                    
ได้หลังจากท่ีทราบคะแนน และต้องการตรวจสอบว่าตนเองไม่เข้าใจตรงไหน 

สืบเนื่องจากระบบของความไม่เป็นทางการท าให้ไม่มีระบบการรวบรวมข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการ 
ทางหลักสูตรจะปรับปรุงกลไกการเก็บข้อมูลอุทธรณ์และข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์โควิด19 ที่ประชุมสาขาฯ และคณะฯได้ประกาศให้คณาจารย์ใช้วิธีการ 
ประเมินผลการศึกษาใหม่ แทนการจัดสอบรวม ซึ่งรูปแบบการวัดผลท าโดยการมอบหมายงานและให้ส่งผ่าน 
LMS หรือไลน์ หรือปรับสัดส่วนคะแนนใหม่ ส่วนการอุทธรณ์เรื่องระดับคะแนน นักศึกษาต้องยื่นค าร้องผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาฯ และคณะฯต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and 
learning objectives. 

 

ส าหรับการรับนักศึกษาเข้าภาควิชาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การรับนักศึกษาจาก สน.ตรง โดยรับเข้า
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ส่วนการรับเข้าอีกประเภทคือ การจัดสรรโดยคณะเมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปีที่ 1 ตามขั้นตอน
การพิจารณาของคณะฯ ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้จะรับเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยระบบ TCAS และ
ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตามประกาศคณะ โดยคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละรอบสอดคล้องกับคุณสมบัติ
แรกเข้าของนักศึกษาที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร ในระหว่างการเรียนชั้นปีที่ 1 นักศึกษาทุกคนต้องเรียน                
วิชา 200-101 แนะน าวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการแนะน าให้นักศึกษารู้จักวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ             
เพ่ื อ ใช้ เป็ นข้อมู ล เรื่ องความชอบของตน เองส าหรับการเลื อกภาค ส่ วนขั้ นตอนการเลื อกภาค                            
ทางคณะฯ จะประกาศเกณฑ์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบ นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือให้นักศึกษา
เตรียมตัวในการคัดเลือกภาค โดยแสดงไว้ในคู่มือนักศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ ( link 4.1-1)
ส าหรับปีการศึกษา 2563 และ 2564 จ านวนรับนักศึกษาเข้าภาคชั้นปีที่ 2 ครบตามจ านวนที่ตั้งเป้าไว้   
อย่างไรก็ตามเนื่องจากเทรนด์ของนักศึกษา ที่เลือกเข้ามาจะมีผลการเรียนอ่อนลงเมื่อเทียบกับในอดีต                 
และเป็นโจทย์ปัญหาให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน การเรียนการสอนจ าเป็นต้องระดมความคิดเพ่ือผลิต 
บัณฑิตให้ได้มาตรฐาน 
       สาขาวิชาฯ มีการส ารวจผลการเรียนนักศึกษาที่เข้าสาขาวิชาฯ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น รับตรงหรือโครงการ
พิเศษ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการดูแลนักศึกษา โดยแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และใช้เป็นแนวทางใน
การรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อไป (เอกสารแนบ 4.1-1) 
       การวัดและประเมินผลการเรียน ในแต่ละวิชามีการประเมิน ให้สอดคล้องกับ ELOs ของหลักสูตร  
โดยเริ่มจากการก าหนด CLOs ของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELOs และก าหนดวิธีการเรียนการสอนและ
กิจกรรมที่สอดคล้อง โดยมีการประเมินที่หลากหลายเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่ต้องการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการสอนและการเรียนรู้  เช่นการประเมินจากการน าเสนอ การประเมินรายงาน การประเมินจาก           
การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค การท างานกลุ่ม เป็นต้น โดยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ           
จาก มคอ 3 (เอกสารแนบ 4.1-2) ช่วงต้นของการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

นักศึกษาที่จบการศึกษาจะมีการประเมินภาษาอังกฤษ โดยเริ่มใช้จริงส าหรับนักศึกษา รหัส 61              
แต่คณะให้ นักศึกษารหัสก่อนนี้ ได้ทดสอบด้วย โดยคณะจะตรวจสอบการสอบผ่านของนักศึกษาและ                 
แจ้งในที่ประชุมกรรมการยุทธ์ 1.1 เพ่ือประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแจ้งเตือนให้นักศึกษาทราบ                      
เพ่ือให้จบการศึกษาตามก าหนดเวลา (เอกสารแนบ 4.1-3 แนบรายงานการประชุมยุทธ์ และประชุมสาขาฯ) 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 4.1 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (4_1.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link 4.1-1) คู่มือนักศึกษา https://drive.google.com/file/d/1R8-JyOD9a2t4kLr6jLxS_LqKRSQetdXF/view?usp=sharing 

  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1R8-JyOD9a2t4kLr6jLxS_LqKRSQetdXF/view?usp=sharing


นักศึกษาชั้นปทีี่ 2

รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล
เกรดเฉลี่ยล่าสุด / 

หน่วยกิตรวม
สถานะล่าสุด TCAS รอบที่ 1 TCAS รอบที่ 2 TCAS รอบที่ 3 อ่ืนๆ

6210110341 ศิกศรณ์ เกษนาค 3.83/63 ปกติ โครงการทนุมงคลสุข
6210110464 นางสาวชนกานต์ บญุยฤทธิ์ 2.44/60 ปกติ โครงการการคัดเลือกบคุคล

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
รับตรงร่วมกัน

6310110433 นางสาวอาริต้า โส๊ะฝี 3.03/64 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี

6210110188 นายปฏภิาณ หนูแดง 2.22/57 ปกติ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม
 จริยธรรม บ าเพญ็ประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม

6210110554 นายเมธสั ปสุวโิร 2.09/124 ปกติ โครงการการคัดเลือกบคุคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
รับตรงร่วมกัน

6210110341 ศิกศรณ์ เกษนาค 3.83/63 ปกติ โครงการทนุมงคลสุข
6210110015 กัญญ์วรา คงข า 2.17 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดี
6210110555 นายยอดชาย ทองอ่อน 2.54/64 ปกติ โครงการการคัดเลือกบคุคล

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
รับตรงร่วมกัน

6210110333 นางสาววริาพร อุไรโรจน์ 2.53/60 ปกติ โครงการทนุมงคลสุข
6210110010 กล้าณรงค์ บริคุต 3.76/43 ปกติ โครงการทนุมงคลสุข
6210110390 สุรชัช วุน่สะยุคะ 2.44/63 ปกติ โครงการโควต้า

วศิวกรรมศาสตร์ มอ.

ผลการเรียนของนักศึกษาทีเ่ขา้เรียนดว้ยวิธีตา่ง ๆ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เอกสารแนบ น.4.1-1



รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล
เกรดเฉลี่ยล่าสุด / 

หน่วยกิตรวม
สถานะล่าสุด TCAS รอบที่ 1 TCAS รอบที่ 2 TCAS รอบที่ 3 อ่ืนๆ

6210110635 นางสาวเกตนิภา นุชชาติ 2.69/63 ปกติ TCAS รอบที่4 แอดมิชชั่น
6210110708 ชินกฤ ตเมฆถาวรสวสัด์ิ 3.75/62 ปกติ รอบ5 รอบซับน้ าตาเด็ก
6210110267 ภญิญาดา เจริญกุลพานิช 2.80/62 ปกติ โครงการโควต้า

วศิวกรรมศาสตร์ มอ.
6210110031 ขนิษฐา กิรักแซ้ 2.65/60 ปกติ โครงการโควต้า

วศิวกรรมศาสตร์ มอ.
6210110505 นวพรรษ แหลมเกาะ 2.07/64 ปกติ โครงการการคัดเลือกบคุคล

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
รับตรงร่วมกัน

6210110584 ศิริพนัธ ์มีปดิ 2.51/58 ปกติ โครงการการคัดเลือกบคุคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
รับตรงร่วมกัน

6210110029 เกศกนก ขุนทอง 3.54 ปกติ โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 
14 จังหวดัภาคใต้

-

6210110710 นางสาวฐิตารีย์  สมบรูณ์  2.56/58 ปกติ
6210110103 นางสาวณัฐณิชา สังข์บรูณ์ 2.72 ปกติ โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 

14 จังหวดัภาคใต้
6210110044 จิณหน์ิภา อโนทยัสถาพร 2.24 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดี
6210110698 อรอนงค์ อาจาริยะ 3.19/62 ปกติ Tcasรอบ4
6210110666 พสิิษฐ์ ขาวสังข์ 3.31 ปกติ โครงการการคัดเลือกบคุคล

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
รับตรงร่วมกัน

6210110092 นางสาวฐิติมา เมืองรอด 3.57 ปกติ โครงการลูกพระราชบดิา
6210110726 มิ่งขวญั ชูช่วย 3.25/3.05 ปกติ รอบ5



รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล
เกรดเฉลี่ยล่าสุด / 

หน่วยกิตรวม
สถานะล่าสุด TCAS รอบที่ 1 TCAS รอบที่ 2 TCAS รอบที่ 3 อ่ืนๆ

6210110707 นาย จักรรินทร์ เพช็รคง 3.4 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี

6210110187 เบญญาภา ขวญัชุม 2.6 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี

6210110527 นางสาวพรรณนารา สุกใส 2.64 ปกติ โครงการการคัดเลือกบคุคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
รับตรงร่วมกัน

6310110433 นางสาวอาริต้า โส๊ะฝี 3.03/64 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี

6210110103 ณัฐณิชา สังข์บรูณ์ 2.72 ปกติ โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 
14 จังหวดัภาคใต้



นักศึกษาชั้นปทีี่ 3

รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล
เกรดเฉลี่ยล่าสุด / 

หน่วยกิตรวม
สถานะล่าสุด TCAS รอบที่ 1 TCAS รอบที่ 2 TCAS รอบที่ 3 อ่ืนๆ

6110110527 น.ส.อรวรรณ  แซ่ฉั่ง 2.88 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี

6110110201 ธญัญาเรศ ประทมุเทศ 2.64/262.00 ปกติ โครงการทนุมงคลสุข
6110110501 หรัิญสิริ หรัิญชัยพพิฒัน์ 2.69/104 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดี
6110110552 นายอาบสั โซะสือมิง 2.61 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดี
6110110529 อริสา โกติ 3.05/99 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดี
6110110007 นางสาวกรองขวญั ชัยปติินานนท์ 2.81 ปกติ โครงการทนุมงคลสุข
6110110405 วนัอัสลัน แวปา 3.02 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดี
6110110028 นายกิตติพงศ์ สีสาคูคาม 2.58 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดี
6110110031 นางสาวกิติยา ศรีสุขใส 2.95 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดี
6110111027 ณัฏฐณิชา ต้ีฮ้อ 2.98 ปกติ โครงการการคัดเลือกบคุคล

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
รับตรงร่วมกัน

6110110063 จิราพร แดงศรี 2.41 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี

6110110397 วริศรา ตรีทรัพย์ 2.84/68 ปกติ โครงการทนุมงคลสุข

ผลการเรียนของนักศึกษาทีเ่ขา้เรียนดว้ยวิธีตา่ง ๆ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ประจ าปีการศึกษา 2563 



รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล
เกรดเฉลี่ยล่าสุด / 

หน่วยกิตรวม
สถานะล่าสุด TCAS รอบที่ 1 TCAS รอบที่ 2 TCAS รอบที่ 3 อ่ืนๆ

6110110112 น.ส.ฐานิกา ชูทอง 2.37 ปกติ โครงการโควต้าพเิศษ รับ
นักศึกษา ปวช. เข้าศึกษาใน
คณะวศิวกรรมศาสตร์

โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 
14 จังหวดัภาคใต้

โครงการการคัดเลือกบคุคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
รับตรงร่วมกัน

6110110430 นางสาวศรินรัตน์ ศรีทองชื่น 3.54/98 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี

6110110367 รณกร ศิริรักษ์ 2.72/103 ปกติ โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 
14 จังหวดัภาคใต้

6110110378 นางสาวรัชติญากร ช่วยหนู 2.85/104 ปกติ โครงการโควต้า
วศิวกรรมศาสตร์ มอ.

6110110075 ชนสรณ์ ทองหอม 2.31/96 ปกติ โครงการการคัดเลือกบคุคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
รับตรงร่วมกัน

6110110092 ช่อผกา ชูแก้ว 2.21 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี

6110110448 นางสาวศุภลักษณ์ วอ่งวชัรกุล 2.28/240 ปกติ โครงการทนุมงคลสุข
6110110133 นายณัฐชานน บญุวรรณโณ 3.67/105 ปกติ โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 

14 จังหวดัภาคใต้
6110110101 โชคกตัญญู ภู่ไพบลูย์ 2.1 ปกติ โครงการการคัดเลือกบคุคล

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
รับตรงร่วมกัน

6110110432 ศศิปรียา จินดารัตน์ 2.4 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี

6110110137 ณัฐดนัย จุลมาศ 2.46 / 99 หน่วย ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี



รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล
เกรดเฉลี่ยล่าสุด / 

หน่วยกิตรวม
สถานะล่าสุด TCAS รอบที่ 1 TCAS รอบที่ 2 TCAS รอบที่ 3 อ่ืนๆ

6110110439 ศิวชั ศรีราม 2.24 ปกติ โครงการการคัดเลือกบคุคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
รับตรงร่วมกัน

6110110432 ศศิปรียา จินดารัตน์ 2.4 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี

6110110472 สุชัญญา อักษรเวช 2.64 ปกติ โครงการทนุมงคลสุข
6110110151 ณิชาภทัร  สุขรัตน์ 2.68 ปกติ โครงการโควต้า

วศิวกรรมศาสตร์ มอ.
6110110478 สุธดิา หวนัเหล็ม 2.39 ปกติ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม

 จริยธรรม บ าเพญ็ประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม

6110110159 นางสาวทศันา ถาวรัตน์ 2.7 ปกติ โครงการทนุมงคลสุข
6110110543 อาซีซะฮ์  จันโส๊ะ 2.31 ปกติ โครงการทนุมงคลสุข
6110110157 ตุลยธทั นฤภยั 2.41 ปกติ โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 

14 จังหวดัภาคใต้
6110110407 วาธนิี บญุเกื้อ 3.13/328 ปกติ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม
6110110292 ปริุมา จันทวโิรจน์ 2.92/110 ปกติ โครงการการคัดเลือกบคุคล
6110110273 นางสาว ปณิตา เจะมูสา 2.54/107 ปกติ โครงการโควต้า
6110110241 นาตาชา จตุทรัพย์วรโชต 2.20/104 ปกติ โครงการทนุมงคลสุข
6110110199 ธญัชนก ลือรัตนชัยกิต 2.49 ปกติ โครงการโควต้า



นักศึกษาชั้นปทีี่ 4

รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล
เกรดเฉลี่ยล่าสุด / 

หน่วยกิตรวม
สถานะล่าสุด วิธีการรบัเข้า อ่ืนๆ 

6010110191 นายนาธาน ใบตะเห 2.23/219 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
6010110424 นายกฤษณ์ รัตนจ านงค์ 2.31/135 ปกติ โควต้าวศิวกรรมศาสตร์ 100 คน
6010110390 อภรัิกษ์  ธรานุเวชน์ 2.88 ปกติ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี/โครงการ

คุณธรรมจริยธรรม
6010110337 วฒิุ ชัย ก้องสุวรรณ คีรี 2.68 ปกติ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี/โครงการ

คุณธรรมจริยธรรม
6010110674 บณัฑิตา แซ่ล่ิม 2.81/140 ปกติ โครงการรับแบบ Admission
6010110425 กิ่งเพชร ทองหล่อ 2.56/140 ปกติ
6010110191 นายนาธาน ใบตะเห 2.23/98 ปกติ โครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
6010110431 ชญานิษฐ์ สิทธศิิลป์ 2.56/140 ปกติ
6010110334 วสิวฒัน์ สายแก้ว 2.76 / 147 ปกติ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี/โครงการ

คุณธรรมจริยธรรม
6010110144 ธนพร ไชยาวจิิตร 2.58 ปกติ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี/โครงการ

คุณธรรมจริยธรรม
6010110341 ศรีสัจจา จงรักษ์ 2.54/138 ปกติ โครงการรับตรง 14 จังหวดัภาคใต้ สอวน.
6010110425 กิ่งเพชร ทองหล่อ 2.56/140 ปกติ
6010110431 ชญานิษฐ์ สิทธศิิลป์ 2.56/140 ปกติ
6010110302 รัตติยา คชศักด์ิ 2.84 ปกติ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี/โครงการ

คุณธรรมจริยธรรม
6010110466 นางสาวนิชาภา ทองเดิม 2.31 ปกติ โควต้าวศิวกรรมศาสตร์ ม.อ.
6010110068 เจตริน ขู่วชิัย 3.13/148 ปกติ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี/โครงการ

คุณธรรมจริยธรรม
6010110503 ศศิวมิล ล่ิมบรรจง 2.50/151 ปกติ โครงการรับแบบ Admission

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผลการเรียนของนักศึกษาทีเ่ขา้เรียนดว้ยวิธีตา่ง ๆ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี



6010110505 ศุภนิดา อุดหนุนกาญจน์ 2.78 ปกติ โครงการโควต้าวศิวกรรมศาสตร์ ม .อ.
6010110447 ณัฐลาวรรณ์  มากสิน 3 ปกติ โครงการโควต้าวศิวกรรมศาสตร์ มอ .
6010110748 น.ส.สุภทัร์ตรา พวงผกา 1.97 ติด Pro โครงการรับแบบ Admission
6010110605 นางสาวฮุสนี อิแต 2.14 ปกติ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี/โครงการ

คุณธรรมจริยธรรม
6010110329 วชินนท์ ธรีกุลพจนีย์ 2.83 ปกติ โครงการรับตรง 14 จังหวดัภาคใต้ สอวน.



  

เอกสารแนบ 4.1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



  

 



เอกสารแนบ 4.1-3 

ประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14:00:00 น. 

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  
  สรา้งวาระการประชุมแบบ Offline 
  ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ : 4/2564 
  วาระการประชุม 
      1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

           1.1 สรุปงบการเงินสาขาวชิาวิศวกรรมเคมี ปงีบประมาณ 2564 ขอ้มูล ณ วันที ่8 กุมภาพันธ์ 2564    

           1.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายได้คงเหลือตามกรอก 10% ของสาขาวชิา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
           1.3 การจัดสรรและการเบิกจา่ยเงินรางวัลพิเศษให้แก่หน่วยงานที่ผา่นตามเกณฑ์การ Commit KPIs ปีการศึกษา 2562 สมทบไปยัง

เงินอุดหนุนทั่วไปของสาขาวชิา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    

           1.4 กิจกรรมการประกวดแขง่ขัน Senior Project ประจ าปี 2564    

           1.5 การรับมอบเครื่อง Projector จ านวน 1 เครื่องพร้อมป้ายสาขาวิชา จาก ChemEng รุ่น 32    

           1.6 สรุปรายชื่อนักศึกษารหัส 59 และ 60 ที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ    
           1.7 ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งขอลงทะเบียนเรยีนเป็นกรณีพิเศษ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษา

ที่ 2/2563    
      2. รับรองรายงานการประชุม 

           2.1 รับรองรายงานการประชมุสาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีครั้งที่ 3/2564    
      3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      4. เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 
      5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาใหม ่

           5.1 ขอให้เสนอแนวทางการเรียนการสอน การสอบ การวัดผลในรปูแบบใหม่    

           5.2 ทบทวนแผนต้องการปรบัปรุงทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง 1 ปี ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570    

           5.3 การใช้พื้นที่/ห้องใหม ่   

           5.4 ส ารวจการเปิดรายวชิา ประจ าภาคฤดูร้อน /2563    

           5.5 พิจารณา มอค 3 วิชา 200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร    
      6. เรื่องอื่นๆ 
           6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลักสตูรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ   

           6.2 AUN-QA Version 4   

https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/gethtml.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=0&sub2_id=0&sub3_id=0&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80184&max_main_id=105
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/show_list.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=0&sub2_id=0&sub3_id=0&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80184&max_main_id=105
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=1&sub3_id=1&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80403&showindex=1.1
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80403.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=1&sub3_id=2&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80404&showindex=1.2
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80404.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=1&sub3_id=3&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80405&showindex=1.3
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=1&sub3_id=3&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80405&showindex=1.3
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80405.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=1&sub3_id=4&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80406&showindex=1.4
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80406.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=1&sub3_id=5&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80407&showindex=1.5
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80407.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=1&sub3_id=6&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80519&showindex=1.6
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80519.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=1&sub3_id=7&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80522&showindex=1.7
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=1&sub3_id=7&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80522&showindex=1.7
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80522.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=2&sub3_id=1&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80196&showindex=2.1
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80196.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=5&sub3_id=1&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80408&showindex=5.1
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80408.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=5&sub3_id=2&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80409&showindex=5.2
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80409.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=5&sub3_id=3&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80440&showindex=5.3
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80440.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=5&sub3_id=4&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80500&showindex=5.4
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80500.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=5&sub3_id=5&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80526&showindex=5.5
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80526.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=6&sub3_id=1&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80594&showindex=6.1
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=6&sub3_id=1&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80594&showindex=6.1
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=6&sub3_id=2&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80595&showindex=6.2
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80403.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80404.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80405.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80406.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80407.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80519.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80522.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80196.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80408.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80409.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80440.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80500.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/files/v2/80526.pdf


           6.3 แจ้งวันไหว้เจ้าทีป่ระจ าสาขาวชิา   
      7. การเชิญประชมุ 
  รายงานการประชมุและมติทีป่ระชมุที่ผ่านการรับรองแล้ว 

      1. รายงานการประชมุ   

      2. มติที่ประชุม   
ระบบการประชุม V1.2 © 2012 พฒันาโดย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวก 

 

 

https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/showdata.php?m_id=076&main_id=105&sub1_id=1&sub2_id=6&sub3_id=3&sub4_id=0&sub5_id=0&id=80596&showindex=6.3
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  บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์     โทร. ๗๐๕๕ 
ที่   มอ ๑๐๒.๓/๖๔-๐๓๖                              วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔         
เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมสาขาวชิาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  

เรียน บุคลากรทุกท่าน 

ตามที่ประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
พิจารณาแล้วมีวาระการประชุมดังนี้ 

1. วาระแจ้งเพื่อทราบ 
 

    วาระ 1.1 สรุปงบการเงินสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  
      คุณกรีัตยา  เจริญมาก แจ้งสรุปสถานะการเงิน ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564  ดังนี ้
      1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (เงินงบประมาณ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รหัส 21-1410-17   
         คงเหลือ 169,523.-บาท 
      2. เงินอุดหนุนทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รหัส 11-1310-17 คงเหลือ 66,126.- บาท 
      3. เงินอุดหนุนวัสดุบริการวิชาการ ภ.เคมี รหัส 51-1310-17 คงเหลือ 20,000.- บาท 
      4. เงินอุดหนุนประจ าปี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รหัส 21-1310-17 จ านวน 124,680.-บาท 
      5. บัญชีเงินสนับสนุนจากศิษย์เก่า ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คงเหลือ 739.12 บาท 
      6. บัญชีเงิน 10% ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คงเหลือ 207,275.75 บาท 
      7. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ คงเหลือ 5,757.05 บาท 
      8. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ คงเหลือ 100,000.- บาท 
      9. เงินรับฝากจากศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คงเหลือ 456,010.11 บาท 
      ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

    วาระ 1.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายได้คงเหลือตามกรอก 10% ของสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564       
      คุณกีรัตยา  เจริญมาก แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้คงเหลือตามกรอก 10% ของ

สาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับการจัดสรรวงเงินจ านวน 133,600 บาท โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 
1. บอร์ดท าเนียบบุคคลากร/บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 5,000.00 บาท 
2. ม่านปรับแสงห้องเรียน      6,126.00 บาท 
3. ชุดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับห้องเรียน             20,000.00 บาท  
   (จ่ายเฉพาะค่าขนส่ง 12,000 บาท โดยได้รับบริจาคเก้าอี้จ านวน 100 ตัวจากศิษย์เก่าหลายๆ รุ่น) 
4. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ และชุดเครื่องเสียงส าหรับห้องเรียน    35,000.00 บาท 
   (ได้รับบริจาคโปรเจคเตอร์จ านวน 1 ตัว และป้ายสาขาวิชา จากศิษย์เก่า ChemEng 32) 
5. งานระบบคอมพิวเตอร์ (LAN)โทรศัพท์และเต้ารับไฟฟ้าและสายสัญญาณ Projector 67,474.00 บาท  
   (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว) 

 

      ที่ประชุมรับทราบ 
 
    วาระ 1.3 การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรางวัลพิเศษใหแ้ก่หน่วยงานที่ผ่านตามเกณฑก์าร Commit KPIs                     
ปีการศึกษา 2562 สมทบไปยังเงินอุดหนุนทั่วไปของสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

    หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการเก่ียวกับการจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่ 
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หน่วยงานที่ผ่านตามเกณฑ์การ Commit KPIs  ปีการศึกษา 2562 โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีผ่านการประเมินหลักสูตร
ระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ได้รับคะแนนประเมินทั้ง 3 หลักสูตร คือ 3.27 ซึ่งทางคณะฯ จัดสรรเงินเงินรางวัลให้
หลักสูตรละ 12,000 บาท รวมจ านวน 36,000 บาท สมทบไปยังเงินอุดหนุนทั่วไปของสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  
       ที่ประชุมรับทราบ 

 
    วาระ 1.4 กิจกรรมการประกวดแข่งขัน Senior Project ประจ าปี 2564     

    หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Senior Project ประจ าปี 2564   
ทางสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรเคมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 30 ในวันที่  6-7 
พฤษภาคม 2564 การจัดงานครั้งนี้ได้มีการก าหนดให้จัดประกวดโครงงานวิศวกรรมในรูปแบบ Online (ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย) โดยผลงานที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีหัวข้ออยู่ใน Theme ดังนี้ 
1. Bioeconomy, Circular economy, Green economy (BCG model) 
2. Environmental Chemical Engineering 
สาขาวิชาแต่ละแห่งสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้หัวข้อละไม่เกิน 2 ทีม ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดย
ลงทะเบียนผ่านทาง http://tiche2021.tiche.org/ โดยทางสมาคมฯขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตที่จะเข้าร่วม
ประกวดลงทะเบียนตามก าหนดและเข้าร่วมน าเสนอ/รับฟังการน าเสนอการประกวดโครงงานในวันที่ 22 มีนาคม 2564 
                ที่ประชุมรับทราบ 

      

    วาระ 1.5 การรับมอบเครื่อง Projector จ านวน 1 เครื่องพร้อมป้ายสาขาวิชา จาก ChemEng รุ่น 32                    
          หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการรับมอบเครื่อง Projector จ านวน 1 เคร่ืองพร้อมป้ายชื่อ
สาขาวชิา จากศิษย์เก่า ChemEng รุ่น 32  

      ที่ประชุมรับทราบ 
 
    วาระ 1.6 สรุปรายชื่อนักศึกษารหัส 59 และ 60 ที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
       ประธานหลักสูตร ป.ตรี แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเก่ียวกบัสรุปรายชื่อนักศึกษารหัส 59 และ 60 ของ
สาขาวชิาจ านวน 5 คนที่ยงัไมผ่า่นตามเกณฑ์ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษดังนี ้
1. นางสาวฉันทส์ินี  ทองผ่อง     รหัส 6010110539 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ทรงธรรม  โพธิ์ถาวร 
2. นายณัฐนนัท์  ระก าทอง       รหัส 6010110553 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ระชา  เดชชาญชัยวงศ ์
3. นายนพรุจ  บุญฤทธิ ์       รหัส 6010110559 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ทรงธรรม  โพธิ์ถาวร 
4. นางสาวฮสุนี  อิแต       รหัส 6010110605 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ราม  แย้มแสงสังข ์
5. นางสาวสุภัทร์ตรา  พวงผกา  รหัส 6010110748 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ระชา  เดชชาญชัยวงศ์ 

      ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตามนักศึกษา 
 

    วาระ 1.7 ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งขอลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ และยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 
           ประธานหลักสูตร ป.ตรี แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาพร้อมทั้ง    
ขอลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนายพิธิวัฒน์     
ตันสกุล รหัส 5810110240 โดยมีรศ.ดร.ลือพงศ์  แก้วศรีจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  

      ที่ประชุมรับทราบ 

http://tiche2021.tiche.org/
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2. รับรองรายงานการประชุม 
 

    วาระ 2.1 รับรองรายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี คร้ังที่ 3/2564 
                 มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 7 
มกราคม 2564 โดยแก้ไขดังนี้ 
วาระที่ 6.1 ก าหนดวันประชุมสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากเดิมก าหนดเป็นทุกวันจันทร์สุดท้ายก่อน      
สิ้นเดือน เปลี่ยนเป็นทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนแทน 
 
 

3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
           ไม่มี 
 
 

4. เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
 
 

5. เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณาใหม่ 
    วาระ 5.1  ขอให้เสนอแนวทางการเรียนการสอน การสอบ การวัดผลในรูปแบบใหม่ 
               หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอแนวทางการเรียนการสอน การสอบ การวัดผล          
ในรูปแบบใหม่ 

       มติที่ประชุม เห็นชอบรูปแบบการสอนดังนี้ 
- วิชาบรรยายใช้ 2 รูปแบบคือ สอน Online และอัดคลิปวีดิโอ 
- วิชาปฏิบัติการ ขณะที่สถานการณ์ดีขึ้นให้นักศึกษาเข้ามาท า Lab ที่สาขาวิชาได้ และให้หยุดเมื่อมีประกาศแจ้งจาก 
  มหาวิทยาลัย โดยจะใช้วิธีอัดคลิปวีดิโอ และ Talk Online 
- วิชาโครงงานนักศึกษา ขณะที่สถานการณ์ดีขึ้นให้นักศึกษาเข้ามาท า Project ที่สาขาวิชาได้ และให้หยุดเมื่อมีประกาศ 
  แจ้งจากมหาวิทยาลัย 
 
    วาระ 5.2  ทบทวนแผนความต้องการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570                    

      หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนความต้องการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 โดยให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอความต้องการเพื่อจัดท าแผนส่งคณะต่อไป 

      มติที่ประชุม เสนอความต้องการให้จัดท าแผนฯ ดังนี้และจะน าแจ้งที่ประชุมรับทราบอีกรอบ 
ปี 2566 
จัดท าหลังคาคลุมห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 และจัดท าคูระบายน้ า ราคา 1,200,000 บาท 
ปี 2567-2570 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ราคา 1,000,000 บาท 
        
    วาระ 5.3  การใช้พื้นที่/ห้องใหม ่

                   หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งที่ประชุมพิจารณาการการใช้พื้นที่/ห้องใหม่ 
                         มติที่ประชุม  
ห้องที่ 1 จะใช้เป็นห้องเรียน โดยศิษย์เก่าร่วมกันบริจาคเก้าอี้จ านวน 100 ตัว 
ห้องที่ 2 จะกั้นคร่ึงให้ใช้เป็นห้องท างานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ห้อง Lab จ านวน 6 ห้อง ส าหรับการลง Lab ที่มีกลิ่น และจะมกีารจัดสรรพื้นที่กันอีกครั้ง  
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    วาระ 5.4  ส ารวจการเปิดรายวิชา ประจ าภาคฤดูร้อน 2563 

        หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งทีป่ระชุมพิจารณาการเปิดรายวิชา ประจ าภาคฤดูร้อน 2563                  

       มติที่ประชุม ไม่มีการเปิดรายวิชา ประจ าภาคฤดูร้อน 2563            
     
    วาระ 5.5  พิจารณา มอค. 3 วิชา 200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร 
               ประธานหลักสูตร ป.ตรี แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา มอค.3 วิชา 200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 ในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course 
Learning  Outcomes : CLOs) ได้ก าหนด CLO 1-4 ไว้ดังนี้ 
CLO1 มีวินัยและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
CLO2 เข้าใจพื้นฐานทางเคมีที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิศวกรรม  
CLO3     ประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางเคมีส าหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้ 
CLO4 สื่อสารในการตอบค าถามและอธิบายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะต้องสอดคล้องกับ PLO  ในเล่มหลักสูตรด้วย 
                 มติที่ประชุม  ขอให้อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มส่ง CLO ของกลุ่มมา สรุปได้ดังนี้ 
CLO1 สามารถจ าแนกประเภทของสารเคมีและรู้มาตรฐานความปลอดภัยของสารเคมีได้ 
CLO2 เข้าใจและสามารถอธิบายเคมีพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิศวกรรมได้  
CLO3 เข้าใจสมบัติทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว และก๊าซ  
CLO4 สามารถค านวณโดยใช้ความรู้พื้นฐานกฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพันธ์ได้  
CLO5 เข้าใจปฏิกิริยาเคมีและสมดุล 
CLO6 อธิบายทฤษฎีกรด-เบสและค านวณตามกฎพื้นฐานของกรด-เบสได้ 
CLO7 อธิบายหลักการและค านวณทางด้านไฟฟ้าเคมีได้ 
CLO8 เข้าใจพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
CLO9 สามารถน าเสนอโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมได้ 
CLO10 มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
6. เรื่องอื่นๆ 

วาระ 6.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสตูรปรัชญาดษุฏีบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

       ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แจ้งที่ประชุมรับทราบเก่ียวกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายวิชาการแล้ว เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564 
        ที่ประชุมรับทราบ   
 
  วาระ 6.2  AUN-QA Version 4 
       ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมการอบรมเกณฑ์ AUN-QA 
Overview (Version 4) ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 1 และ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อใช้ในการ
จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร ส าหรับปีการศึกษา 2563 โดยเกณฑ์นี้ได้ปรับ Criteria จาก 11 Criteria เหลือ 8 
Criteria อาจท าให้การเขียนและได้คะแนนยากขึ้น อาจารย์ผู้สอนและประจ าหลักสูตรควรมีความรู้ในเกณฑ์เป็นอย่างดี 
อาจารย์ที่ยังไม่ได้อบรมและสนใจอบรมเกณฑ์นี้ยังคงมีหลักสูตรของ ทปอ.ที่เปิดรับสมัคร จ านวน 2 รุ่น ผ่านระบบ 
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ZOOM จัดในวันที่ 23 มีนาคม และวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท และที่ประชุมได้มอบหมายให้
คุณกีรัตยา ส่งอีเมล์เอกสารการอบรมของวันที่ 1 และ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ให้กับอาจารย์ทุกท่านอีกครั้ง 
      ที่ประชุมรับทราบ 
   
      วาระ 6.3  แจ้งวันไหว้เจ้าที่ประจ าสาขาวิชา  

       คุณธนากร  เกียรติขวัญบุตร แจ้งที่ประชุมทราบวันไหว้เจ้าที่ประจ าสาขาวิชาส าหรับตึกใหม่ ในวันอังคาร 
ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
นางสาวกีรัตยา  เจริญมาก  เลขานุการ/บนัทึกการประชุม 
 
 
 

                                                                                         
             (รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์) 
                 รักษาการหัวหน้าสาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 





4. 2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently. 

 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ เกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินได้                  
เมื่อนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเห็นว่าผลคะแนนหรือเกรดที่ได้จากรายวิชานั้นไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา ดังนั้นในระบบหลักสูตรจึงได้รับนโยบายดังกล่าวมาด าเนินการ โดยได้แจ้งนักศึกษา 
ให้ทราบใน มคอ 3 ของแต่ละรายวิชา (เอกสารแนบ 4.2-1) นอกจากนี้กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ได้จัดท าขั้นตอนการ
ยื่นค าร้อง และแสดงไว้หน้า Website คณะ เพ่ือเผยแพร่ ให้ น.ศ.ทุกคนได้ทราบ (link 4.2-1)  

โดยให้ น.ศ.ส่งแบบฟอร์มค าร้องขอทบทวน การตรวจข้อสอบใหม่ (จากหน้า website ทะเบียนกลาง 
link 4.2-2) ที่ผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ที่กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ เพ่ือเสนออาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่ขอทบทวน พิจารณาผลการเรียนอีกครั้ง และแจ้งผลการพิจารณา พร้อมแนบเกณฑ์การให้ระดับขั้น
ของรายวิชา และคะแนนดิบแต่ละส่วนทั้งหมด ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาส่งกลับมากลุ่มสนับสนุนวิชาการ              
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1.1ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ และแจ้งมติให้นักศึกษาทราบ และส่งค าร้องดังกล่าวไป ยังกองทะเบียนและประมวลผลต่อไป                
ซึ่งปีการศึกษาท่ีผ่านมามีนักศึกษายื่นค าร้องมาท่ีสาขาวิชา จ านวน 1 ราย  

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 4.2 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (4_2.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
( link 4. 2-1)  ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ท บ ท ว น ก า ร ต ร ว จ ข้ อ ส อ บ ใ ห ม่ 
http://www.academic.eng.psu.ac.th/images/tabian/news/AS-
08%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%
E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E
0%B8%A1.pdf 

 (link 4.2-2) ค าร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ 
https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf 
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http://www.academic.eng.psu.ac.th/images/tabian/news/AS-08%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1.pdf
http://www.academic.eng.psu.ac.th/images/tabian/news/AS-08%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1.pdf
http://www.academic.eng.psu.ac.th/images/tabian/news/AS-08%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1.pdf
http://www.academic.eng.psu.ac.th/images/tabian/news/AS-08%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1.pdf
https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf


 

เอกสารแนบ 4.2-1 
TQF3 REV-02  

รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 06 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Prince of Songkla University Hat Yai Campus Faculty of Engineering 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
Section 1: General Information  

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  
230-212   อุณหพลศาสตร์ 1  
THERMODYNAMICS I  
 
2. จ านวนหน่วยกิต Number of credits  
3(3-0-6)  
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พ.ศ.2559  
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  
 
 

1 สินินาฏ   จงคง    SININART   CHONGKHONG  
 
 
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษาที่ 2563  
 
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  
ไม่มี 
NONE 



 
7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่ (Prince of Songkla University Hat Yai Campus)  

 
 
8. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
8 กรกฎาคม 2563 
8 July 2020  
 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

Section 2: Purposes of the course 
 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course Expected Learning Outcomes, CLO) 

Knowledges: 
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎพ้ืนฐานทางอุณหพลศาสตร์ [ELO1] 
2. เข้าใจพื้นฐานเรื่องงาน และความร้อน รวมถึงสมบัติของสารบริสุทธิ์ [ELO1] 
3. สามารถหาค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่างๆ [ELO1] 
4. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีของกฎพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์กับกระบวนการการแบบต่างๆ [ELO2] 
5. สามารถอธิบายหลักการของเอนโทรปี และสามารถท านายกระบวนการว่าเกิดข้ึนได้จริงหรือไม่ [ELO2] 
6. สามารถค านวณประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตามหลักการของคาร์โนต์ [ELO2] 
7. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับพลศาสตร์ความร้อน [ELO2] 

Solf Skills: 
8. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง [ELO4] 
9. มีความขยันเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ [ELO7] 
10. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย[ELO7] 

 
 
 

 
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ  
Section 3: Description and Implementation  



 
1. ค าอธิบายรายวิชา Course Description  
กฏข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์ ฟังก์ชั่นต่างๆ เชิงอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์ งานและความร้อน สมบัติของสาร
บริสุทธิ์ กระบวนการไหลของของไหล การหาค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่าง ๆ จากกราฟ ตาราง และสมการสถานะ 
ลักษณะการไหลของของไหลในท่อและการไหลผ่านหัวฉีดชนิดต่างๆ วัฏจักรคาร์โนท์ เอนโทรปี  
 
The first and the second laws of thermodynamic, thermodynamic functions and applications; work and heat; 
properties of pure substances; flow processes of fluid; thermodynamic properties of substances from graphs 
and tables and equations of state; fluid flow inside pipes and flow through nozzles; Carnot cycle; entropy  
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semester  

บรรยาย Lecture 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-study 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

45  0  90  15  

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
Number of hours per week for academic guidance to individual students  
 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของรายวิชานี้ของระบบ Learning Management System (LMS) 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะนักศึกษาทีต้องการ) 

- มีการจัดสอนติวนอกเหนือจากชั่วโมงสอนปกติ เพ่ือทบทวนบทเรียนและท าแบบฝึกหัด 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  

Morals and Ethics that need to be 
developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  รายการ List  รายการ List  



1.2 วินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะที่
ถูกต้องดีงาม และถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง -  

 

1.1 เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย -  
1.2 มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึก
ความรับผิดชอบ -  

 

1.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย การเข้า ร่วมกิจกรรม 
-  
1.3 การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย -  

 

2. ด้านความรู้ Knowledge  

ความรู้ที่ต้องได้รับ  

Knowledge that needs to be 
obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
2.1 มีความรู้ความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ 
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ใช้กับ
งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้าง นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี และความรู้พ้ืนฐานของ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต -  
2.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ เหมาะสม 
สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ในงานจริงได ้-  

 

รายการ List  
2.1 เน้นการเรียนการสอนเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง -  
2.2 เน้นการท าแบบฝึกหัด  

 

รายการ List  
2.1 การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา -  
2.2 การประเมินผลการเรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง -  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

Intellectual skills that need to be 
developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ พร้อมเสนอแนว ทางการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ประสบการณ์ใน ภาคปฏิบัติ และ

รายการ List  
3.1 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ -  

 

รายการ List  
3.1 การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา -  
3.2 การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ถามตอบในชั้นเรียน  

 



ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจ
นั้น -  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

Interpersonal skills and 
responsibilities that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
4.3 จิตส านึกความรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม -  

 

รายการ List  
4.2 การท างานเป็นกลุ่ม -  

 

รายการ List  
4.2 ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
เป็นกลุ่ม และความสม่ าเสมอในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม -  
4.3 ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี โดยพิจารณาการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical, 
communication and information technology skills  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา  

Numerically analytical, 
communication and information 
technology skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
5.1 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อการ แก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ -  

 

รายการ List  
5.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึก
ทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียน ในระหว่าง ผู้เรียน ผู้สอน 
และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ -  
5.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 
หลากหลายและเหมาะสม -  
5.3 จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ -  

 

รายการ List  
5.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย ความถูกต้อง และการ
น าเสนอผลงาน  

5.3 ประเมินผลจากทักษะการน าเสนอ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม  

 



 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

 
1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัปดาห์

ที ่
Week  

หัวข้อ/รายละเอียด 
Items/content  

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 
Number 

of 
lecture 
hours  

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

Number 
of lab 
hours  

จ านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
Number 
of self 
hours  

ชั่วโมง
สอนนี้

เป็นการ
สอนแบบ
เชิงรุก 
Active 

Learning  

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ 
Teaching & Learning 

activities/teaching materials  

ผู้สอน 
Lecturer  

ผู้สอน
เพิ่มเติม 

Additional 
Lecturer  

01   บทที่ 1 แนะน า
เนื้อหารายวิชา 
วิธีการเรียน หนังสือ
คู่มือที่ใช้ในการสอน 
หนังสือ 
ประกอบต่างๆ วิธีการ
วัดผลการเรียนตลอด
ภาค
การศึกษา แนะน า
กระบวนการที่ใช้ใน
การเปลี่ยนรูปและ
ถ่ายเทพลังงานโดย
ยกตัวอย่างและ
อธิบายกระบวนการ
ต่างๆ เชน่ การผลิต
กระแสไฟฟ้าจากไอ
น้ า เซลความร้อน 
เซลเชื้อเพลิงระบบท า
ความเย็นแบบอัดไอ 
ระบบท าความเยน็
จากสารก่ึงตัวน า 
กระบวนการแยกก๊าซ 
เครื่องยนต์ไอพ่นและ
จรวด  

3  0  6  ไม่ใช่   บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ,  

ฝึกท าแบบฝกหัด, 
สอบย่อย   

 
   

 

 

02   บทที่ 2 แนะน าศัพท์
เฉพาะและนิยาม

3  0  6  ไม่ใช่    
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

 
   

 

 



ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
เนื้อหารายวิชา 
ความหมายของระบบ
และสิ่งแวดล้อมทาง
เทอร์โมไดนามิกส์
ตลอดจนถึงการ
แบ่งกลุ่มลักษณะของ
การศึกษาและ
วิเคราะห์ระบบในเชงิ
จุลภาค และมหภาค 
ความหมายของสมบัติ
และสภาวะของ
ระบบ  กระบวนการ
และวัฎจักรระบบ
หน่วยที่ใช้ในการวัด
ค่า หน่วยหลักที่
ส าคัญต่างๆเช่น มวล 
ความยาว และเวลา  

ฝึกท าแบบฝกหัด, 

สอบย่อย  
 

03   บทที่ 2 แนะน าศัพท์
ฯ (ต่อ) ทบทวนหน่วย
รวมที่ส าคัญตา่งๆ 
เช่น แรง ความเร็ว 
ความเร่ง พลังงาน 
ความหนาแนน่ 
ปริมาตรจ าเพาะ 
ความดัน โดยกล่าวถึง
วิธีการวัดสัญลักษณท์ี่
ใช้และความสัมพันธท์ี่
เก่ียวข้องของค่า
ต่างๆ อุณหภูมิ มาตร
ที่ใช้ในการวัด
อุณหภูมิ ค่าอุณหภูมิ
อ้างอิงต่างๆทีส่ าคัญ 
และ ทฤษฎีข้อที่ศูนย์
ของเทอร์โมไดนามิกส์
ที่กล่าวถึงความเทา่
เทียมกันทางอุณหภูมิ  

3  0  6  ไม่ใช่   บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ,  

ฝึกท าแบบฝกหัด, 
สอบย่อย   

 
   

 

 

04   บทที่ 3 สมบัติต่างๆ 
ของสารบริสุทธิ ์
นิยามของสารบริสุทธิ์ 
แผนภาพตา่งๆ เชน่ 

3  0  6  ไม่ใช่    
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

ฝึกท าแบบฝกหัด, 

 
   

 

 



ความดัน-อุณหภูมิ 
ความดัน ปริมาตร
จ าเพาะ อุณหภูมิ-
ปริมาตรจ าเพาะ ค่า
วิกฤติต่างๆ ของสาร
บริสุทธิ์ สมบัติอิสระ
ของสารบริสุทธิ์ 
สมการสถานะของ
สารบริสุทธิ์ในสถานะ
ไอ ค่าคงที่ของก๊าซ 
สมการสถานะของ
ก๊าซจริง สัมประสิทธิ์
การอัดตัว สมการของ
แวน เดอ 
วาล  สมการของ
เบทตี้-บริดจ์แมน  

สอบย่อย  
 

05   บทที่ 3 ตารางสมบัติ
ทางเทอร์โมไดนามิกส์
ของสารบริสุทธิ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติตา่งๆ เม่ือสาร
บริสุทธิ์อยู่ในสภาวะ
สมดุล ของเหลว-
ไอ  พื้นผิวเทอร์โม
ไดนามิกส์ของสาร
บริสุทธิ์ วิธีการอ่านค่า
สมบัติจากพื้นผิวเสน้
แสดงกระบวนการ
ลกัษณะต่างๆ บน
พื้นผิว  ให้นักศึกษา
ได้หัดใช้ตารางเทอร์
โมไดนามิกสไ์ด้อย่าง
ช านาญ  

3  0  6  ไม่ใช่    
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

ฝึกท าแบบฝกหัด, 

สอบย่อย  
 

 
   

 

 

06   บทที่ 4 งานและ
ความร้อน  
ค าจ ากัดความของ
งานในทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ งานที่
เก่ียวข้องกับการยุบ 
สารยุบตัวได้ใน
กระบวนการกึ่ง

3  0  6  ไม่ใช่    
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

ฝึกท าแบบฝกหัด, 

สอบย่อย  
 

 
   

 

 



สมดุล ตัวอย่างการหา
ค่างานใน
กระบวนการกึ่งสมดลุ
ต่างๆ การยึดลวด
หรือแท่งโลหะ งาน
จากแรงตึงผิวของ
ของเหลว งานใน
สนามแม่เหล็ก สมบตัิ
และหน่วยของ
งาน ค าจ ากัดความ
ของความร้อนในทาง
เทอร์โมไดนามิกส์ 
หน่วยของความร้อน 
สมบัติของความร้อน 
ข้อเปรียบเทียบ
ระหว่างงาน และ
ความร้อน การ
ค านวณงานในระบบ
ต่างๆกัน  

07   บทที่ 5 กฎข้อที่หนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส ์
การทดลองของจูล 
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์
โมไดนามิกส์ส าหรับ
ระบบปิดในวัฎจักร 
และ
กระบวนการ พลังงาน
ภายในของระบบ 
วิธีการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา ตัวอย่าง
ของปัญหา เอนทาลปี
ของระบบ ตัวอย่าง
วิธีการแก้ปัญหาโดย
ใช้ค่าเอนทาลป ี
           นิยาม ค า
จ ากัดความ วิธีการหา
ค่า และประโยชน์ของ
ค่าความจุความร้อนที่
ความดันคงที่ และค่า
ความจุความร้อนที่
ปริมาตรคงที่ของสาร
ต่างๆ วิธีการหาค่า

3  0  6  ไม่ใช่    
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

ฝึกท าแบบฝกหัด, 

สอบย่อย  
 

 
   

 

 



การเปลี่ยนแปลง
พลังงานภายในและ
เอนทาลปีของก๊าซ
สมบูรณ์จากค่าความ
ร้อนจ าเพาะที่ความ
ดันและปริมาตร
คงที่ การค านวณ
เก่ียวกับการหาค่า
พลังงานภายในและ
เอนทาลปีของก๊าซ
สมบูรณ ์การค านวณ
เก่ียวกับการหาค่า
พลังงานภายในและ
เอนทาลปีของระบบ 

08  การน าเสนอโดย
นักศึกษา  

3  0  6  ใช่    
การน าเสนอโดยนักศึกษา 
 

 
   

 

 

09   สอบกลางภาค 
(Midterm)  

0  0  0  ไม่ใช่    
จัดสอบกลางภาคในเวลา 3 ชั่วโมง 
 

 
   

 

 

10   บทที่ 6 กฎข้อที่หนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์
ส าหรับปริมาตร
ควบคุม 
สมบัติของ
กระบวนการ สภาวะ
คงที่-การไหลคงที่
ส าหรับปริมาตร
ควบคุม ผลที่มีต่อ
สมการอนุรักษ์มวล
และพลังงาน ตัวอย่าง
ของกระบวนการ 
สภาวะคงที่-การไหล
คงที่ต่างๆ และวิธีการ
แก้ปัญหา ตัวอย่าง
ของกระบวนการ 
สภาวะคงที่-การไหล
คงที่ต่างๆ และวิธีการ
แก้ปัญหา  

3  0  6  ไม่ใช่    
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

ฝึกท าแบบฝกหัด, 

สอบย่อย 
 

 
   

 

 

11   บทที่ 6 โจทย์
ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้กฎข้อที่
หนึ่งของเทอร์โม

3  0  6  ไม่ใช่   บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ,  

ฝึกท าแบบฝกหัด, 
สอบย่อย  

 
   

 

 



ไดนามิกส์ส าหรับ
ปริมาตร
ควบคุม สมบัติของ
กระบวนการสภาวะ
เนื้อเดียวกัน การไหล
เนื้อเดียวกันส าหรับ
ปริมาตรควบคุม ผลที่
มีต่อสมการอนุรักษ์
มวลและ
พลังงาน ตัวอย่างของ
กระบวนการ สภาวะ
เนื้อเดียวกัน การไหล
เนื้อเดียวกันต่างๆ 
และวิธีการ
แก้ปัญหา สรุปและ
แจกแจงเนื้อหาหลัก
ในบทที่ 6 กฏข้อที่
หนึ่งของเทอร์โม
ไดนามิกส์ส าหรับ
ปริมาตรควบคุม  

12   บทที่ 7 กฎข้อที่สอง
ของเทอร์โมไดนามิกส ์
ตัวอย่างแสดง
ข้อจ ากัดของทิศ
ทางการถ่ายเทและ
เปลี่ยนรูปพลังงานค า
จ ากัดความของกล
จักรความร้อน และ
กลจักรท าความเย็น 
ประสิทธิภาพความ
ร้อนและสัมประสิทธิ์
สมรรถนะของกล
จักร ถ้อยแถลงของ
เคลวิน-แพลงค์ 
และเคลาซิอุส และ
ตัวอย่าง กระบวนการ
ย้อนกลับได้ สาเหตุที่
ท าให้กระบวนการ
ต่างๆที่เกิดขึ้นเปน็
กระบวนการ
ย้อนกลับไมไ่ด ้วัฎ
จักรของคาร์โนท์ 

3  0  6  ไม่ใช่   บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ,  

ฝึกท าแบบฝกหัด, 
สอบย่อย  

 
   

 

 



สมบัติของวัฎจักรคาร์
โนท ์อุณหภูมิใน
มาตราเทอร์โม
ไดนามิกส์ 
ประสิทธิภาพของวัฎ
จักรคาร์โนท์ 
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
แบบก๊าซชนิด
ปริมาตรคงที ่ 

13   บทที่ 8 เอนโทรป ี
สมการของเคลาซิอุส 
ตัวอย่างแสดงที่มา
ของสมการ แผนภาพ 
อุณหภูม-ิเอนโทรปี 
ของวัฎจักรคาร์โนท์ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนโทรปีกับสมบัติ
อ่ืนๆ ของระบบ การ
เปลี่ยนแปลงเอนโทร
ปีของระบบใน
กระบวนการ
ย้อนกลับไมไ่ด ้การ
เพิ่มเอนโทรปีของ
ระบบและสิ่งแวดล้อม 
วิธีการหาค่าการ
เปลี่ยนแปลงเอนโทร
ปีของของเหลวและ
ของแขง็  

3  0  6  ไม่ใช่   บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ,  

ฝึกท าแบบฝกหัด, 
สอบย่อย  

 
   

 

 

14   บทที่ 8 วิธีการหาค่า
การเปลี่ยนแปลงเอน
โทรปีของก๊าซอุดมคติ
ต่างๆ กระบวนการ
แอเดียบาติก และ
กระบวนการโพลี
โทรปิก ส าหรับกา๊ซ
อุดมคติ ความสัมพันธ์
ระหว่าง อุณหภูมิ 
ความดัน และ
ปริมาตรจ าเพาะของ
ก๊าซอุดมคติใน
กระบวนการ

3  0  6  ไม่ใช่   บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ,  

ฝึกท าแบบฝกหัด, 
สอบย่อย  

 
   

 

 



เหล่านี ้การ
ค านวณหาคา่การ
เปลี่ยนแปลงเอนโทร
ปีในกระบวนการ
ต่างๆกันเข้าใจถึง
หลักการเพิ่มค่าของ
เอนโทรป ี 

15   บทที่ 9 กฎข้อที่สอง
ของเทอร์โมไดนามิกส์
ส าหรับปริมาตร
ควบคุม 
สมการทั่วไปของกฎ
ข้อที่สองของเทอร์โม
ไดนามิกส์ สมการ
ส าหรับกระบวนการ
สภาวะคงที่ การไหล
คงที่ สมการกฎข้อที่
สองเทอร์โมไดนามิกส์ 
ส าหรับกระบวนการ
สภาวะคงที่ การไหล
คงที่แบบย้อนกลับได้ 
สมการของเบอร์นู
ลี่ สมการกฎข้อที่สอง
ของเทอร์โมไดนามิกส์ 
ส าหรับกระบวนการ
สภาวะเนื้อเดียวกัน 
การไหลเนื้อเดียวกัน 
การเพิ่มเอนโทรปีของ
ปริมาตรควบคุม 
           งาน
ย้อนกลับได้ และ
ภาวะย้อนกลบัไมไ่ด้
ของปริมาตร
ควบคุม งานย้อนกลับ
ได้ และภาวะ
ย้อนกลับไมไ่ด้ของ
ปริมาตร
ควบคุม ภาวะที่ใช้
ประโยชนไ์ด้ของ
ปริมาตรควบคุม 
ข้อสรุป และข้อ
สังเกตุต่างๆ ที่

3  0  6  ไม่ใช่   บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ,  

ฝึกท าแบบฝกหัด, 
สอบย่อย  

 
   

 

 



เก่ียวข้องกับเอนโทร
ป ีทบทวนสรปุเนื้อหา
บทที ่6-9 ก่อนสอบ
ปลายภาค 

16  น าเสนอโดย
นักศึกษา  

3  0  6  ใช่  การน าเสนอ   
   

 

 

17   สอบปลายภาค 
(Final)  

0  0  0  ไม่ใช่   จัดสอบในเวลา 3 ชั่วโมง   
   

 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ 
Learning outcomes  

วิธีการประเมิน 
Evaluation Methods  

สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
Week  

สัดส่วนของการประเมิน 
Percentage of Evaluation  

1.2, 2.1, 2.3, 3.2, 5.1   สอบกลางภาค  9  40  
1.2, 2.1, 2.3, 3.2, 5.1   สอบปลายภาค  17  40  
1.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.1   การเข้าชั้นเรียน ทดสอบย่อย   

การบ้าน คน้คว้า การท างานกลุม่ การน าเสนอ 

การส่งงานตามที่มอบหมาย  

การมีส่วนร่วม อภิปราย 

และเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน  

ตลอดภาคการศึกษา  20  

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

 
1. ต าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  

1. คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี, “เทอร์โมไดนามิกส์” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์., 2548 
2. Gordon J. Van Wylen and Richard E. Sonntag, “Fundamentals of Classical Thermodynamics” John Wiley & 
Sons Inc. 

 
 
2. Other materials  

1.มนตรี พิรุณเกษตร, อุณหพลศาสตร์ 1 ฉบับเสริมประสบการณ์, หจก.ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 
2536 



2.หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทอร์โมไดนามิกส์พ้ืนฐาน 
3. Stanley I. Sandler, “Chemical and Engineering Thermodynamics” 3rd edition, John Wiley & Sons Inc., New 
York 1999. 
4. Kenneth Wark, JR., Donald E. Richards, “Thermodynamics”, 6th edition, McGraw-Hill Publishing Company 
Limited, New York 1999. 
5. C P Arora, “Thermodynamics”, McGraw-Hill Publishing Company Limited, Delhi 2001 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
Section 7: Course Evaluation and Improvement  

 
1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
Evaluation on course effectiveness  
1.1 ประเมินรายวิชา Course evaluation  

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา 
ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาแบบออนไลน์ ที่จัดท าโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสาร (LMS) กับนักศึกษา 

1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน Teacher evaluation  

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 

1.3 การทวนสอบรายวิชา Review of students' academic performance  

1. มีคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน 
2. มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หน้า 14/15มคอ. 3 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชาได้จากการ
สอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชา จากการทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

2. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา 
Assessment result to improve the course  



จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา ในทุกๆกรณีที่จ าเป็น 
และน าข้อคิดเห็นจากการประเมินของนักศึกษามาประกอบเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลียนแปลงไป 

 
 

หมวดอื่นๆ  
Section Other  

 
1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 
management process  
2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรืองานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation or academic services to thatching and learning process  



4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree 
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. 

 

      ส าหรับเกณฑ์การจบของนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (เอกสารแนบ 4.3-1) และระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                    
ว่าด้วยเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ 4.3-2) ซึ่งเอกสาร
ดังกล่าวเป็นเอกสารแนบไว้ในเล่มหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ (link 4.3-1) 

ส าหรับมาตรฐานและขั้นตอนการประเมินความก้าวหน้าและการจบการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบรายวิชาที่ลงเทียบเรียนแล้วได้จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (link 4.3-2) ทั้งรายวิชาที่เรียนทั้งหมด                  
และรายวิชาที่ก าหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (link 4.3-3) ซึ่งระบบดังกล่าวทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถเข้าไปดูได้ และสามารถเข้าไปจ าลองผลการลงทะเบียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการลงทะเบียน
ส าหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียน นอกจากนี้กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรยังมีการระบุไว้ในคู่มือนักศึกษา (link 4.3-4) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแต่ละ
แผนก พร้อมช่องทางการติดต่อ ซึ่งระบบต่าง ๆ ดังกล่าวจะแจ้งให้นักศึกษาทราบตอนปฐมนิเทศและผ่านทาง
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 4.3 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (4_3.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 

      (link 4.3-1) มคอ 2 https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-
%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA
%2059%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%2
02018%20Academic%20Year).pdf 
 (link 4.3-2) ระบบสารสนเทศนักศึกษา https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Default.aspx 
 (link 4.3-3) รายวิชาตามข้อก าหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

https://phoenix.eng.psu.ac.th/stdinfo2/ 
(link 4.3-4) คู่มือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
http://academic.eng.psu.ac.th/images/Admission/Student_Manual_Faculty_of_Engine
ering_2563.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academic%20Year).pdf
https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academic%20Year).pdf
https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academic%20Year).pdf
https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/upload/menu/143/1841-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202559%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2059%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%202018%20Academic%20Year).pdf
https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Default.aspx
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphoenix.eng.psu.ac.th%2Fstdinfo2%2F%3Ffbclid%3DIwAR1t-O8j3oP4_7l_tRj0HUdvBXLzBn4tPZDtilVGxAq9HRxhTAqWlZjmJuw&h=AT1jkh5e4-4q-BnkhVHjDXWce7OjIg0jvmiW6Zr_SxutRG6shVkeobHMiZC0XgKq-jydOGoetC59sYNb1eZAOIdPdxlgkZmqzzcCtuJGkUHx89X5QzljSpl89cd0ih-sUjqRWWgVWnFCpDSKvWTc
http://academic.eng.psu.ac.th/images/Admission/Student_Manual_Faculty_of_Engineering_2563.pdf
http://academic.eng.psu.ac.th/images/Admission/Student_Manual_Faculty_of_Engineering_2563.pdf


เอกสารแนบ 4.3-1 



 
 
 

(ส ำเนำ) 
ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558 

__________________ 
 
  ด้วยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำ ชั้นปริญญำตรี
ใหม่ ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 (2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์         
พ.ศ. 2522 และโดยมติสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 367(5)/2558 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎำคม 2558 จึงให้ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรีไว้ดังนี้ 
 
  ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558” 
 
  ข้อ 2   ให้ใช้ระเบียบนี้ส ำหรับนักศึกษำตำมหลักสูตรชั้นปริญญำตรี ซ่ึงเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3   ให้ยกเลิกระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี    
พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 และบรรดำควำมในระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือประกำศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อน
ระเบียบฉบับนี้และมีควำมกล่ำวไว้ในระเบียบนี้ หรือท่ีระเบียบนี้กล่ำวเป็นอย่ำงอ่ืน หรือที่ขัดหรือแย้งกับควำมใน
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
  ข้อ 4   ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อควำมให้เห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

“มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
   “อธิกำรบดี”     หมำยควำมว่ำ  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
   “คณะ”           หมำยควำมว่ำ  คณะหรือวิทยำลัยหรือหน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดอยู่ 
   “คณบดี”         หมำยควำมว่ำ  คณบดีหรือผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยหรือผู้บริหำร
หน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดอยู่ 

“คณะกรรมกำรประจ ำคณะ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจ ำคณะหรือ
คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย หรือคณะกรรมกำรหน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดอยู่ 

“ภำควิชำ”       หมำยควำมว่ำ  ภำควิชำหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร  
สำขำวชิำเอก ที่นักศึกษำศึกษำอยู่ 

“หน่วยกิตสะสม” หมำยควำมว่ำ หน่วยกิตท่ีนักศึกษำเรียนสะสมเพื่อให้ครบตำม
หลักสูตรสำขำวิชำนั้น 

“สถำบันอุดมศึกษำอ่ืน” หมำยควำมว่ำ สถำบันอุดมศึกษำของรัฐหรือเอกชน ที่มี
คุณภำพและมำตรฐำน จัดตั้งถูกต้องตำมกฎหมำย ทั้งในหรือต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
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  ข้อ 5   กำรรับนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรับนักศึกษำเข้ำศึกษำหลักสูตรชั้นปริญญำตรี โดยวิธีดังนี ้
5.1  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำในระบบกลำง (Admissions) 

ซ่ึงด ำเนนิกำรโดยองค์กรหรอืหนว่ยงำนของรัฐท่ีรับผิดชอบ 
5.2  กำรรับตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ได้แก่ 
      5.2.1 กำรคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
      5.2.2 กำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรต่อเนื่อง 
5.3  กำรรับตำมข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันหรือข้อตกลงของเครือข่ำย 

ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน 
5.4  กำรรับนักศึกษำเป็นผู้ร่วมเรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ว่ำด้วยกำรศึกษำของผู้ร่วมเรียนและประกำศผู้ร่วมเรียนนั้น ๆ 
5.5  วิธีอ่ืน ๆ ที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

  ข้อ 6   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 
6.1  ส ำเร็จกำรศึกษำข้ันสูงสุดของกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน หรือกำรศึกษำอ่ืนที่เทียบเท่ำ 
6.2  ผ่ำนกำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำตำมควำมในข้อ 5  
6.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง เรื้อรังที่แพร่กระจำยได้ หรือโรคที่เป็นอุปสรรค        

ต่อกำรศึกษำ 
 

  ข้อ 7   กำรรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ     

ตำมก ำหนด และรำยละเอียดที่มหำวิทยำลัยจะประกำศเป็นครำว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์ 
 

ข้อ 8   ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ต้องช ำระให้กับมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมรำยละเอียด    

ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

ข้อ 9   ระบบกำรศึกษำ 
9.1  มหำวิทยำลัยอ ำนวยกำรศึกษำด้วยวิธีประสำนงำนทำงวิชำกำรระหว่ำงคณะ 

และภำควิชำต่ำง  ๆ  คณะหรือภำควิชำใด  มีหน้ำที่เกี่ยวกับวิชำกำรด้ำนใด  มหำวิทยำลัยจะส่งเสริมให้ 
อ ำนวยกำรศึกษำในวิชำกำรด้ำนนั้นแก่นักศึกษำทั้งมหำวิทยำลัย 

9.2  มหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำโดยใช้ระบบทวิภำคเป็นหลัก โดยปีกำรศึกษำหนึ่ง ๆ 
มี 2 ภำคกำรศึกษำปกติ ซึ่งเป็นภำคกำรศึกษำบังคับ คือ ภำคกำรศึกษำที่หนึ่ง และภำคกำรศึกษำที่สอง     
โดยแต่ละภำคกำรศึกษำปกต ิมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ และมหำวิทยำลัยอำจเปิดภำคฤดูร้อน
เพ่ิมอีกได้ ซึ่งเป็นภำคกำรศึกษำท่ีไม่บังคับ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 7 สัปดำห์ แต่ให้มีจ ำนวนชั่วโมงเรียน
ของแต่ละรำยวิชำเท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติ 

      มหำวิทยำลัยอำจจัดกำรศึกษำระบบอ่ืนได้ เช่น ระบบไตรภำค หรือ ระบบ 
จตุรภำค โดยให้มีจ ำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรำยวิชำเท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติของระบบทวิภำค 
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9.3  กำรก ำหนดปริมำณกำรศึกษำของแต่ละรำยวิชำให้ก ำหนดเป็นหน่วยกิต   

ตำมลักษณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้ 
      9.3.1 ภำคทฤษฎี ใช้เวลำบรรยำย หรืออภิปรำยปัญหำ หรือกิจกรรมกำร

เรียนรู้รูปแบบอ่ืน หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรือจ ำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่ำ    
15 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

      9.3.2 ภำคปฏิบัติ ใช้เวลำฝึกหรือทดลอง 2–3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่ง
ภำคกำรศึกษำปกติ หรือจ ำนวนชั่วโมงรวมระหว่ำง 30–45 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

      9.3.3 กำรฝึกงำน กำรฝึกภำคสนำม หรือกำรฝึกอ่ืน ๆ ใช้เวลำ 3–6 ชั่วโมง  
ต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรือจ ำนวนชั่วโมงรวมระหว่ำง 45–90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่ำ        
ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

      9.3.4 สหกิจศึกษำเป็นกำรศึกษำที่ใช้เวลำปฏิบัติงำน ในสถำนประกอบกำร
อย่ำงต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์และไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อม     
ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษำไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง 

      9.3.5 กำรศึกษำด้วยตนเอง เป็นกำรศึกษำที่นักศึกษำต้องศึกษำหรือวิเครำะห์
ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมีอำจำรย์ผู้สอนให้ค ำปรึกษำ เช่น รำยวิชำโครงงำนนักศึกษำ  ปัญหำพิเศษ ใช้เวลำ   
2-3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรือเทียบเท่ำทั้งในห้องปฏิบัติกำร และนอกห้องเรียนให้
นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

      9.3.6 กำรศึกษำบำงรำยวิชำที่มีลักษณะเฉพำะ มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดหน่วย
กิต โดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตำมควำมเหมำะสม 

9.4  คณะเจ้ำของรำยวิชำอำจก ำหนดเงื่อนไขกำรลงทะเบียนเรียนบำงรำยวิชำ 
เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถเรียนรำยวิชำนั้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็น
โมฆะในรำยวิชำนั้น 
 

ข้อ 10   กำรลงทะเบียนเรียนและกำรถอนรำยวิชำ 
10.1  กำรลงทะเบียนเรียน 

10.1.1 ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และวิธีกำรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำค
กำรศึกษำให้เป็นไปตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

10.1.2 นักศึกษำที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก ำหนดสัปดำห์แรกนับจำก
วันเปิดภำคกำรศึกษำปกติ หรือพ้นก ำหนดสองวันแรกภำคฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในกำรลงทะเบียนเรียนส ำหรับ
ภำคกำรศึกษำนั้น 

10.1.3 ในภำคกำรศึกษำปกติใด หำกนักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้อง
ยื่นค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำภำยใน 30 วัน นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำนั้น หำกไม่ปฏิบัติดังกล่ำว
มหำวิทยำลัยจะถอนชื่อนักศึกษำผู้นั้นออกจำกทะเบียนนักศึกษำ 

10.1.4 กำรลงทะเบียนรำยวิชำต่ำง ๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์
ที่ปรึกษำ มิฉะนั้นจะถือว่ำกำรลงทะเบียนเรียนดังกล่ำวเป็นโมฆะ 
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10 .1.5 ภำคกำรศึกษำปกติ นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ำกว่ำ         
3 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษำในภำวะรอพินิจและนักศึกษำในภำวะวิกฤต ตำมนัยแห่ง
ข้อ 12 ของระเบียบนี้ ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต    

10.1.6 ภำคฤดูร้อน นักศึกษำลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้น
นักศึกษำในภำวะรอพินิจ และนักศึกษำในภำวะวิกฤตตำมนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ลงทะเบียนเรียนได้  
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

10.1.7 กำรลงทะเบียนเรียนโดยมีจ ำนวนหน่วยกิตมำกกว่ำ หรือน้อยกว่ำ  
ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ต้องขออนุมัติคณบดีโดยผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ มิฉะนั้นจะถือว่ำกำร
ลงทะเบียนเรียนดังกล่ำวเป็นโมฆะ         

10.1.8 ในกรณีมีเหตุอันควร มหำวิทยำลัยอำจประกำศงดกำรสอนรำยวิชำ
ใดวิชำหนึ่ง หรือจ ำกัดจ ำนวนนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำใดก็ได้ 

10.1.9 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพ่ิม ต้องกระท ำภำยในสัปดำห์แรกของ
ภำคกำรศึกษำปกติ และภำยใน 2 วันแรกของภำคฤดูร้อน 

 10.2 กำรถอนรำยวิชำ  
        10.2.1 กำรถอนกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใด ให้มีผลดังนี้ 

       10.2.1.1 ถ้ำถอนภำยใน 2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติหรือ
ภำยในสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน รำยวิชำนั้นจะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 

       10.2.1.2 ถ้ำถอนเมื่อพ้นก ำหนด 2 สัปดำห์แรก แต่ยังอยู่ภำยใน    
12 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติ หรือเมื่อพ้นก ำหนดสัปดำห์แรก แต่ยังอยู่ใน 5 สัปดำห์แรกของภำคฤดู
ร้อน จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และผ่ำนอำจำรย์ผู้สอน และรำยวิชำนั้นจะปรำกฏใน  
ใบแสดงผลกำรศึกษำ โดยจะได้สัญลักษณ์ W 

       10.2.1.3 เมื่อพ้นก ำหนดกำรถอนรำยวิชำโดยได้สัญลักษณ์ W ตำม
ข้อ 10.2.1.2 แล้ว นักศึกษำจะถอนกำรลงทะเบียนเรียนเฉพำะรำยวิชำไม่ได้ ยกเว้นกรณีควำมผิดพลำด   
ไม่ได้เกิดจำกนักศึกษำ 
 

ข้อ 11   กำรวัดและประเมินผล 
11.1 มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรวัดและประเมินผลแต่ละรำยวิชำที่นักศึกษำได้

ลงทะเบียนเรียนในทุกภำคกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผลเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้สอน 
หรือผู้ที่คณะเจ้ำของรำยวิชำจะก ำหนด ซึ่งอำจกระท ำโดยพิจำรณำจำกพัฒนำกำรของผู้เรียน ควำมประพฤติ 
กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียน กำรร่วมกิจกรรม กำรสอบหรือวิธีอ่ืน ตำมที่คณะเจ้ำของรำยวิชำจะก ำหนดในแต่
ละรำยวิชำ ซึ่งกำรสอบอำจมีได้หลำยครั้ง และกำรสอบไล่ หมำยถึง กำรสอบครั้งสุดท้ำยของรำยวิชำนั้น 

11.2 ทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรวัดและประเมินผล  
ตำมกิจกรรมที่อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำนั้น ๆ ก ำหนด และต้องเข้ำเรียนตำมแผนกำรสอนที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนด 
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11.3 กำรวัดและประเมินผลในแต่ละรำยวิชำ ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับ

คะแนน หรือสัญลักษณ ์
11.3.1 กำรวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน มี 8 ระดับ มีควำมหมำย 

ดังนี้ 
ระดับคะแนน         ควำมหมำย              ค่ำระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

A                ดีเยี่ยม      (Excellent)                  4.0 
B+                 ดีมำก       (Very Good)                3.5 
B                   ดี            (Good)                      3.0 
C+                 พอใช้        (Fairly Good)              2.5 
C                   ปำนกลำง   (Fair)                        2.0 
D+                 อ่อน        (Poor)                       1.5 
D                   อ่อนมำก   (Very Poor)                1.0 
E                   ตกออก     (Fail)                        0.0 

    11.3.2 กำรวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีควำมหมำยดังนี้ 
                        11.3.2.1 รำยวิชำที่ไม่มีจ ำนวนหน่วยกิต เช่น รำยวิชำฝึกงำนและ
รำยวิชำที่มีจ ำนวนหน่วยกิต แต่หลักสูตรก ำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รำยวิชำสหกิจ
ศึกษำ หรือรำยวิชำที่ก ำหนดในระเบียบฯ ของคณะ ก ำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
 G (Distinction) หมำยควำมว่ำ  ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นด ี
 P (Pass)         หมำยควำมว่ำ  ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นพอใช้ 
 F (Fail)          หมำยควำมว่ำ  ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นตก 
 11.3.2.2 รำยวิชำที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก ำหนด
สัญลักษณ์ ดังนี้ 
 S (Satisfactory) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำเป็นที่พอใจ  
 U (Unsatisfactory) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำไม่เป็นที่
พอใจ 

11.3.3 สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีควำมหมำย ดังนี้ 
I (Incomplete) หมำยควำมว่ำ กำรวัดและประเมินผลยังไม่

สมบูรณ์ ใช้เมื่ออำจำรย์ผู้สอนโดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น เห็นสมควรให้รอ
กำรวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจำกนักศึกษำยังปฏิบัติงำนซึ่งเป็นส่วนประกอบกำรศึกษำรำยวิชำนั้น ยังไม่
สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะตำมควำม     
ในข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรำยวิชำใด นักศึกษำต้องติดต่ออำจำรย์ผู้สอนเพ่ือ
ด ำเนินกำรให้มีกำรวัดและประเมินผลภำยใน 1 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติถัดไป หรือ 1 สัปดำห์แรก
ของภำคฤดูร้อน หำกว่ำนักศึกษำผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภำคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก ำหนดดังกล่ำว ยังไม่
สำมำรถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W 
หรือ R แล้วแต่กรณีทันท ี 

 
 
 



 
                                 - 6 - 
 

W (Withdrawn) หมำยควำมว่ำ ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียน
เรียน ใช้เมื่อนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนวิชำนั้น ตำมควำมในข้อ 10.2.1.2 
หรือข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะอนุมัติให้นักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ I ลำพัก
กำรศึกษำในภำคกำรศึกษำปกติถัดไป 

R (Deferred) หมำยควำมว่ำ เลื่อนก ำหนดกำรวัดและประเมินผล
ไปเป็นภำคกำรศึกษำปกติถัดไป ใช้ส ำหรับรำยวิชำที่นักศึกษำได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รำยวิชำภำคทฤษฎี และ 
ภำคปฏิบัติ ซึ่งอำจำรย์ผู้สอนมีควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1 สัปดำห์แรกของภำค
กำรศึกษำปกติถัดไป โดยมีสำเหตุอันมิใช่ควำมผิดของนักศึกษำ 

กำรให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะของคณะที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น และนักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นใหม่  
ในภำคกำรศึกษำปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับกำรวัดและประเมินผล หำกนักศึกษำไม่ลงทะเบียนเรียนภำยใน    
2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี

11.4 นักศึกษำที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับ คะแนนอ่ืนที่หลักสูตรก ำหนด หรือ
สัญลักษณ์ F ในรำยวิชำใด ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นซ้ ำ เว้นแต่รำยวิชำดังกล่ำวเป็นรำยวิชำในหมวด
วิชำเลือกตำมหลักสูตร 

11.5 นักศึกษำจะลงทะเบียนซ้ ำรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือ
ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรำยวิชำที่มีกำรก ำหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่ำงอ่ืน กำร
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 

11.6 กำรลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
  11.6.1 นักศึกษำอำจลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่มิใช่วิชำบังคับของหลักสูตร
โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ กำรวัดและประเมินผลรำยวิชำนั้น ให้วัดและประเมินผลเป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U 
  11.6.2 กำรนับจ ำนวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษำมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ใน
แต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมควำมในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ให้นับรวมจ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำที่นักศึกษำ
ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้ำด้วย แต่จะไม่น ำมำนับรวมในกำรคิดจ ำนวนหน่วย
กิตต่ ำสุด ที่นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำปกติ 
 11.6.3 นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใด โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วย
กิตสะสม ที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภำยหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ ำ โดยให้มีกำรวัดและประเมินผลเป็น
ระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือย้ำยสำขำวิชำและรำยวิชำนั้นเป็น
วิชำบังคับในหลักสูตรใหม่ 

11.7 กำรนับจ ำนวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพำะหน่วยกิตของรำยวิชำตำม
หลักสูตรที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 1.00 หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่บำงหลักสูตรอำจก ำหนดให้ได้ระดับคะแนน
สูงกว่ำ 1.00 จึงจะนับหน่วยกิตของรำยวิชำนั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 

11.8 ในกรณีที่นักศึกษำได้ศึกษำรำยวิชำใดมำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตของ
รำยวิชำนั้น เป็นหน่วยสะสมตำมหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจำรณำจำกกำรวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
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11.9 มหำวิทยำลัยจะประเมินผลกำรศึกษำของนักศึกษำทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน

โดยค ำนวณผลตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
       11.9.1 หนว่ยจุดของรำยวิชำหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่ำงจ ำนวนหน่วยกิตกับ   

ค่ำระดับคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผลรำยวิชำนั้น 
       11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุก

รำยวิชำที่ได้ศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้น หำรด้วยหน่วยกิตรวมของรำยวิชำดังกล่ำวเฉพำะรำยวิชำที่มีกำร
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 

       11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รำยวิชำที่ได้ศึกษำมำ ตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย หำรด้วยจ ำนวนหน่วยกิตรวมของรำยวิชำดังกล่ำว
เฉพำะรำยวิชำที่มีกำรประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีกำรเรียนรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนน D+ D 
หรือ E มำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้น ำผลกำรศึกษำและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

       11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ให้ค ำนวณเป็นค่ำที่มีเลขทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยไม่มีกำรปัดเศษจำกทศนิยมต ำแหน่งที่ 3 

11.10 กำรทุจริตในกำรวัดผล 
 เมื่อมีกำรตรวจพบว่ำ นักศึกษำทุจริตในกำรวัดผล เช่น กำรสอบรำยวิชำใด

ให้ผู้ที่รับผิดชอบกำรวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมกำรสอบ รำยงำนกำรทุจริตพร้อมส่งหลักฐำนกำรทุจริตไปยัง
คณะที่นักศึกษำนั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำนั้นทรำบ โดยให้นักศึกษำที่ทุจริตในกำรวัดผล
ดังกล่ำวได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรำยวิชำนั้น และอำจพิจำรณำโทษทำงวินัยประกำรใด
ประกำรหนึ่ง ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ 

11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับกำรสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้  
ให้คณะเป็นผู้พิจำรณำประกำศเพ่ิมเติมได้ ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพและลักษณะกำรศึกษำของแต่ละคณะ 

 
  ข้อ 12   สถำนภำพนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยจะจ ำแนกสถำนภำพนักศึกษำตำมผลกำรศึกษำในทุกภำคกำรศึกษำ 
ทั้งนี้ ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีได้ลำพักหรือถูกให้พัก 

สถำนภำพนักศึกษำมี 3 ประเภท คือ นักศึกษำในภำวะปกติ นักศึกษำในภำวะวิกฤต 
และนักศึกษำในภำวะรอพินิจ 

12.1 นักศึกษำในภำวะปกติ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 
2.00 ขึ้นไป 

12.2 นักศึกษำในภำวะวิกฤต คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
1.00 – 1.99 ในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย 

12.3 นักศึกษำในภำวะรอพินิจ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำ
กว่ำ 2.00 โดยให้จ ำแนกนักศึกษำในภำวะรอพินิจ ดังนี้ 

       12.3.1 นักศึกษำที่ได้ศึกษำในมหำวิทยำลัยครบ 2 ภำคกำรศึกษำแรก และได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษำในภำวะปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 1 
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       12.3.2 นักศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 2 
       12.3.3 นักศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 3 
 

  ข้อ 13   กำรย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือสำขำวิชำ 
13.1 กำรย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือสำขำวิชำ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก

ผู้ปกครองและอำจำรย์ที่ปรึกษำ และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่เกี่ยวข้อง ในกำรพิจำรณำ
อนุมัติให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

13.1.1 นักศึกษำที่ขอย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือสำขำวิชำ ต้องศึกษำอยู่
ในคณะหรือประเภทวิชำหรือสำขำวิชำเดิม ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำปกติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมภำคกำรศึกษำที่
ลำพักหรือถูกให้พัก 

13.1.2 กำรก ำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์กำรให้นักศึกษำย้ำยเข้ำศึกษำ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่นักศึกษำขอย้ำยเข้ำ 

13.2 นักศึกษำที่ได้รับกำรอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือประเภทวิชำหรือสำขำวิชำ มีสิทธิ์
ได้รับกำรรับโอน หรือเทียบโอนบำงรำยวิชำ รำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์ หรือระดับ
คะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ำมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
โดยนักศึกษำต้องด ำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จภำยในสองสัปดำห์ หลังจำกได้รับอนุมัติ   
ให้ย้ำยคณะ หรือประเภทวิชำหรือสำขำวิชำ และคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุด
กำรสอบกลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ   

13.3 กำรรับโอนรำยวิชำ ที่เป็นรำยวิชำเดียวกันกับรำยวิชำในหลักสูตรหรือ
สำขำวิชำใหม่ หรือรำยวิชำที่ไม่ได้เปิดสอนในมหำวิทยำลัย แต่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะที่นักศึกษำสังกัด 
รำยวิชำนั้นจะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป ส่วนกำรเทียบโอนรำยวิชำ ที่มีเนื้อหำเทียบเท่ำกันกับรำยวิชำใน
หลักสูตรหรือ สำขำวิชำใหม่  ให้มีหลักเกณฑ์ตำมควำมในข้อ 14.6 

 
  ข้อ 14   กำรรับโอนและเทียบโอนรำยวิชำ 

 14.1 ผู้ที่เคยศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน และ
ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย มีสิทธิ์ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนบำงรำยวิชำ โดยนักศึกษำต้อง
ด ำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภำยในสองสัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำและคณะต้องแจ้งผลกำร
พิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุดกำรสอบกลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ 

 14.2 นักศึกษำที่รับโอนมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน มีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำ    
รับโอนหรือเทียบโอนบำงรำยวิชำ โดยนักศึกษำต้องด ำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภำยใน
สองสัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำ และคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุดกำรสอบ  
กลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ 

 14.3 กำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ต้องได้รับกำร
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะก่อน  
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 14.4 รำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิม ให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ำมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 14.5 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนน
เดิมอีก เว้นแต่เมื่อผลกำรศึกษำของรำยวิชำนั้น ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่หลักสูตรก ำหนดไว้ในรำยวิชำที่ต้องเรียน
ต่อเนื่อง ให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ ำอีกได้ และให้นับหน่วยกิต 
รำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 

 14.6 กำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำต้องได้รับกำรอนุมัติจำกภำควิชำ/สำขำวิชำ
ที่เก่ียวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 

 14.6.1 เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำในหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ หรือ
เทียบเท่ำ ที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรก ำกับดูแล 

 14.6.2 เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำ ที่มีเนื้อหำสำระอยู่ในระดับเดียวกัน
และมีปริมำณเท่ำกัน หรือไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำที่ขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
ภำควิชำ 

 14.6.3 เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำ ที่มีผลกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับ
คะแนน C หรือเทียบเท่ำ หรือสัญลักษณ์ S 

 14.6.4 ให้มีกำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำ ได้ไม่เกิน
สำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่ 

14.7 กำรเทียบโอนควำมรู้และกำรให้หน่วยกิตจำกกำรศึกษำนอกระบบ และหรือ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ 

 14.7.1 กำรเทียบควำมรู้ จะเทียบเป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำตำมหลักสูตร
ที่มหำวิทยำลัยเปิดสอน 

 14.7.2 กำรเทียบประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน จะค ำนึงถึงควำมรู้ที่ได้จำก
ประสบกำรณ์เป็นหลัก 

 14.7.3 วิธีกำรประเมินเพ่ือกำรเทียบควำมรู้ในแต่ละรำยวิชำ หรือกลุ่ม
รำยวิชำและเกณฑ์กำรตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของภำควิชำที่นักศึกษำขอเทียบโอนควำมรู้ 

 14.7.4 ผลกำรประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำระดับคะแนน 2.00 หรือ
เทียบเท่ำ จึงจะให้จ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำนั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ำมำ
ค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 14.7.5 กำรบันทึกผลกำรเรียน ให้บันทึกตำมวิธีกำรประเมิน ดังนี้ 
 14.7.5.1 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรทดสอบมำตรฐำน ให้บันทึก CS 
(credits from standardized test) 
 14.7.5.2 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรทดสอบที่ไม่ใช่กำรทดสอบมำตรฐำน 
ให้บันทึก CE (credits from exam) 
 14.7.5.3 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรประเมินกำรศึกษำ หรือกำรอบรมที่
จัดโดยหน่วยงำนอื่น ให้บันทึก CT (credits from training) 
 14.7.5.4 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรเสนอแฟ้มสะสมผลงำน ให้บันทึก CP 
(credits from portfolio) 
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 14.7.6 ให้เทียบรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำจำกกำรศึกษำนอกระบบ และหรือ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้ไม่เกินสำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลำศึกษำอยู่ใน
มหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยหนึ่งปีกำรศึกษำ 

 
  ข้อ 15   กำรรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน 

 15.1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อำจรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน  
 15.2 กำรรับโอนนักศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่

นักศึกษำขอโอนเข้ำศึกษำ และอธิกำรบดี หรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำย โดยนักศึกษำต้องศึกษำอยู่ในสถำบันเดิม
มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำปกติ ทั้งนี้ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีลำพักหรือถูกให้พัก 

15.3 กำรสมัครขอโอนย้ำยให้ยื่นค ำร้องถึงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  อย่ำงน้อย   
2 เดือน ก่อนก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียนของภำคกำรศึกษำที่จะโอนเข้ำศึกษำ 

 
  ข้อ 16   กำรลำ 

 16.1 กำรลำป่วยหรือลำกิจ 
16.1.1 กำรลำไม่เกิน 7 วัน ในระหว่ำงเปิดภำคกำรศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมัติ

จำกอำจำรย์ผู้สอนและแจ้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบ ถ้ำเกิน 7 วัน ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณบดี โดยผ่ำน
อำจำรย์ที่ปรึกษำ ส ำหรับงำนหรือกำรสอบที่นักศึกษำได้ขำดไปในช่วงเวลำนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอำจำรย์
ผู้สอน ซึ่งอำจจะอนุญำตให้ปฏิบัติงำน หรือสอบทดแทน หรือยกเว้นได้ 

16.1.2 ในกรณีที่ป่วยหรือมี เหตุสุดวิสัย  ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำสอบไล่ได้ 
นักศึกษำต้องขอผ่อนผันกำรสอบไล่ต่อคณะภำยในวันถัดไป หลังจำกที่มีกำรสอบไล่รำยวิชำนั้น เว้นแต่จะมี
เหตุผลอันสมควร คณะกรรมกำรประจ ำคณะเป็นผู้พิจำรณำกำรขอผ่อนผันดังกล่ำว โดยอำจอนุมัติให้ได้
สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติ
กำรผ่อนผัน โดยให้ถือว่ำขำดสอบก็ได้ 

16.2 กำรลำพักกำรศึกษำ 
 16.2.1 กำรลำพักกำรศึกษำเป็นกำรลำพักทั้งภำคกำรศึกษำ และถ้ำได้

ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ให้เป็นกำรยกเลิกกำรลงทะเบียน  โดยรำยวิชำที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภำค
กำรศึกษำนั้น จะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 

 16.2.2 กำรลำพักกำรศึกษำ ให้แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นพร้อมกับมีหนังสือ
รับรองของผู้ปกครอง ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำรลำพักกำรศึกษำต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณบดี 

 16.2.3 กำรลำพักกำรศึกษำ จะลำพักเกิน 2 ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกันไม่ได้ 
 16.2.4 ในสองภำคกำรศึกษำปกติแรกที่ได้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย นักศึกษำ

จะลำพักไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร และหรือได้รับ
ทุนต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเป็นประโยชน์กับนักศึกษำ 

 16.2.5 กำรลำพักกำรศึกษำ นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ตำมควำมในข้อ 16.2.3 
และข้อ 16.2.4 ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกอธิกำรบดีเป็นกรณีพิเศษ โดยกำรเสนอของคณบดี 

 16.2.6 นักศึกษำจะต้องช ำระค่ำรักษำสถำนภำพนักศึกษำทุกภำคกำรศึกษำ  
ที่ได้รับกำรอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ หรือให้พักกำรศึกษำ ตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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16.3 กำรลำป่วยและกำรลำพักกำรศึกษำเนื่องจำกป่วย นักศึกษำต้องแสดง

ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐด้วยทุกครั้ง 
16.4 กำรให้ลำพักกำรศึกษำ ในกรณีที่คณะกรรมกำรแพทย์ซึ่งอธิกำรบดีแต่งตั้งขึ้น

วินิจฉัยว่ำป่วย และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเห็นว่ำโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และหรือเป็นอันตรำย  
ต่อผู้อื่น คณะกรรมกำรประจ ำคณะอำจเสนอให้นักศึกษำผู้นั้นพักกำรศึกษำได้ 

16.5 กำรลำออก นักศึกษำยื่นใบลำออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครอง     
ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือขออนุมัติต่ออธิกำรบดี ผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลำออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหำวิทยำลัย 

16.6 นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำครบถ้วนตำมหลักสูตรก ำหนดแล้ว แต่มีผล
สอบวัดระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ และ/หรือภำษำจีนไม่ถึงเกณฑ์ส ำเร็จกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร และ/
หรือไม่ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตำมหลักสูตรก ำหนด และ/หรือมหำวิทยำลัยก ำหนด 
ให้รักษำสถำนภำพนักศึกษำและช ำระค่ำรักษำสถำนภำพ 

 
  ข้อ 17   กำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำและกำรอนุมัติให้ปริญญำ 
    17.1 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

 17.1.1 ได้ศึกษำและผ่ำนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำม
หลักสูตรและข้อก ำหนดของสำขำวิชำที่จะรับปริญญำ โดยไม่มีรำยวิชำใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้ำงอยู่ ทั้งนี้
นับรวมถึงรำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนและเทียบโอน และนักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนำนักศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดด้วย 

 17.1.2 ยังมีสถำนภำพเป็นนักศึกษำอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 หำกเป็นนักศึกษำที่โอนย้ำยมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน จะต้องศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์อย่ำงน้อยหนึ่งปีกำรศึกษำ 

 17.1.3 ระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 6 ภำคกำรศึกษำ

ปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 14 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียน    
ไม่เต็มเวลำ 

 17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 8 ภำคกำรศึกษำ
ปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 17 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียน   
ไม่เต็มเวลำ 

 17.1.3.3 หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน      
10 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 20 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ      

 ทั้งนี้ ให้ยกเว้นนักศึกษำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำ 
 17.1.4 ไม่อยู่ระหว่ำงกำรรอพิจำรณำโทษทำงวินัยนักศึกษำ 
 17.1.5 ได้ปฏิบัติตำมระเบียบต่ำง ๆ ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด ๆ     

ต่อมหำวิทยำลัย 
 17.1.6 ได้ด ำเนินกำรเพื่อขอรับปริญญำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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    17.2 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

 17.2.1 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.1 
 17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
 17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U        

ในรำยวิชำใด ๆ 
 17.2.4 ใช้เวลำศึกษำไม่เกินจ ำนวนปีกำรศึกษำต่อเนื่องกัน ตำมแผนกำรศึกษำ

ของสำขำวิชำที่จะได้รับปริญญำ ทั้งนี ้ไม่นับรวมภำคกำรศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำกรณีที่ป่วย หรือ
ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร หรือได้รับทุนต่ำง ๆ หรือไปศึกษำรำยวิชำ หรือฝึกอบรม
จำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ซึ่งมหำวิทยำลัยเห็นว่ำเป็นประโยชน์กับนักศึกษำ    

17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับกำรลงโทษ ในระดับขั้นพักกำรเรียนขึ้นไป 
รวมทั้งกรณีใช้มำตรกำรรอกำรลงโทษ 
    17.3 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้  

 17.3.1 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.1 
 17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์

ได้รับปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ 2.00 ในรำยวิชำเอกใด ๆ ของหลักสูตร

สำขำวิชำนั้น 
 17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรำยวิชำใด ๆ 
 17.3.5 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.2.4 
 17.3.6 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.2.5 

    17.4 มหำวิทยำลัยจะเสนอรำยชื่อนักศึกษำที่มีสิทธิ์ได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำ
หรือปริญญำเกียรตินิยมในสำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญำต่อสภำมหำวิทยำลัย 

 17.5 ปริญญำที่ให้ส ำหรับหลักสูตรร่วม ระหว่ำงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์      
กับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ 

 17.5.1 ปริญญำร่วม หมำยควำมว่ำ นักศึกษำได้ปริญญำ 1 ใบ ซึ่งรับรองโดย
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศท่ีร่วมกันจัดหลักสูตร 

 17.5.2 ปริญญำ 2 ใบ หมำยควำมว่ำ นักศึกษำได้รับปริญญำมำกกว่ำ 1 ใบ
โดยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นผู้มอบให้สถำบัน
ละ 1 ใบ 

 
  ข้อ 18   กำรขอเข้ำศึกษำเพ่ือปริญญำที่สอง 

 18.1 นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
หรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน อำจขอเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรปริญญำตรีสำขำวิชำอ่ืนเป็นกำรเพ่ิมเติมได้ 

 18.2 กำรรับเข้ำศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่
นักศึกษำขอเข้ำศึกษำ และอธิกำรบดี 
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18.3 กำรรับโอนและเทียบโอนรำยวิชำ 

18.3.1 รำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำที่นักศึกษำได้ศึกษำในสำขำวิชำที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ จะได้รับกำรพิจำรณำรับโอนและเทียบโอน โดยรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนและเทียบ
โอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำดังกล่ำว เป็นหน่วยกิตสะสม 
และน ำมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษำต้องด ำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้ว
เสร็จ ภำยในสองสัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำ และคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุด
กำรสอบกลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ 

18.3.2 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ ได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิม เว้นแต่เมื่อผลกำรศึกษำรำยวิชำที่สัมพันธ์กับรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม  ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนที่คณะหรือภำควิชำก ำหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ซ้ ำอีกได้ 
และให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำว เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 

18.3.3 กำรรับโอนและเทียบโอนรำยวิชำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะ 
กรรมกำรประจ ำคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำตำมควำมในข้อ 14.6 

 
  ข้อ 19   กำรศึกษำสองปริญญำพร้อมกัน 

 19.1 นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อำจขอศึกษำสองปริญญำ
พร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญำตรี 2 หลักสูตร ที่ให้ผู้เรียนศึกษำพร้อมกัน โดยผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำจะได้รับปริญญำจำกท้ังสองหลักสูตร 

 19.2 รำยละเอียดต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

ข้อ 20   กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
 20.1 ตำยหรือลำออก 
 20.2 ต้องโทษทำงวินัยให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
 20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภำยใน 30 วัน นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำปกติ โดย

มิได้รับกำรอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ หรือไม่ได้รักษำสถำนภำพ   
 20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.00 ในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำ

ในมหำวิทยำลัย  
 20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.25 ในสองภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำ

ศึกษำในมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีลำพักหรือถูกให้พัก 
 20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.50 ยกเว้นนักศึกษำที่ลงทะเบียน

เรียน ในสองภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย 
 20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.70 ในภำคกำรศึกษำถัดไป หลังจำก

ได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 1 
 20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.90 ในภำคกำรศึกษำถัดไป หลังจำก

ได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 2 
 20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป หลังจำก

ได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 3 
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 20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยมำแล้ว เป็นระยะเวลำเกิน 2 เท่ำ

ของจ ำนวนปีกำรศึกษำต่อเนื่องกัน ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำของสำขำวิชำที่ศึกษำอยู่  ส ำหรับ
นักศึกษำที่รับโอนให้นับเวลำที่เคยศึกษำอยู่ในสถำบันเดิมรวมเข้ำด้วย 

 20.11 ได้รับกำรอนุมัติปริญญำ 
 20.12 ได้รับกำรวินิจฉัยโดยคณะกรรมกำรแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิกำรบดี ว่ำป่วยจน

เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเป็นอันตรำยต่อผู้ อ่ืน ทั้งนี้  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร     
ประจ ำคณะ 

 
ข้อ 21   ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่มิได้

ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือก ำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องผ่อนผันข้อก ำหนดในระเบียบนี้
เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำชั้นปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้
อธิกำรบดีมีอ ำนำจตีควำม วินิจฉัยสั่งกำร และปฏิบัติตำมที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ให้น ำระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2547 และ 
พ.ศ. 2552 มำใช้บังคับนักศึกษำตำมหลักสูตรชั้นปริญญำตรีซึ่งเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ก่อนปี
กำรศึกษำ 2558 ไปจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
   ประกำศ  ณ  วันที่  4  สิงหำคม  2558     
 
                                                              (ลงชื่อ)          จรัส  สุวรรณเวลำ 
                                 (ศำสตรำจำรย์จรัส  สุวรรณเวลำ) 
                              นำยกสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
   
   
 
ส ำเนำถูกต้อง  
 
    วนิดำ   ตันติธรรมภูษิต 
(นำงสำววนิดำ  ตันติธรรมภูษิต)                                                                         วนิดำ/พิมพ์/ทำน  
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 



เอกสารแนบ 4.3-2 

 



4. 4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in 
assessment. 

 

      เกณฑ์การวัดผล คะแนนเก็บ การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค จะชี้แจงส่วนประกอบของ
คะแนนต่าง ๆ พร้อมด้วยช่วงเวลาการเรียนการสอน การสอบและการน าเสนอ ไว้อย่างชัดเจนในใบ
รายละเอียดวิชา (Course Syllabus) หรือ เอกสารประกอบการสอนที่แจกให้นักศึกษาตั้งแต่ ต้นคาบเรียน 
โดยเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับ CLOs ของรายวิชานั้น ดังแสดงในมคอ. 3 (เอกสารแนบ 4.4-1) 
     กรณีที่หนึ่งวิชามีหลายกลุ่มผู้ เรียนและมีอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันหลายคน (เช่นวิชาปฏิบัติการ             
วิชาเคมีพ้ืนฐาน เป็นต้น) ก่อนเปิดเทอมจะมีการประชุมร่วมกันในทีมผู้สอน เพ่ือก าหนดเกณฑ์การวัดผล 
คะแนนเก็บ การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค รวมถึงเนื้อหาใน รายวิชา เพ่ือใช้เป็นแนวทางการเรียนการ
สอนร่วมกัน ส าหรับการตรวจจะให้อาจารย์แต่ละคนตรวจข้อสอบข้อเดียวกันของนักศึกษาทุกคนเพ่ือความ   
เป็นธรรมในการให้คะแนน 
    หลักสูตรได้ใช้ระบบ Rubrics เพ่ือประเมินนักศึกษาใน ส่วนของการน าเสนอวิชาโครงงาน (230-445) 
โดยแจ้งนักศึกษาถึง Rubrics ที่ใช้ก่อนการประเมินผล พร้อมทั้งมีการประชุมเพ่ือทบทวนเกณฑ์การให้คะแนน 
ตามระบบ Rubrics (เอกสารแนบ 4.4-2) เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการของสาขาวิชาฯ ก็มีการปรับใช้การให้
คะแนนแบบ Rubrics เช่นเดียวกัน  

ส าหรับการพิจารณาข้อสอบ ทางสาขาฯ ได้แต่งตั้งกรรมการพิจารณาข้อสอบ โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา CLOs พร้อมทั้งพิจารณาว่าข้อสอบนั้นมีการให้คะแนน 
ปริมาณข้อสอบ ความยากง่ายเหมาะหรือไม่ (เอกสารแนบ 4.4-3) นอกจากนี้สาขาวิชาฯ ยังก าหนดให้อาจารย์
แต่ละท่านท าเฉลยข้อสอบประกอบการประเมินข้อสอบและก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละขั้นตอนย่อย             
(เอกสารแนบ 4.4-4) 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 4.4 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (4_4.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบ 4.4.1 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตหาดใหญ ่ 06 - คณะวิศวกรรมศาสตร ์

Prince of Songkla University Hat Yai Campus Faculty of Engineering 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
Section 1: General Information  

 
1. รหัสและชือ่รายวิชา Course code and title  
230-213   อุณหพลศาสตรว์ิศวกรรมเคม ี 
CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS  
 
2. จ านวนหนว่ยกิต Number of credits  
3(3-0-6)  
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พ.ศ.2559  
 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  
 
 

1 สินินาฏ   จงคง    SININART   CHONGKHONG  
 
 
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษาที ่2563  
 
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(ขึ้นอยู่กับดลุพินิจของอาจารย์ผูส้อนหรอืโดยความเหน็ชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  

230-212 อุณหพลศาสตร์ 1   THERMODYNAMICS I   (รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน)  



 
 
7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตหาดใหญ่ (Prince of Songkla University Hat Yai Campus)  

 
 
8. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
25 พฤศจิกายน 2563 
25 November 2020  
 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
Section 2: Purposes of the course  

 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course  
 

1 มีความรู้เกี่ยวกับสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่างๆ จากสมการสถานะ สมบัติของสารผสมต่างๆ และสมดุลวัฏภาคระหว่าง
ไอกับของเหลวส าหรับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี (ELO1) 
2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมดุลวัฏภาคระหว่างไอกับของเหลวในการแก้ปัญหาส าหรับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีได ้
(ELO2) 
3 สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (ELO6) 
4 มีทักษะการท างานเป็นทีม (ELO7) 
5 มีความซื่อสตัย์ มุ่งมัน รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร (ELO8) 

 
 
 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนนิการ  
Section 3: Description and Implementation  

 
1. ค าอธบิายรายวิชา Course Description  
การหาค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่างๆจากสมการสถานะ สมบัติตกค้าง สมดุลวัฏภาคสมดุลระหว่างไอกับของเหลว 
สมบัติของสารผสมต่างๆ สมบัติส่วนเกิน สัมประสิทธิ์ฟูแกซิตี สัมประสทิธิ์แอกทิวิตี สมการของกิบส์-ดูเฮม และความร้อนของ
กระบวนการผสม  
 



Volumetric properties of pure fluid; cubic equations of state; generalized correlations for gases and liquids; 
residual property, phase equilibrium and vapor-liquid equilibrium, properties of mixture; excess property; 
fugacity; activity coefficients; gibbs-duhem equation; property changes of mixing aheat effects of mixing 
processes  
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semester  

บรรยาย Lecture 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-study 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

45  
 

90  
 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
Number of hours per week for academic guidance to individual students  
 

แล้วแต่ความต้องการของนักศึกษา สามารถนัดหมายอาจารย์ได้ 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุง่หวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา  
Morals and Ethics that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมนิผล 
Evaluation 

รายการ List  
1.2 วินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะที่
ถูกต้องดีงาม และถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง -  
1.4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม -  

 

รายการ List  
1.1 เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย -  
1.2 มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึก
ความรับผิดชอบ -  
1.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน -  
1.4 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ -  

 

รายการ List  
1.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย การเข้า ร่วมกิจกรรม -  
1.2 ความมีวินัยและความพรอ้มเพรียง
ของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร -  
1.3 การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย -  
1.4 พฤติกรรมการเรียนและการสอบ -  

 

2. ด้านความรู ้Knowledge  



ความรู้ที่ต้องได้รับ  
Knowledge that needs to be 

obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมนิผล 
Evaluation 

รายการ List  
2.3 สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ เหมาะสม 
สามารถใช้ความรู้และทกัษะใน
สาขาวิชาในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได้ -  
2.4 ความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง -  

 

รายการ List  
2.1 เน้นการเรียนการสอนเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง -  

 

รายการ List  
2.1 การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา -  
2.2 การประเมินผลการเรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง -  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
Intellectual skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมนิผล 
Evaluation 

รายการ List  
3.3 สามารถคดิ วิเคราะห ์และแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูล ประกอบการ
ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่าง เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก -  
3.6 สามารถสบืค้นและประเมินข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย -  

 

รายการ List  
3.1 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ -  
3.2 การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห ์และสังเคราะห์ -  

 

รายการ List  
3.1 การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา -  
3.2 การประเมินผลการเรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง -  
3.4 ประเมินจากการรายงานผลการ
ด าเนินงานและการแก้ปัญหา -  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities  

ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
Interpersonal skills and 

responsibilities that need to be 
developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมนิผล 
Evaluation 

รายการ List  
4.1 รู้จักบทบาท หน้าที ่และมีความ
รับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม -  
4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

รายการ List  
4.2 การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรโดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม -  

 

รายการ List  
4.2 ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
เป็นกลุ่ม และความสม่ าเสมอในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม -  

 



ประสิทธิภาพสามารถ วางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ -  
4.6 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ 
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ -  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical, 
communication and information technology skills  

ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา  
Numerically analytical, 

communication and information 
technology skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมนิผล 
Evaluation 

รายการ List  
5.1 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อการ แก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ -  
5.3 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ได้เป็นอย่างดี สามารถ เข้าถึง และ
คัดเลือกความรู้จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ-  

 

รายการ List  
5.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที ่
หลากหลายและเหมาะสม -  
5.3 จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์
และสถิติ -  

 

รายการ List  
5.1 ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
-  
5.2 ทักษะการเขียนรายงาน -  
5.3 ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ -  
5.4 ความสามารถในการใช้ทกัษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย 
อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม -  

 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

 
1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัปดา
ห์ที ่

Week  

หัวข้อ/รายละเอียด 
Items/content  

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

จ านวน
ชั่วโมง
ศึกษา

ชั่วโมง
สอนนี้

เป็นการ

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช ้
Teaching & 

ผู้สอน 
Lecture

r  

ผู้สอน
เพิ่มเติม 

Additiona



Numbe
r of 

lecture 
hours  

Numbe
r of lab 
hours  

ด้วย
ตนเอง 

Numbe
r of self 
hours  

สอนแบบ
เชิงรุก 
Active 
Learnin

g  

Learning 
activities/teachin

g materials  

l Lecturer  

01-03   แนะน าวิชา
เรียน  เนื้อหา  วัตถุประสงค ์ เอกสา
รประกอบการเรียนการสอน 

หนังสืออ้างอิง  การ
ประเมินผล  และ รายละเอียดการ
สอนของวิชานี้ 

จัดกลุ่มนักศึกษาส าหรับการท าแบบ
ฝึกหัส การบ้าน และรายงาน 
Chapter 1 Introduction 
Chapter 2 Volumetric 
Properties of Pure Fluids 

7  0  14  ไม่ใช ่  บรรยาย 
ถาม-ตอบ 
สอบย่อย 
power point 

 
สินิ
นาฏ  จง
คง  

 

 

03-05   Chapter 
3   Thermodynamics 
Properties of Fluids  

7  0  14  ไม่ใช ่  บรรยาย 
ถาม-ตอบ 
สอบย่อย 
powerpoint 

 
สินิ
นาฏ  จง
คง  

 

 

05-08   Chapter 4   Vapor/Liquid 
Equilibrium; Introduction 
ทบทวนสรุปเนื้อหาก่อนสอบกลาง
ภาค  

11  0  22  ใช ่  บรรยาย 
การน าเสนอโดย
นักศึกษา 
ถาม-ตอบ 
powerpoint 

 
สินิ
นาฏ  จง
คง  

 

 

08-09   สอบกลางภาค  0  0  0  ไม่ใช ่   
สินิ
นาฏ  จง
คง  

 

 

10-12   Chapter 5 Solution 
Thermodynamics: Theory  

7  0  14  ไม่ใช ่  บรรยาย 
ถาม-ตอบ 
สอบย่อย 
powerpoint 

 
สินิ
นาฏ  จง
คง  

 

 

12-14   Chapter 6  Solution 
Thermodynamics: 
Applications  

8  0  16  ไม่ใช ่  บรรยาย 
ถาม-ตอบ 
สอบย่อย 
powerpoint 

 
สินิ
นาฏ  จง
คง  

 

 



15   Chapter 7   Topics in Phase 
Equilibria  

3  0  6  ไม่ใช ่  บรรยาย 
ถาม-ตอบ 
powerpoint 

 
สินิ
นาฏ  จง
คง  

 

 

16   รายงานโดยนักศึกษา 
สรุปเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค  

3  0  6  ใช ่  บรรยาย 
การน าเสนอโดย
นักศึกษา 
powerpoint 

 
สินิ
นาฏ  จง
คง  

 

 

17   สอบปลายภาค  0  0  0  ไม่ใช ่   
สินิ
นาฏ  จง
คง  

 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู ้
Learning outcomes  

วิธีการประเมนิ 
Evaluation Methods  

สัปดาห์ที่ประเมิน 
Week  

สัดส่วนของการประเมนิ 
Percentage of Evaluation  

1.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.3, 3.6, 5.1   สอบกลางภาค  08-09  30  
1.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.3, 5.1   สอบปลายภาค  17  30  
1.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.3, 3.6, 4.1, 4.2, 4.6, 5.1, 5.3   สอบย่อย 

การน าเสนอรายงาน 
ถาม-ตอบ 
การบ้าน 
รายงาน  

02-08, 10-16  40  

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

 
1. ต าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  

Smith J.M., Van Ness H.C., and Abbott M.M., Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, Seventh 
Edition, McGraw-Hill. 

 
 
2. Other materials  

Stanley I. Sandler, Chemical, Biochemical, and Engineering Thermodynamics, Fourth Edition, John Wiley & Sons, 



Inc. 
วีระศักด์ิ ทองลิมป์ เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี: วัฎภาคสมดุล. 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา  
Section 7: Course Evaluation and Improvement  

 
1. การประเมนิการด าเนนิการของรายวิชา 
Evaluation on course effectiveness  
1.1 ประเมินรายวิชา Course evaluation  

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาแบบออนไลน์ ที่จัดท าโดย คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสาร (LMS) กับนักศึกษา 

1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน Teacher evaluation  

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
- ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 

1.3 การทวนสอบรายวิชา Review of students' academic performance  

- ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษาจากผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการสอน โดยการ
จัดกิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการ
สอบถามนักศกึษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชา จากการทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย 

2. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา 
Assessment result to improve the course  

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้
เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงเน้ือหา ในทุกๆปีกรณีที่จ าเป็น และน าข้อคิดเห็นจากการประเมินของนักศึกษามาประกอบ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และการวัดผล ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
 



หมวดอ่ืนๆ  
Section Other  

 
1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 
management process  

- 

2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรืองานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation or academic services to thatching and learning process  

- 



Scoring rubric for Project presentation 230-445 (Semester 1 /2563)

Objective clearly  

solve problem 

statement

Presents new 

idea clearly

Follow the plan or 

adjust it in order 

to reach the 

objective in time 

Contain main idea, 

supporting idea, 

details,

Be able to 

understand the 

questions  

Provide clear 

pronounciation,

use correct 

sentence and 

word stress

 1 min

Present 

activity/method 

clearly based on 

objectives

Be able to 

fluently express 

idea in details 

with clearly plans

with good results
Have examples & 

well organized

 Answers all 

questions correctly, 

shortly & clearly 

Produce clear 

sounds and 

keywords 

correctly

Objective partly  

solve problem 

statement

Presents  idea 

well enough to 

be understood 

with plans

Follow the plan or 

adjust it in order 

to reach the 

objective 

Miss some main 

idea, supporting 

idea, details, 

Be able to 

understand the 

questions 

Occasionally 

misspronounce 

sounds or stress 

syllables

 2 min

Present 

activity/method 

clearly based on 

objectives

with results
Have examples & 

well organized

 Answers most 

questions correctly, 

shortly & clearly 

Keywords 

incorrectly but 

can understand 

main idea

Objective partly  

solve problem 

statement

Speaks with 

some hesitation

Not follow the plan  
have some results

Contain main idea, 

Supporting idea, 

Details,  

Can not understand 

the question, need 

more explanation 

from the committee 

Pronounce 

Keywords 

incorrectly/use 

inappropriate 

stress

 3 min

Present 

activity/method 

partly based on 

objectives

But can 

communicate 

basic idea with 

plans

But no examples
 Answers most 

questions correctly

Listeners can 

understand 

main idea but 

not all details

Objective partly  

solve problem 

statement

Attempts to 

speak 

Not follow the plan  
without any 

results

Confused 

organization

Can not understand 

the question, need 

more explanation 

from the committee 

Pronounceiation 

problem 

sometimes of 

make unclear

 4 min

Present 

activity/method 

not clear for 

solving objective

Have difficultlly 

communicating 

basic ideas 

without plans

 Answers all 

questions incorrectly

Listeners can 

not understand 

one/more main 

important idea 

หมายเหต ุ: การประเมนิในขอ้ที ่6 ม ี2 ขอ้ยอ่ยคอืขอ้ 6.1 และ 6.2 รบกวนทุกทา่นใหร้ะดบัคะแนนมาท ัง้ 2 หวัขอ้ตามล าดบันะคะ 

โดยตวัแรกเป็นระดบัคะแนนของ 6.1 และตวัที ่2 เป็นล าดบัคะแนนของ 6.2 ตามตวัอยา่งดา้นลา่ง

6. บคุลกิภาพ

และความม ัน่ใจ

7. การ

รกัษา

เวลา

A (1.0, 

0.9)

B   

(0.8, 

0.7)

C  

(0.6,0.

5, 0.4)

D   

(0.3, 

0.2, 

0.1)

Grade

1.วตัถปุระสงค์

และวธิกีาร

ทดลอง

2. ผลการ

ทดลอง

ถกูตอ้งและมี

นยัยะส าคญั

3. ผลสมัฤทธิ์

ของงาน ณ 

ชว่งเวลาการ

น าเสนอ

4. ล าดบัและ

ความสมบรูณ์

ของสือ่การ

น าเสนอ

5. ความสามารถใน

การอธบิายและ

การตอบค าถาม



Scoring rubric for Project presentation 230-445 (Semester 1 /2563)

Objective clearly  

solve problem 

statement

Presents new 

idea clearly

Follow the plan or 

adjust it in order 

to reach the 

objective in time 

Contain main idea, 

supporting idea, 

details,

Be able to 

understand the 

questions  

Keep eye contact 

with audience, 

Natural 

movement & 

gesture

 1 min

Present 

activity/method 

clearly based on 

objectives

Be able to 

fluently express 

idea in details 

with clearly plans

with good results
Have examples & 

well organized

 Answers all 

questions correctly, 

shortly & clearly 

 Speak clearly, 

confident &  

loudly enough

Objective partly  

solve problem 

statement

Presents  idea 

well enough to 

be understood 

with plans

Follow the plan or 

adjust it in order 

to reach the 

objective 

Miss some main 

idea, supporting 

idea, details, 

Be able to 

understand the 

questions 

Occasionally  

eye contact with 

audience,  natural 

movement & 

gesture

 2 min

Present 

activity/method 

clearly based on 

objectives

with results
Have examples & 

well organized

 Answers most 

questions correctly, 

shortly & clearly 

 Speak mostly 

clearly, confident 

&  loudly enough

Objective partly  

solve problem 

statement

Speaks with 

some hesitation

Not follow the plan  
have some results

Contain main idea, 

Supporting idea, 

Details,  

Can not understand 

the question, need 

more explanation 

from the committee 

Infrequent eye 

contact with 

audience,  have 

few natural 

 3 min

Present 

activity/method 

partly based on 

objectives

But can 

communicate 

basic idea with 

plans

But no examples
 Answers most 

questions correctly

Read note most 

of the time, 

speak quite 

quick/slow

Objective partly  

solve problem 

statement

Attempts to 

speak 

Not follow the plan  
without any 

results

Confused 

organization

Can not understand 

the question, need 

more explanation 

from the committee 

Do not have eye 

contact with 

audience, Do not 

use movement & 

gesture

 4 min

Present 

activity/method 

not clear for 

solving objective

Have difficultlly 

communicating 

basic ideas 

without plans

 Answers all 

questions incorrectly

Read note all 

the time, Speak 

to quick or too 

slow

6. บคุลกิภาพ

และความม ัน่ใจ

7. การ

รกัษา

เวลา

A (1.0, 

0.9)

B   

(0.8, 

0.7)

C  

(0.6,0.

5, 0.4)

D   

(0.3, 

0.2, 

0.1)

Grade

1.วตัถปุระสงค์

และวธิกีาร

ทดลอง

2. ผลการ

ทดลอง

ถกูตอ้งและมี

นยัยะส าคญั

3. ผลสมัฤทธิ์

ของงาน ณ 

ชว่งเวลาการ

น าเสนอ

4. ล าดบัและ

ความสมบรูณ์

ของสือ่การ

น าเสนอ

5. ความสามารถใน

การอธบิายและ

การตอบค าถาม



















4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the program and its courses. 

 

 วิธีการประเมินถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวัดความส าเร็จของ ELOs ของหลักสูตร โดยกระบวนการ
เลือกวิธีประเมินที่เหมาะสม เริ่มต้นจากการก าหนด CLOsของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELOsของ
หลักสูตร จากนั้นเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมส าหรับแต่ละ CLOsนอกจากนี้ในแต่ละ CLOs ยังมีการ
ก าหนดคะแนนระดับคะแนนอีกด้วย ท าให้สามารถบ่งชี้ความส าคัญทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของแต่ละ 
CLOs ในรายวิชานั้น ๆ (เอกสารแนบ 4.5-1) 
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 4.5 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (4_5.pdf) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบ 4.5.1 
 

รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตหาดใหญ ่ 06 - คณะวิศวกรรมศาสตร ์

Prince of Songkla University Hat Yai Campus Faculty of Engineering 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
Section 1: General Information  

 
1. รหัสและชือ่รายวิชา Course code and title  
230-212   อุณหพลศาสตร์ 1  
THERMODYNAMICS I  
 
2. จ านวนหนว่ยกิต Number of credits  
3(3-0-6)  
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พ.ศ.2559  
 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  
 
 

1 ชญานชุ   แสงวิเชียร    CHAYANOOT   SANGWICHIEN  
 
 
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษาที ่2563  
 
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(ขึ้นอยู่กับดลุพินิจของอาจารย์ผูส้อนหรอืโดยความเหน็ชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  
ไม่มี 



NONE 

 
 
7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตหาดใหญ่ (Prince of Songkla University Hat Yai Campus)  

 
 
8. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
8 กรกฎาคม 2563 
8 July 2020  
 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
Section 2: Purposes of the course  

 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course  
 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังระดับรายวิชา (Course Expected Learning Outcomes, CLO) 

Knowledges: 
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎพ้ืนฐานทางอุณหพลศาสตร์ [ELO1] 
2. เข้าใจพื้นฐานเรื่องงาน และความร้อน รวมถึงสมบัติของสารบริสุทธิ์ [ELO1] 
3. สามารถหาค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตรข์องสารต่างๆ [ELO1] 
4. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีของกฎพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์กับกระบวนการการแบบต่างๆ [ELO2] 
5. สามารถอธิบายหลักการของเอนโทรปี และสามารถท านายกระบวนการว่าเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ [ELO2] 
6. สามารถค านวณประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตามหลักการของคาร์โนต์ [ELO2] 
7. สามารถวิเคราะห์และแก้ปญัหาโจทย์ทางวิศวกรรมที่เกีย่วข้องกับพลศาสตร์ความร้อน [ELO2] 

Solf Skills: 
8. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง [ELO4] 
9. มีความขยันเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ [ELO7] 
10. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย[ELO7] 

 
 
 

 
 



หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนนิการ  
Section 3: Description and Implementation  

 
1. ค าอธบิายรายวิชา Course Description  
กฏข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร ์ฟังก์ชั่นต่างๆ เชิงอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์ งานและความร้อน สมบัติของสาร
บริสุทธิ ์กระบวนการไหลของของไหล การหาค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่าง ๆ จากกราฟ ตาราง และสมการสถานะ 
ลักษณะการไหลของของไหลในท่อและการไหลผ่านหัวฉีดชนิดต่างๆ วัฏจักรคาร์โนท ์เอนโทรปี  
 
The first and the second laws of thermodynamic, thermodynamic functions and applications; work and heat; 
properties of pure substances; flow processes of fluid; thermodynamic properties of substances from graphs 
and tables and equations of state; fluid flow inside pipes and flow through nozzles; Carnot cycle; entropy  
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semester  

บรรยาย Lecture 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-study 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

45  0  90  -  
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
Number of hours per week for academic guidance to individual students  
 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของรายวิชาน้ีของระบบ Learning Management System (LMS) 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะนักศึกษาทีต้องการ) 

- มีการจัดสอนติวนอกเหนือจากชั่วโมงสอนปกติ เพื่อทบทวนบทเรียนและท าแบบฝึกหดั 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุง่หวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา  
Morals and Ethics that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมนิผล 
Evaluation 



รายการ List  
1.2 วินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะที่
ถูกต้องดีงาม และถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง -  

 

รายการ List  
1.1 เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย -  
1.2 มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึก
ความรับผิดชอบ -  
1.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน -  
1.4 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ -  

 

รายการ List  
1.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย การเข้า ร่วมกิจกรรม -  
1.2 ความมีวินัยและความพรอ้มเพรียง
ของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร -  
1.3 การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย -  

 

2. ด้านความรู ้Knowledge  

ความรู้ที่ต้องได้รับ  
Knowledge that needs to be 

obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมนิผล 
Evaluation 

รายการ List  
2.1 มีความรู้ความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ 
เศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับ
งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้าง นวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ีและความรู้พื้นฐานของ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต -  
2.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ เหมาะสม 
สามารถใช้ความรู้และทกัษะใน
สาขาวิชาในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได้ -  

 

รายการ List  
2.1 เน้นการเรียนการสอนเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง -  

 

รายการ List  
2.1 การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา -  
2.2 การประเมินผลการเรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง -  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
Intellectual skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมนิผล 
Evaluation 

รายการ List  
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ พร้อมเสนอแนว ทางการแก้ไข

รายการ List  
3.1 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ -  
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห ์และสังเคราะห์ -  

 

รายการ List  
3.1 การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา -  
3.2 การประเมินผลการเรียนรู้จาก



ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ใน 
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบทีต่ามมาจาก
การตัดสินใจนั้น -  

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง -  
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities  

ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
Interpersonal skills and 

responsibilities that need to be 
developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมนิผล 
Evaluation 

รายการ List  
4.3 จิตส านึกความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม -  

 

รายการ List  
4.2 การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรโดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม -  

 

รายการ List  
4.2 ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
เป็นกลุ่ม และความสม่ าเสมอในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม -  
4.3 ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี โดยพิจารณาการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical, 
communication and information technology skills  

ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา  
Numerically analytical, 

communication and information 
technology skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมนิผล 
Evaluation 

รายการ List  
5.1 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อการ แก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ -  

 

รายการ List  
5.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึก
ทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
เขียน ในระหวา่ง ผู้เรียน ผู้สอน และ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ -  
5.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที ่
หลากหลายและเหมาะสม -  
5.3 จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์

รายการ List  
5.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย ความถูกต้อง และการ
น าเสนอผลงาน  
5.3 ประเมินผลจากทักษะการน าเสนอ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม  

 



และสถิติ -  
 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

 
1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัป
ดา
ห์ที ่
We
ek  

หัวข้อ/รายละเอียด 
Items/content  

จ าน
วน
ชั่วโ
มง
บรร
ยาย 
Nu
mb
er 
of 

lect
ure 
hou
rs  

จ าน
วน
ชั่วโ
มง
ปฏิ
บัติ 
Nu
mb
er 
of 
lab 
hou
rs  

จ าน
วน
ชั่วโ
มง

ศึกษ
า

ด้วย
ตนเ
อง 
Nu
mb
er 
of 

self 
hou
rs  

ชั่วโ
มง

สอน
นี้

เป็น
การ
สอน
แบบ
เชิง
รุก 

Acti
ve 
Lea
rnin

g  

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้
Teaching & Learning 

activities/teaching materials  

ผู้สอ
น 

Lect
urer  

ผู้สอน
เพิ่มเ
ติม 

Addi
tiona

l 
Lect
urer  

01   บทที่ 1 แนะน าเนื้อหา
รายวิชา วิธีการเรียน 
หนังสือคู่มือที่ใช้ในการสอน 
หนังสือ 
ประกอบต่างๆ วิธีการ
วัดผลการเรียนตลอดภาค
การศึกษา แนะน า
กระบวนการที่ใช้ในการ
เปลี่ยนรูปและถา่ยเท
พลังงานโดยยกตัวอย่าง
และอธิบายกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การผลิต
กระแสไฟฟ้าจากไอน้ า เซล
ความร้อน เซลเช้ือเพลิง
ระบบท าความเย็นแบบอัด
ไอ ระบบท าความเย็นจาก
สารกึ่งตัวน า กระบวนการ

3  0  6  ใช ่  กิจกรรมละลายพฤติกรรมคาบแรก/ 
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ,ฝึกท าแบบฝึกหดั, 
สอบย่อย  

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 



แยกก๊าซ เครื่องยนต์ไอพ่น
และจรวด  

02   บทที่ 2 แนะน าศัพท์
เฉพาะและนิยามต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเนือ้หารายวิชา 
ความหมายของระบบและ
สิ่งแวดล้อมทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ตลอดจนถึงการ
แบ่งกลุ่มลักษณะของ
การศึกษาและวิเคราะห์
ระบบในเชงิจุลภาค 
และมหภาค ความหมาย
ของสมบัติและสภาวะของ
ระบบ  กระบวนการ
และวัฎจักรระบบหน่วยที่
ใช้ในการวดัค่า หน่วยหลัก
ที่ส าคัญต่างๆเชน่ มวล 
ความยาว และเวลา  

3  0  6  ใช ่   
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

ฝึกท าแบบฝึกหดั, 

สอบย่อย  
 

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 

03   บทที่ 2 แนะน าศัพท์ฯ 
(ต่อ) ทบทวนหน่วยรวมที่
ส าคัญต่างๆ เชน่ แรง 
ความเร็ว ความเร่ง 
พลังงาน ความหนาแน่น 
ปริมาตรจ าเพาะ ความดัน 
โดยกล่าวถึงวิธีการวดั
สัญลักษณท์ี่ใช้และ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
ของค่าต่างๆ อุณหภูมิ 
มาตรทีใ่ช้ในการวัด
อุณหภูมิ ค่าอุณหภูมิอ้างอิง
ต่างๆที่ส าคัญ และ ทฤษฎี
ข้อที่ศูนย์ของเทอร์โม
ไดนามิกส์ทีก่ล่าวถึงความ
เท่าเทียมกันทางอุณหภูมิ  

3  0  6  ใช ่  บรรยาย, ยกตวัอย่างประกอบ,  

อภิปรายและฝึกท าแบบฝึกหดั, 
สอบย่อย   

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 

04   บทที่ 3 สมบัติต่างๆ ของ
สารบริสุทธิ ์
นิยามของสารบริสุทธิ์ 
แผนภาพต่างๆ เช่น ความ
ดัน-อุณหภูมิ ความดัน 
ปริมาตรจ าเพาะ อุณหภูมิ-
ปริมาตรจ าเพาะ ค่าวิกฤติ

3  0  6  ใช ่   
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

อภิปรายและฝึกท าโจทย์ 

สอบย่อย  
 

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 



ต่างๆ ของสารบริสุทธิ์ 
สมบัติอิสระของสารบริสทุธิ์ 
สมการสถานะของสาร
บริสุทธิใ์นสถานะ
ไอ ค่าคงที่ของก๊าซ สมการ
สถานะของก๊าซจริง 
สัมประสิทธิ์การอัดตัว 
สมการของแวน เดอ 
วาล  สมการของเบทตี-้
บริดจ์แมน  

05   บทที่ 3 ตารางสมบัติทาง
เทอร์โมไดนามิกส์ของสาร
บริสุทธิ์ ความสมัพันธ์
ระหว่างสมบัติตา่งๆ เมื่อ
สารบริสุทธิอ์ยู่ในสภาวะ
สมดุล ของเหลว-ไอ  พื้นผิว
เทอร์โมไดนามิกส์ของสาร
บริสุทธิ์ วธิีการอ่านค่า
สมบัติจากพื้นผวิเส้นแสดง
กระบวนการลักษณะต่างๆ 
บนพื้นผิว  ให้นกัศึกษาได้
หัดใช้ตารางเทอร์โม
ไดนามิกส์ได้อย่างช านาญ  

3  0  6  ใช ่   
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

อภิปรายและฝึกท าแบบฝึกหดั, 

สอบย่อย  
 

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 

06   บทที่ 4 งานและความ
ร้อน  
ค าจ ากัดความของงาน
ในทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
งานที่เกี่ยวข้องกับการยุบ 
สารยุบตัวได้ใน
กระบวนการกึ่ง
สมดุล ตัวอย่างการหาค่า
งานในกระบวนการกึ่ง
สมดุลต่างๆ การยึดลวด
หรือแท่งโลหะ งานจากแรง
ตึงผิวของของเหลว งานใน
สนามแม่เหล็ก สมบัติและ
หน่วยของงาน ค าจ ากัด
ความของความร้อนในทาง
เทอร์โมไดนามิกส์ หน่วย
ของความร้อน สมบัติของ
ความร้อน ข้อเปรียบเทียบ

3  0  6  ใช ่   
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

อภิปรายและฝึกแก้ปัญหาโจทย์ 

สอบย่อย  
 

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 



ระหว่างงาน และความ
ร้อน การค านวณงานใน
ระบบต่างๆกัน  

07   บทที่ 5 กฎข้อที่หนึ่งของ
เทอร์โมไดนามิกส์ 
การทดลองของจูล กฎข้อที่
หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์
ส าหรับระบบปดิในวัฎจักร 
และกระบวนการ พลังงาน
ภายในของระบบ วิธีการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ตัวอย่างของปญัหา เอน
ทาลปีของระบบ ตัวอย่าง
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ค่า
เอนทาลป ี 

3  0  6  ใช ่   
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

ฝึกท าแบบฝึกหดั, 

สอบย่อย  
 

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 

08   บทที่ 5 นิยาม ค าจ ากัด
ความ วิธีการหาค่า และ
ประโยชน์ของค่าความจุ
ความร้อนที่ความดันคงที่ 
และค่าความจุความร้อนที่
ปริมาตรคงทีข่องสาร
ต่างๆ วิธีการหาค่าการ
เปลี่ยนแปลงพลังงาน
ภายในและเอนทาลปีของ
ก๊าซสมบูรณ์จากค่าความ
ร้อนจ าเพาะที่ความดันและ
ปริมาตรคงที ่การค านวณ
เกี่ยวกับการหาค่าพลังงาน
ภายในและเอนทาลปีของ
ก๊าซสมบูรณ ์การค านวณ
เกี่ยวกับการหาค่าพลังงาน
ภายในและเอนทาลปีของ
ระบบ  

3  0  6  ใช ่   
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

ฝึกวิเคราะห์โจทย ์

สอบย่อย 
 

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 

09   สอบกลางภาค 
(Midterm)  

0  0  0  ไม่ใช ่   
จัดสอบกลางภาคในเวลา 3 ชั่วโมง 
 

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 

10   บทที่ 6 กฎข้อที่หนึ่งของ
เทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับ

3  0  6  ใช ่    
ชญา

 



ปริมาตรควบคมุ 
สมบัติของกระบวนการ 
สภาวะคงที่-การไหลคงที่
ส าหรับปริมาตรควบคุม ผล
ที่มีต่อสมการอนุรักษ์มวล
และพลังงาน ตัวอย่างของ
กระบวนการ สภาวะคงที่-
การไหลคงที่ต่างๆ และ
วิธีการแก้ปัญหา ตัวอย่าง
ของกระบวนการ สภาวะ
คงที-่การไหลคงที่ต่างๆ 
และวิธีการแก้ปญัหา  

บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ, 

ฝึกท าแบบฝึกหดั, 

สอบย่อย 
 

นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

11   บทที่ 6 โจทยต์ัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์
ส าหรับปริมาตร
ควบคุม สมบัติของ
กระบวนการสภาวะเนื้อ
เดียวกัน การไหลเนื้อ
เดียวกันส าหรับปริมาตร
ควบคุม ผลที่มีต่อสมการ
อนุรักษ์มวลและ
พลังงาน ตัวอยา่งของ
กระบวนการ สภาวะเนื้อ
เดียวกัน การไหลเนื้อ
เดียวกันต่างๆ และวิธีการ
แก้ปัญหา สรุปและแจก
แจงเนื้อหาหลักในบทที่ 6 
กฏข้อที่หนึ่งของเทอร์โม
ไดนามิกส์ส าหรบัปริมาตร
ควบคมุ  

3  0  6  ใช ่  บรรยาย, ยกตวัอย่างประกอบ,  

ฝึกวิเคราะห์โจทย,์ 
สอบย่อย  

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 

12   บทที่ 7 กฎข้อที่สองของ
เทอร์โมไดนามิกส์ 
ตัวอย่างแสดงขอ้จ ากัดของ
ทิศทางการถ่ายเทและ
เปลี่ยนรูปพลังงานค าจ ากัด
ความของกลจักรความร้อน 
และกลจักรท าความเย็น 
ประสิทธิภาพความร้อน
และสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
ของกลจักร ถ้อยแถลงของ

3  0  6  ใช ่  บรรยาย, ยกตวัอย่างประกอบ,  

ฝึกท าแบบฝึกหดั, 
สอบย่อย  

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 



เคลวิน-แพลงค์ และเคลาซิ
อุส และ
ตัวอย่าง กระบวนการ
ย้อนกลับได้ สาเหตุที่ท าให้
กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้น
เป็นกระบวนการย้อนกลับ
ไม่ได้ วัฎจักรของคาร์โนท์ 
สมบัติของวัฎจกัรคาร์
โนท์ อุณหภูมิในมาตรา
เทอร์โมไดนามิกส์ 
ประสิทธิภาพของวัฎจักร
คาร์โนท์ เครื่องมือวัด
อุณหภูมิแบบกา๊ซชนิด
ปริมาตรคงที ่ 

13   บทที่ 8 เอนโทรป ี
สมการของเคลาซิอุส 
ตัวอย่างแสดงทีม่าของ
สมการ แผนภาพ อุณหภูม-ิ
เอนโทรปี ของวัฎจักรคาร์
โนท์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนโทรปกีับสมบัติอื่นๆ 
ของระบบ การ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของ
ระบบในกระบวนการ
ย้อนกลับไม่ได ้การเพิ่มเอน
โทรปีของระบบและ
สิ่งแวดล้อม วิธกีารหาค่า
การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี
ของของเหลวและของแข็ง  

3  0  6  ใช ่  บรรยาย, ยกตวัอย่างประกอบ,  

ฝึกท าแบบฝึกหดั, 
สอบย่อย  

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 

14   บทที่ 8 วิธีการหาค่าการ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของ
ก๊าซอุดมคติ
ต่างๆ กระบวนการแอเดีย
บาติก และกระบวนการโพ
ลีโทรปิก ส าหรับก๊าซอุดม
คต ิความสัมพันธ์ระหว่าง 
อุณหภูมิ ความดัน และ
ปริมาตรจ าเพาะของก๊าซ
อุดมคติในกระบวนการ
เหล่านี้ การค านวณหาค่า
การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี

3  0  6  ใช ่  บรรยาย, ยกตวัอย่างประกอบ,  

ร่วมฝึกท าแบบฝึกหัด, 
สอบย่อย  

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 



ในกระบวนการต่างๆกัน
เข้าใจถงึหลักการเพิ่มค่า
ของเอนโทรปี  

15   บทที่ 9 กฎข้อที่สองของ
เทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับ
ปริมาตรควบคมุ 
สมการทัว่ไปของกฎข้อที่
สองของเทอร์โมไดนามิกส์ 
สมการส าหรับกระบวนการ
สภาวะคงที่ การไหล
คงที ่สมการกฎข้อที่สอง
เทอร์โมไดนามิกส์ ส าหรับ
กระบวนการสภาวะคงที่ 
การไหลคงที่แบบย้อนกลับ
ได้ สมการกฎข้อที่สองของ
เทอร์โมไดนามิกส์ ส าหรับ
กระบวนการสภาวะเนื้อ
เดียวกัน การไหลเนื้อ
เดียวกัน   

3  0  6  ใช ่  บรรยาย, ยกตวัอย่างประกอบ,  

ฝึกท าแบบฝึกหดั, 
สอบย่อย  

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 

16   บทที่ 9 หลักการเพิ่มขึ้น
ของค่าเอนโทรปีของ
ปริมาตรควบคมุ ข้อสรุป 
และข้อสังเกตุตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเอนโทร
ปี ทบทวนสรุปเนื้อหาบทที่ 
6-9 ก่อนสอบปลายภาค  

3  0  6  ใช ่  บรรยาย, ยกตวัอย่างประกอบ,  

ฝึกท าแบบฝึกหดั, 
 
 

 
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 

17   สอบปลายภาค (Final)  0  0  0  ไม่ใช ่  จัดสอบในเวลา 3 ชั่วโมง   
ชญา
นุช  
แสง
วิเชี
ยร  

 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู ้
Learning outcomes  

วิธีการประเมนิ 
Evaluation Methods  

สัปดาห์ที่ประเมิน 
Week  

สัดส่วนของการประเมนิ 
Percentage of Evaluation  

1.2, 2.1, 2.3, 3.2, 5.1   สอบกลางภาค  9  40  
1.2, 2.1, 2.3, 3.2, 5.1   สอบปลายภาค  17  40  
1.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.1   การเข้าชั้นเรียน ทดสอบย่อย   ตลอดภาคการศึกษา  20  



การบ้าน ค้นควา้ การท างานกลุ่ม 

การส่งงานตามที่มอบหมาย  

การมีส่วนร่วม อภิปราย 
และเสนอความคิดเห็นในชั้นเรยีน  

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

 
1. ต าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  

1. ชญานุช แสงวิเชียร, “เทอร์โมไดนามิกส”์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์., 2554 
2. Gordon J. Van Wylen and Richard E. Sonntag, “Fundamentals of Classical Thermodynamics” John Wiley & 
Sons Inc. 

 
 
2. Other materials  

1.มนตรี พิรุณเกษตร, อุณหพลศาสตร์ 1 ฉบับเสริมประสบการณ,์ หจก.ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร,์ 
2536 
2.หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน 
3. Stanley I. Sandler, “Chemical and Engineering Thermodynamics” 3rd edition, John Wiley & Sons Inc., New 
York 1999. 
4. Kenneth Wark, JR., Donald E. Richards, “Thermodynamics”, 6th edition, McGraw-Hill Publishing Company 
Limited, New York 1999. 
5. C P Arora, “Thermodynamics”, McGraw-Hill Publishing Company Limited, Delhi 2001 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา  
Section 7: Course Evaluation and Improvement  

 
1. การประเมนิการด าเนินการของรายวิชา 
Evaluation on course effectiveness  
1.1 ประเมินรายวิชา Course evaluation  

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา 
ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 



- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาแบบออนไลน์ ที่จัดท าโดย คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จดัท าเป็นช่องทางการสื่อสาร (LMS) กับนักศึกษา 

1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน Teacher evaluation  

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
- ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 

1.3 การทวนสอบรายวิชา Review of students' academic performance  

1. มีคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน 
2. มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์หน้า 14/15มคอ. 3 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชาได้จากการ
สอบถามนักศกึษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชา จากการทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

2. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา 
Assessment result to improve the course  

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 
เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา ในทุกๆกรณีที่จ าเป็น 
และน าข้อคิดเห็นจากการประเมินของนักศึกษามาประกอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลียนแปลงไป 

 
 

หมวดอ่ืนๆ  
Section Other  

 
1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 
management process  
2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรืองานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation or academic services to thatching and learning process  



4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
 

 เมื่อนักศึกษาส่งงานหรือการบ้าน อาจารย์ผู้สอนจะเฉลยในชั่วโมงถัดไปเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาส าหรับการเรียนเนื้อหาถัดไป หรืออย่างน้อยก่อนการสอบประเมินผล นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหน ท าให้สามารถสอนเน้นย้ าเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษาโดยรวมได้ 
     นอกจากนี้กลุ่มสนับสนุนวิชาการได้มีการก าหนดให้ทุกสาขาวิชา แจ้งคะแนนสอบกลางภาคของ
รายวิชาให้นักศึกษาทราบก่อนก าหนดการถอนรายวิชา ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจะแจ้งคะแนนสอบ
กลางภาคให้นักศึกษาทราบก่อนหมดเขตการถอนวิชา และมีการสรุปข้อผิดพลาดในการทดสอบ                  
พร้อมให้ นักศึกษาได้โต้แย้ง/รับทราบข้อผิดพลาด  
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 4.6 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (4_6.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. 7 The student assessment and its processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to 
the expected learning outcomes. 

 

      กระบวนการและวิธีการประเมินนักศึกษาของแต่ละวิชามีการทบทวนทุกภาคการศึกษา                    
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ELOs และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และผลสะท้อนจากการประเนินการสอน
ของนักศึกษาเอง (เอกสารแนบ 4.7-1) ส่วนผลสะท้อนจากภาคอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ จะได้ข้อมูลจากการ
นิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาและจากศิษย์เก่า โดยเมื่ออาจารย์นิเทศได้ด าเนินการนิเทศเสร็จ
เรียบร้อย จะมีการสรุปภาพรวมของการด าเนินงาน และประเด็นข้อคิดเห็นจากอุตสาหกรรม โดยแจ้งในที่
ประชุมภาค เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท า CLOs และวิธีการประเมินที่เหมาะสมของแต่ละรายวิชา
ต่อไป (เอกสารแนบ 4.7-2)  
       ส าหรับรายวิชาที่ทีมคณาจารย์จากทั้งภาควิชาสอนร่วมกันได้แก่วิชาปฏิบัติการและวิชาโครงงาน             
เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะมีการน าผลประเมินจากคณาจารย์เพ่ือทบทวนเกณฑ์การประเมิน และรูปแบบ
การจัดการรายวิชา โดยปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มและคะแนนในการประเมินผล 
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 4.7 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (4_7.pdf) 
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Criterion 5- Academic staff quality 
 

Requirements 
 

5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, 
re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality 
and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 
 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the 
quality of education, research, and service. 
 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, 
evaluated, and communicated.  
 

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate 
to qualifications, experience, and aptitude. 
 

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit 
system which accounts for teaching, research, and service. 
 

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, 
and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their 
academic freedom, are well defined and understood. 
 

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic 
staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities 
are implemented to fulfil the identified needs.  
 

5.8 The programme to show that performance management including reward and 
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The programme to show that academic staff planning 
(including succession, promotion, re-deployment, termination, 
and retirement plans) is carried out to ensure that the quality 
and quantity of the academic staff fulfil the needs for 
education, research, and service. 
 

       



5.2 The programme to show that staff workload is measured 
and monitored to improve the quality of education, research, 
and service. 
to be explicit, communicated to students, and applied 
consistently. 

       

5.3 The programme to show that the competences of the 
academic staff are determined, evaluated, and communicated.  

       

5.4 The programme to show that the duties allocated to the 
academic staff are appropriate to qualifications, experience, 
and aptitude. 

       

5.5 The programme to show that promotion of the academic 
staff is based on a merit system which accounts for teaching, 
research, and service. 

       

5.6 The programme to show that the rights and privileges, 
benefits, roles and relationships, and accountability of the 
academic staff, taking into account professional ethics and 
their academic freedom, are well defined and understood. 

       

5.7 The programme to show that the training and 
developmental needs of the academic staff are systematically 
identified, and that appropriate training and development 
activities are implemented to fulfil the identified needs.  

       

5.8 The programme to show that performance management 
including reward and recognition is implemented to assess 
academic staff teaching and research quality.  

       

Overall        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that 
the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and 
service. 

 

หลักสูตรมีการประชุมร่วมกับการประชุมของสาขาวิชาฯ เพ่ือพิจารณาความต้องการอาจารย์ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ   

 

การวางแผนเชิงปริมาณ 
คณะฯ น าข้อมูลจากสาขาวิชาเข้าสู่กรรมการยุทธศาสตร์ที่ 5 (การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบ

บริหารที่มีประสิทธิภาพ) และด าเนินการร่วมกับการจัดท าแผนอัตราก าลังของคณะ โดยมีการทบทวนกรอบ
อัตราก าลังทุกปี แผนอัตราก าลังพิจารณาจาก ความต้องการจากสาขาวิชา/หลักสูตร, ระดับคุณวุฒิที่ต้องการ, 
ความต้องการด้านการสอน ความเฉพาะทางด้านการวิจัย และการให้บริการด้านวิช าการ อัตราส่วนจ านวน
อาจารย์ : นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ข้อมูลบุคลากรเกษียณอายุราชการ ลาออก, โอนย้าย อัตราส่วนบุคลากร
สายวิชาการ : สายสนับสนุน ก าลังคนตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ นักเรียนทุน (บุคคลทั่วไป) ที่คาดว่าจะ
กลับมาปฏิบัติงานที่คณะฯ (link 5.1-1) แผนอัตราก าลังของคณะดังกล่าวน าไปสู่การจัดท าค าขอกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย และการรับสมัครอาจารย์ เมื่อมหาวิทยาลัยให้กรอบอัตรา  

 

การวางแผนเชิงคุณภาพ  
การวางแผนเพื่อการพัฒนาอาจารย์เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การคัดเลือก การคัดกรอง ระบบการน า

ทาง การพัฒนาผ่านข้อตกลงภาระงาน และการพิจารณาอัตราก าลังและภาระงาน 
การคัดเลือก เมื่อได้รับการจัดสรรอัตราต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตรและสาขาวิชาร่วมกันก าหนด

รายละเอียดความต้องการที่ชัดเจน เกี่ยวกับความต้องด้านการสอน ความเฉพาะทางด้านการวิจัย                
และการให้บริการด้านวิชาการ ผ่านการประชุมสาขาวิชา จากนั้นส่งเรื่องให้คณะด าเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. 2561 ในการคัดเลือก
จะมีการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกที่สาขาวิชาแต่งตั้ง เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีความรู้
ความสามารถตรงตามต าแหน่งที่ต้องการ การคัดเลือก/สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง (link 5.1-2) 

การคัดกรอง โดยอาจารย์ที่ ได้รับการคัดเลือกต้องทดลองปฏิบัติงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย                       
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. 2560 โดยก าหนดระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุการทดลองปฏิบัติงาน โดยมีองค์ประกอบ
การประเมินได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วย ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงาน
พัฒนานักศึกษา และภาระงานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (link 5.1-3) 

ระบบการน าทาง  คณะจัดให้มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหม่/คณะท างาน 
Think Tank Team  โดยอาจารย์ใหม่มีการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยอาจารย์ใหม่ 1 คน มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงไม่
เกิน 2 คนท าหน้าที่ดูแลและให้ค าแนะน าอาจารย์ใหม่ในด้านการเรียนการสอน วิจัย และอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามความต้องการเชิงคุณภาพของหลักสูตร สาขาวิชา และคณะฯ (link 5.1-4) 

คณะยังจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหม่ เช่น การบรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น ทุนวิจัยส าหรับ
นักวิจัยใหม่ การเตรียมตัวด้านการสอน วิจัย และบริการวิชาการ  การเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน Think Tank Team เพ่ือให้บุคลากรใหม่ และบุคลากรที่มีประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน  ตามค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน Think Tank Team (link 5.1-5)  



การพัฒนาผ่านระบบข้อตกลงภาระงาน ระบบข้อตกลงภาระงานดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่างคณะ
ผู้บริหารสาขาวิชาฯ กับอาจารย์ผู้สอน ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร ผ่านระบบ
ข้อตกลงภาระงาน (TOR)  โดยใช้การหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารสาขาวิชาฯ กับอาจารย์ผู้สอนเป็น
รายบุคคลตามรอบการประเมิน นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังรวมถึงการท าแผนพัฒนาตนเองทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ด้านต าแหน่งทางวิชาการ ด้านการศึกษา และการวิจัย โดยปัจจุบันมีรอบการประเมินปีละ 1 ครั้ง 
โดยผลการประเมินดังกล่าวใช้ในการให้คุณและโทษด้านการขึ้นเงินเดือน การต่อสัญญา และการเลิกจ้าง                         
ทั้งนี้ผู้รับการประเมินสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ตามระเบียบการประเมิน (link 5.1-6)  

การพิจารณาอัตราก าลังและภาระงาน  หลักสูตรและสาขาวิชาจะมีการประชุมร่วมกัน ก่อนเริ่มภาค
การศึกษาเพ่ือพิจารณาภาระงานส าหรับอาจารย์แต่ละท่านให้เหมาะสม โดยใช้การเกลี่ยและกระจายภาระงาน 
โดยค านึงถึงความสามารถในการสอนของอาจารย์ ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา 
วิจัย และการบริการวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน (link 5.1-7) การจัดสรรอัตรา  

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 5.1 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (5_1.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link 5.1-1) อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการ : สายสนับสนนุ
(https://drive.google.com/drive/folders/1Hq4PAkz8t2eSbqYTUPsn3lUSS5JOJPAL ) 
(link 5.1-2) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_47.pdf 

(link 5.1-3) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_354.pdf 
(link 5.1-4) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติ พี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_124.pdf 
(link 5.1-5) Think Tank Team 
https://drive.google.com/drive/folders/1Hq4PAkz8t2eSbqYTUPsn3lUSS5JOJPAL 

 (link 5.1-6) ระเบียบการประเมิน 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย  

http://www.personnel.psu.ac.th/per5.html  

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ 
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_286.pdf 
 ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนอเองกรณีข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษามีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) พ.ศ. 
2561 http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_302.pdf 
(link 5.1-7) การจัดสรรอัตราภาระงาน 
https://drive.google.com/drive/folders/1Hq4PAkz8t2eSbqYTUPsn3lUSS5JOJPAL 
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ตาราง 5.1-1 Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 

Associate/ 
Assistant Professors 

3 9 12 257.73 100% 

Full-time Lecturers 1 - 1 21.41 100% 

Part-time Lecturers - - - - - 

Total 4 9 13 297.14 100% 
 

ตาราง 5.1-2 Staff-to-student Ratio  
Academic Year Total FTEs of 

Academic staff 
Total FTEs of 

students 
Staff-to-student Ratio 

1/2563 13 157.72 1:12.13 

2/2562 13 121.42 1 : 9.34 

หมายเหตุ : http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/62_62/AUN_QA/Calculation_of_FTE2562.pdf 

ตาราง 5.1-3 Research Activities 

Academic 
Year 

 
No.of 

academic 
staff 

Types of Publication 

 Total 

No. of 
Publications 

Per 
Academic 

Staff 

ln-house/ 
Institutional National Regional International 

2559 2 ก -  - 8 10 14 0.71 

2560 1ข (3) - (9) - 11 (18) 12 14 (16) 0.85 (1.88) 

2561 - (4) - (4) - 19 (18) 19 14 (17) 1.35 (1.53) 

2562 1ค (8)  - (3)  - 24 (19) 26 14 (6) 1.85 (1.88) 

2563 - (9) 1ง (8) - 17 (23) 18 13 (16) 1.38 (2.5) 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือข้อมูลจาก ภาควิชาวิศกวรรมเคมี ม. ขอนแก่น 

 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/62_62/AUN_QA/Calculation_of_FTE2562.pdf


5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, research, and service. 

 

คณะจัดท า Staff workload ผ่าน อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ : นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) และ ระบบ
รายงานภาระงาน (LU) ที่จะแสดงภาระงานสอน วิจัย บริการวิชาการและอ่ืน ๆ ของอาจารย์แต่ละท่าน 
หลักสูตรและสาขาวิชาจะมีการประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณาข้อมูลดังกล่าวก่อนเริ่มภาคการศึกษาเพ่ือพิจารณา
ภาระงานส าหรับอาจารย์แต่ละท่านให้เหมาะสม นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวคณะฯ ยังใช้ในการจัดสรรอัตรา
อาจารย์ให้กับสาขาวิชา/หลักสูตร (link 5.2-1)  

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 5.2 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (5_2.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 

      (link 5.2-1) ระบบรายงานภาระงาน https://hrmis.psu.ac.th/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hrmis.psu.ac.th/


5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and communicated.  

 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดสมรรถนะหลักของบุคลากร ได้แก่ 1. ความรับผิดชอบ (Accountability)            
2. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 3. ความกระตือรือร้น พร้อมปรับเปลี่ยน (Agility) 4. ความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนางาน (Innovation) 5. การบริหารจัดการ (Management) 6. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer 
Oriented) 7. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Value Resource Utilization) 8. การมีจิตอาสา (Volunteering 
Spirit) 9. การท างานเป็นทีม (Teamwork) หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหรือ
ความสามารถที่จ าเป็น ตลอดจนการประเมินผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรได้มีการด าเนินการสื่อสารให้
รับรู้ทั่วกันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น การบรรยายชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ข้อมูลทางเว็บไซต์ สื่อโซเชียล และช่องทางสื่อสารอ่ืน ๆ เป็นประจ าทุกปี  (link 5.3-1) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

คณะผู้บริหารสาขาวิชาฯ กับอาจารย์ผู้สอน ท าข้อตกลงสมรรถนะหลัก (Competency) ผ่านระบบ 
Competency ซึ่งด าเนินการพร้อมกับการท าข้อตกลง TOR โดยใช้การหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร
สาขาวิชาฯ กับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคลตามรอบการประเมิน ข้อมูลสมรรถนะที่ต้องการของแต่ละบุคคล
อยู่บนพ้ืนฐานของ Job Description (JD) และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามประกาศ มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ผู้บริหารสาขาวิชาพิจารณาข้อมูลการประเมินผลในส่วนของ
ช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap) มาวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล                 
(IDP) ต่อไป  

(link 5.3-2) ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
(link 5.3-3) การประเมินผลการสอน 
(link 5.3-4) การประเมินผลตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
                (PSU-TPSF) 
(link 5.3-5) ประกาศ มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
(link 5.3-6) แผนการจัดท า IDP 

 

การประเมินสมรรถนะหลักของอาจารย์ มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสังเกตผลการ
ท างานและสมรรถนะหลักตามข้อตกลง เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/เพ่ิมค่าจ้าง ซึ่งมีก าหนดรอบ
เวลาที่ชัดเจน โดยการประเมิน Competency เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้รับการ
ประเมินสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ตามระเบียบการประเมิน 
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 5.3 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (5_3.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 

      (link 5.3-1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน http://www.personnel.psu.ac.th/per5.html 
(link 5.3-2) ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html 

 (link 5.3-3) การประเมินผลการสอน http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_82.pdf 
(link 5.3-4) การประเมินผลตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(PSU-TPSF) http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.486.pdf  

http://www.personnel.psu.ac.th/per5.html
http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_82.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.486.pdf


 (link 5.3-5) ประกาศ มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_122.pdf 

 (link 5.3-6) แผนการจัดท า IDP 
https://drive.google.com/file/d/136bh3s86eGd06ok0dzm2C4HCIMHTUzZa/view?usp=s
haring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_122.pdf
https://drive.google.com/file/d/136bh3s86eGd06ok0dzm2C4HCIMHTUzZa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136bh3s86eGd06ok0dzm2C4HCIMHTUzZa/view?usp=sharing


5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
 

ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน/เพ่ิมค่าจ้างก าหนดรอบเวลาที่ชัดเจน และด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่การประเมิน  Competency โดยการก าหนดความสามารถสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะด้านบริหาร และสมรรถนะเฉพาะงาน ส่วนการประเมิน  TOR จะก าหนดจากกรอบงานตาม Job 
description และ ข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่ท ากับหัวหน้าหน่วยงานฯโดยวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก TOR  
ตามสมรรถนะหลักรายบุคคล และวิธีการสัมภาษณ์ มีการแจ้งให้คณาจารย์ทราบถึงเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงาน และร่วมกันก าหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ก่อนกรอกข้อตกลงการปฏิบัติงาน และรับการประเมิน
ในที่ประขุมสาขาวิชาฯ มีระบบการประเมินการสอนและข้อเสนอแนะของอาจารย์แต่ละท่านจากนักศึกษา           
ซึ่งอาจารย์มีการน ามาใช้ในการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และก าหนดใช้การประเมินผลการสอน ก่อนยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การสอน  ซึ่งก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการต้องมีชั่วโมงสอน และภาระงานสอน และด าเนินการประเมินตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด (link 5.4-1)  

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 5.4 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (5_4.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link 5.4-1) แบบฟอร์ม competency ของอาจารย์ด้านต่างๆ  (ปีการศึกษา 2563 ไม่มีการสัมมนา
สาขาวิชาฯ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด แต่มีการหารือเรื่องการเขียนแบบฟอร์ม Competency 
และ TOR ในวาระการประชุมสาขาฯ) https://competency.psu.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://competency.psu.ac.th/


5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a 
merit system which accounts for teaching, research, and service. 

 

คณาจารย์สามารถระบุ ความต้องการพัฒนาตนเองในการจัดท า  TOR ได้  ซึ่ งสาขาวิชาฯ                    
พร้อมสนับสนุน โดยพิจารณาถึงล าดับความส าคัญในการพัฒนา ในกรณีที่คณาจารย์มีความประสงค์ในการขอ
ลาเพ่ือเพ่ิมความรู้ สาขาวิชาได้น าเรื่องเข้าพิจารณาในวาระการประชุมสาขาวิชาตามช่วงเวลาที่คณะได้ก าหนด  
ทั้งนี้เพ่ือได้เตรียมการหาอาจารย์มาสอนแทนในรายวิชา  

ทางหลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ในการส่งคณาจารย์บริหารหลักสูตร หรือผู้สนใจเข้าอบรมการท า
หลักสูตรตามแนว CDIO หรือ outcome base learning  และtransformative learning เพ่ือให้อาจารย์
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ CLOs ของแต่ละวิชา หรือ ELOs ของหลักสูตร 
ทางคณะฯ ได้จัดเวทีเสวนา ให้บุคลากรสายวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ผ่านโครงการ Young staff 
forum จิบน้ าชาบุคลากรสายวิชาการและเวที  KM ต่างๆเช่น เรื่องความก้าวหน้าของสายวิชาการ                 
ให้กับอาจารย์ใหม่ที่จะเริ่มต้นท างาน / การเตรียมความพร้อมการขอรับทุนวิจัย/ ทิศทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย / การเริ่มต้นท างานบริการวิชาการ เป็นต้น  รวมถึงรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
พัฒนาสายวิชาการ มีการจัดท าList รายชื่อและประวัตินักวิจัยใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง จัดประชุมหารือกลุ่มราย
ประเด็น จับคู่นักวิจัยพี่เลี้ยงกับนักวิจัยรุ่นน้องเป็นต้น โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกัน  การติดตาม
ผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์พิจารณาจากผลการการปฏิบัติงานเช่น บทความวิชาการ หนังสือหรือต ารา 
และประเมินผลการสอน (link 5.5-1)  
   คณะมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการท าบริการวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ก าหนดนโยบายจากผู้บริหาร  กรรมการปรับโครงสร้าง กรรมการยุทธศาสตร์ที่  3              
(บริการวิชาการเชิงรุก) รวมถึงรับฟังความเห็นจากคณาจารย์ในคณะเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนางานบริการวิชาการ และน าข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ของศูนย์บริการวิชาการ และจัดท า
โครงการต่างๆ ต่อไป เช่น โครงการ Young staff forum ให้กับอาจารย์ใหม่ที่จะเริ่มต้นท างานบริการวิชาการ 
ระบบการจัดท าเอกสารประสานงานบริการวิชาการ และ ระบบการจัดท าบัญชีและการเงินในงานบริการ
วิชาการ (link 5.5-2) 
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 5.5 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (5_5.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link 5.5-1) http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/new/training.php 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/new/training.php


 (link 5.5-2) http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/new/uploads/faq/FAQs_ASTTMD.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/new/uploads/faq/FAQs_ASTTMD.htm


5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional 
ethics and their academic freedom, are well defined and understood. 

 

มีการสื่อสารเรื่องบทบาท หน้าที่ และภาระงานของอาจารย์ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน ในหลายช่องทาง ทั้งการประชุมสาขาวิชา เว็บไซต์ ระบบเอกสาร (E-doc) 
การประชุมกรรมการประจ าคณะฯ หรือ กรรมการประจ าส่วนงาน  การประชุมสาขาวิชา เป็นต้น  
มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสวัสดิการต่าง ๆ ประกอบด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (P/A) ประกันสุขภาพกลุ่ม สวัสดิการด้านสุขภาพ การให้บริการ เงินกู้ เงินชดเชย 
สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยตกลงกับหน่วยงานภายนอก การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เป็นต้น ในส่วนของอาจารย์ยังมี
สวัสดิการที่พัก โดยเป็นที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดสรรที่พักในมหาวิทยาลัยให้
ได้ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าเช่าที่พักภายนอก 50% จ่ายไม่เกิน 4,000 บาท/เดือน นอกจากนี้คณะฯ มีระบบ
สวัสดิการเพ่ิมเติมให้กับบุคลากรของคณะ เช่น โครงการเยี่ยมไข้ การตรวจสุขภาพประจ าปี การจัดท า
ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และมีการรวบรวมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการก าหนดนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
หลักของคณะ โดยก าหนดงบประมาณในการด าเนินการส่งเสริม ผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างๆ และมี
การคัดเลือกรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นแต่ละด้านตามพันธกิจเพ่ือเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม            
สร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ในทุกพันธกิจหลัก (ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด) (link 5.6-1) 
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 5.6 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (5_6.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link 5.6-1) เกณฑ์การพิจารณากรอบการใช้จ่ายเงินรายได้คณะ เพ่ือการพัฒนางานบริการวิชาการ
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/new/uploads/E-book/20190325114033-
769555588.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/new/uploads/E-book/20190325114033-769555588.pdf
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/new/uploads/E-book/20190325114033-769555588.pdf


5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the 
academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development 
activities are implemented to fulfil the identified needs.  

 

ความต้องการในการพัฒนาตนเองและการอบรมด าเนินการผ่านระบบ TOR โดยใช้การหารือร่วมกัน
ระหว่างคณะผู้บริหารสาขาวิชาฯ กับอาจารย์ผู้สอน เป็นรายบุคคล ซึ่งพิจารณาจากแนวทางในการพัฒนา           
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ และความต้องการของหน่วยงาน แผนการพัฒนา
ตนเองและการอบรมมีการทบทวนและพิจารณาผลสัมฤทธิ์ รวมถึงรับทราบปัญหาและข้อจ ากัด เป็นประจ าทุก
ปีตามรอบการประเมิน TOR นอกจากนี้คณะฯ ก าหนดแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร โดยมีการประชุม
หารือในกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 5 (มีตัวแทนจากสาขาวิชาและหลักสูตร) โดยได้น าสมรรถนะหลักขององค์กร 
และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงานมาพิจารณาร่วมกัน ซึ่งด าเนินการปีละ 1 ครั้ง ตามปีงบประมาณ  
เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชาและหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์แจ้งความต้องการใน
การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองในหัวข้อการอบรมที่สนใจ และสามารถขอไปพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ  
เช่น ลาศึกษา ลาฝึกอบรมลาดูงาน ลาปฏิบัติงานวิจัย และลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเป็นระยะ               
เวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ตามประกาศ ม.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563   

คณะฯ มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยแบ่งการพัฒนาบุคลากรเป็น 2 แนวทาง คือ พัฒนา
บุคลากรภายในคณะฯ และส่งบุคลากรไปฝึกอบรม/พัฒนากับหน่วยงานภายนอก และมีการประเมินผลระบบ
การ เรี ยน รู้ แ ละ พั ฒ น าขอ งบุ ค ล ากร  ผ่ าน ระบ บ การป ระ เมิ น ผลการป ฏิ บั ติ งาน  TOR Online                             
และ  Competency Online (gap)  (link 5.7-1) (link 5.7-2) และอีกส่วนมาจากการติดตามภาระงานและ
ผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จากนั้นรวบรวม
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาบุคลากรและทบทวนปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป  
โดยในการพัฒนา/จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรสายวิชาการที่ด าเนินการผ่ านมาจะเป็นไปตามพันธกิจ                    
หรือภาระหน้าที่ตามต าแหน่งงานแต่ละด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ (link 5.7-3)  
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 5.7 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (5_7.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link 5.7-1) ระบบ TOR https://tor.psu.ac.th/ 

 (link 5.7-2) ระบบ Competency https://competency.psu.ac.th/ 
(link 5.7-3) การประสานงานด้านบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/new/uploads/faq/FAQs_ASTTMD2/FAQs_ASTTMD.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tor.psu.ac.th/
https://competency.psu.ac.th/
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/new/uploads/faq/FAQs_ASTTMD2/FAQs_ASTTMD.htm


5.8 The programme to show that performance management including reward and 
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.  

 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พิจารณาจาก ข้อตกลงภาระงาน TOR (80 %) และ 
Competency (20 %) ข้อตกลงภาระงาน (TOR) 80% ประกอบด้วยภาระงานสอน วิจัย บริการวิชาการและ
อ่ืน ๆ (64 %) และภาระงานที่ส่วนงานก าหนด (16 %) โดยภาระงานที่ส่วนงานก าหนดของคณะฯ เป็นภาระ
งานที่ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในงานสอน วิจัย และบริการวิชาการ การปรับวุฒิ           
การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สู งขึ้น เป็นต้น ข้อตกลงภาระงานดังกล่าวสะท้อน ภาระงานสอน วิจัย                   
บริการวิชาการและอ่ืน ๆ ที่เป็นรูปธรรม เช่น จ านวนรายวิชาที่สอน จ านวนผลงานวิจัย จ านวนโครงการและ
มูลค่าของงานบริการวิชาการ ดังนั้นคะแนนในส่วนนี้จึงอยู่บนพ้ืนฐานของผลจากการท างานอย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตามในส่วนของ Competency (20 %) ใช้การประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการสอน งานวิจัย 
และการให้บริการเช่นกัน ดังรายละเอียดของการประเมินสมรรถนะหลัก (link 5.8-1) (link 5.8-2) 

หลักสูตรและคณะฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เกิดการสร้างสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคลากร              
ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรและหลักสูตร/คณะฯ กิจกรรมของหลักสูตร เช่น การสัมมนาสาขาวิชา 
กิ จกรรมกี ฬา กิ จกรรมปี ใหม่  ในส่ วนของคณ ะฯ ด าเนิ นการโดยองค์ กรสร้ างสุ ข ประกอบด้ วย                      
กิจกรรม Happy society, Happy money, Happy heart, Happy brain, Happy body, Happy relax เป็นต้น  

การปฏิบัติงานของอาจารย์ยึดถือหลักจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ ประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและต่อหน่วยงาน จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
และผู้ร่วมงาน จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการและสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารและ
คณาจารย์ประจ า  

ภาระงานสอนและคุณภาพงานวิจัย นอกจากให้คุณ -โทษในลักษณะการขึ้นเงินเดือน ผ่านระบบ
ประเมิน TOR  (คุณภาพงานวิจัยที่แตกต่างกันส่งผลต่อคะแนน TOR ที่แตกต่างกัน) ในส่วนของงานวิจัย คณะ
และมหาวิทยาลัยยังมีรางวัลตีพิมพ์ผลงานซึ่งมีระดับเงินรางวัลที่แตกต่างกันตามระดับของผลงานที่ตีพิมพ์ 
ประกาศขอรับรางวัลตีพิมพ์บทความวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย โดยหน่วยวิจัยและนวัตกรรมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (link 5.8-3)  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้มีต าแหน่งทางวิชาการที่มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์ 
อย่างไรก็ตามสาขาวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัยยังมีแนวปฏิบัติในการชื่นชมและการยกย่องผู้ที่มี 
Performance โดดเด่นในด้านต่าง ๆ   

ระดับสาขาวิชาฯ ด าเนินการผ่านการประชุมสาขาวิชาฯ ยกย่องชมเชยบุคลากรที่ผลงานโดดเด่นทั้ง
ด้านงานสอนและงานวิจัยในที่ประชุมสาขาวิชา และสนับสนุนบุคลากรดังกล่าวให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างระดับ
สาขาวิชาในแต่ละปี เพ่ือให้เกิดเป็นตัวอย่างในการพัฒนาของบุคลากรท่านอ่ืน ๆ 

ระดับคณะฯ มีการยกย่องชมเชยให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เช่น รางวัล อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์รุ่นใหม่ 
อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยมีคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณา
คัดเลือกผู้เหมาะสมได้รับรางวัล จากรายชื่อที่มีการเสนอจากสาขาวิชาและหน่วยงาน กรรมการยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ิมเติมในที่ประชุม คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลระดับคณะฯ และส่งไป
ประกวดต่อในระดับมหาวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้คณะฯ มีการประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ/ชื่นชม/แสดงความ
ยินดีกับบุคลากรในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น การได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น การได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก การได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การสร้าง
ผลงาน/ชื่อเสียงให้กับองค์กร เป็นต้น โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล )               



ทางเว็บไซต์ของคณะฯ แจ้งทางระบบ E-doc กิจกรรมคณบดีชวนคุย และเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลที่คณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น  
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 5.8 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (5_8.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
(link 5.8-1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน http://www.personnel.psu.ac.th/per5.html 

 (link 5.8-2) ภาระงานที่ส่วนงานก าหนด https://edoc.psu.ac.th/Task.aspx?mode=Search 
(link 5.8-3) https://research.eng.psu.ac.th/news-fund/journal-reward 
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Criterion 6- Student Support Services 
 

Requirements 
 

6. 1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 
programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date 
 

6.2 Both short-term and long term planning of academic and non-academic support services 
are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for 
teaching, research, and community service. 
 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and 
workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to 
be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are 
made where necessary. 
 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
shown to be available to improve learning experience and employability 

 

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be 
identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated 
to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are 
shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services. 
 

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and 
enhancement. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission 
procedures to the programme are shown to be clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date 

       

6.2 Both short-term and long term planning of academic and 
non-academic support services are shown to be carried out to 
ensure sufficiency and quality of support services for teaching, 
research, and community service. 

       

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, 
academic performance, and workload monitoring. Student 
progress, academic performance, and workload are shown to 

       



be systematically recorded and monitored. Feedback to 
students and corrective actions are made where necessary. 
6.4 Co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are shown to be available to improve 
learning experience and employability 

       

6.5 The competences of the support staff rendering student 
services are shown to be identified for recruitment and 
deployment. These competences are shown to be evaluated 
to ensure their continued relevance to stakeholders needs. 
Roles and relationships are shown to be well-defined to 
ensure smooth delivery of the services. 

       

6.6 Student support services are shown to be subjected to 
evaluation, benchmarking, and enhancement. 

       

Overall        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 
programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date 

 

ส ำหรับนโยบำยกำรรับนักศึกษำ เกณฑ์กำรรับและกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรที่ชัดเจนและมีกำรปรับปรุงอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมีกำรสื่อสำรและเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตำมช่องทำงที่เหมำะสม โดยกำรด ำเนินกำรเป็นดังนี้ 

1. คณะและหลักสูตรร่วมกันทบทวนและก ำหนดแผนกำรรับนักศึกษำ โดยเป็นกำรก ำหนดร่วมกัน
ผ่ำนที่ประชุมกรรมกำรยุทธศำสตร์ 1.1 จำกนั้นจะมีกำรแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ ได้พิจำรณำและรับทรำบถึงจ ำนวนกำรรับนักศึกษำของแต่ละหลักสูตร 

2. คณะก ำหนดคุณสมบัติและสัดส่วนกำรรับเข้ำตำมระบบ TCAS ในแต่ละรอบ ผ่ำนที่ประชุม
กรรมกำรฝ่ำยพัฒนำวิชำกำร 

3. ประกำศรับสมัครตำม TCAS รอบที ่1, 2, 3 และ 4 (มีระบบกำรรับเข้ำที่มีประกำศกำรรับและ
รำยละเอียดต่ำงๆที่อัปเดทผ่ำนเว็บ) กำรรับสมัครแต่ละรอบ ประกอบด้วย 

 3.1  TCAS รอบที ่1 คือ กำรรับนักศึกษำโดยพิจำรณำจำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) โดย
คณะก ำหนดรับนักเรียนผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้  
- โครงกำรรับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี 
- โครงกำรส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ ำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
- โครงกำรรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ 
- โครงกำรมูลนิธิเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพฯ 
- โครงกำรพิเศษของคณะ/วิทยำเขต  
3.2  TCAS รอบที ่2 กำรรับนักศึกษำตำมโควตำ (Quota) โดยคณะก ำหนดรับนักเรียนผ่ำน
โครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

      - โครงกำรรับตรง 14 จังหวัดภำคใต้ 
      - โครงกำรรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ 
      - โครงกำร สอวน. 
      - โครงกำร วมว. 
      - โครงกำรควำมร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนำ 
      - โครงกำรคณะรับเอง 
      3.3  TCAS รอบท่ี 3 กำรรับนักศึกษำแบบ Admission 

 3.4  TCAS รอบท่ี 4 กำรรับนักศึกษำแบบรับตรง Direct Admission 
4. ตัวแทนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรร่วม คัดเลือกและสัมภำษณ์ และคณะประกำศผลกำรรับ

นักศึกษำเข้ำ (โดยในปีกำรศึกษำ 2563 และ 5 ปีย้อนหลัง ได้จ ำนวนนักศึกษำเข้ำตำมแผน)  
5. เมื่อนักศึกษำรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ คณะจัดให้มีกำรปฐมนิเทศ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำ

ศึกษำ โดยแนะน ำในกำรเตรียมตัวเพ่ือใช้ชีวิตในระดับมหำวิทยำลัย ทั้งในด้ำนชีวิตควำมเป็นอยู่ 
กำรเรียนและกำรส ำเร็จกำรศึกษำ เช่น กำรแนะน ำแผนกำรเรียนและข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
กำรศึกษำต่ำงๆ ที่นักศึกษำจะต้องเตรียมตัวเพ่ือให้สำมำรถท ำกำรศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภำพ ได้พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง และจบกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด  



6. ทบทวนจ ำนวนรับเข้ำเทียบกับแผน คณะและหลักสูตรร่วมกันพิจำรณำจ ำนวนกำรรับนักศึกษำที่
ได้ในแต่ละปีกำรศึกษำเพ่ือทบทวนแผนกำรรับนักศึกษำของแต่ละหลักสูตรผ่ำนที่ประชุม
กรรมกำรยุทธศำสตร์ 1.1 

7. กำรจดัสรรเข้ำสำขำ คณะฯ มีกระบวนกำรจัดสรรสำขำให้กับนักศึกษำหลังจำกรับรองเกรดภำค
กำรศึกษำท่ี 2 ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 โดยได้ด ำเนินกำรจัดสรรจ ำนวน 3 รอบ ดังนี้ 
- จัดสรรรอบที่ 1 สถำนะนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ที่จบภำคกำรศึกษำท่ี 2   
- จัดสรรรอบที่ 2 สถำนะนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ที่จบภำคกำรศึกษำท่ี 3 
- จัดสรรรอบที่ 3 สถำนะนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ส ำหรับนักศึกษำที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
โดยเกณฑ์ในกำรจัดสรร นักศึกษำจะต้องมีหน่วยกิตทั้งภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2 รวมกันไม่น้อย
กว่ำ 20 หน่วยกิต จำกจ ำนวน 30 หน่วยกิต โดยค ำนวณจำก 13 รำยวิชำตำมเกณฑ์ที่คณะ
ก ำหนด 

8. หลักสูตร/สำขำ จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ นักศึกษำชั้นปีที่ 2 ที่เข้ำสำขำใหม ่เพ่ือให้นักศึกษำได้มี
โอกำสได้ท ำควำมรู้จักคณำจำรย์และบุคลำกรของสำขำ แนะน ำแผนกำรเรียนและข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องต่ำงๆ ของสำขำ เช่น ระเบียบข้อปฏิบัติต่ำงๆ แนะน ำสถำนที่ ห้องพัก ห้องธุรกำร 
ห้องปฏิบัติกำร ห้องเครื่องมือวิจัย ระบบยืม-คืนหรือเบิกอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 

        ผลกำรด ำเนินกำรแสดงดังตำรำงที่  6.1-1 พบว่ำ จ ำนวนนักศึกษำแรกเข้ำ มีแนวโน้มมำกขึ้น ทั้งแบบ                         
สน. ตรง ตั้งแต่ปี 1 และแบบจัดสรรสำขำในปีที่ 2 เมื่อพิจำรณำในช่วงปี 2559-2563 โดยกำรเข้ำ แบบ สน. ตรง 
(นักศึกษำที่มีควำมตั้งใจและมั่นใจในกำรเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวิศวกรรมเคมี) ของปี 2563 มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นมำกกว่ำ
สองเท่ำเมื่อเทียบกับปี 2562 และมีนักศึกษำย้ำยสำขำเข้ำมำมำกขึ้น โดยในปี 2561 และ 2562 มีนักศึกษำปีแรกเข้ำ 
2559 และ 2560 ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 และปี 3 เทอม 1 ย้ำยเข้ำมำเพ่ิมขึ้นจำก 3 เป็น 7 คน แสดงให้เห็นว่ำสำขำ
วิศวกรรมเคมียังเป็นที่สนใจ และกระบวนกำรรับเข้ำประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดี 
         

หมำยเหตุ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 6.1 แสดงดังไฟล์เอกสำรหลักฐำน (6_1.pdf) 
เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมคือ 

      (link 6.1-1) กำรรับนักศึกษำปี 1 https://entrance.psu.ac.th/   
 (link 6.1-2) กำรจัดสรรสำขำปี 2 http://infor.eng.psu.ac.th/AllotDept/index.php/allotdept/admin 

(link 6.1-3) คู่มือนักศึกษำวิศวกรรมเคมี https://drive.google.com/file/d/1R8-
JyOD9a2t4kLr6jLxS_LqKRSQetdXF/view?usp=sharing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://entrance.psu.ac.th/
http://infor.eng.psu.ac.th/AllotDept/index.php/allotdept/admin
https://drive.google.com/file/d/1R8-JyOD9a2t4kLr6jLxS_LqKRSQetdXF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R8-JyOD9a2t4kLr6jLxS_LqKRSQetdXF/view?usp=sharing


ตารางท่ี 6.1.1 Total Number of Students  

  รหัสนักศึกษาแรกเข้า 

จ านวนนักศึกษา 

1 

Year 

2 

Year 

3 

Year 

4 

Year 

>4 

Year 

2559 2 57 59 58 1 

2560 2 55 61 55 6 

  2561 4 60 58 - - 

 2562 4 69 - - - 

 2563 9 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 Both short-term and long term planning of academic and non-academic support 
services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for 
teaching, research, and community service. 

 

     หลักสูตรร่วมกับคณะได้วำงแผนทั้งระยะสั้นและระยะยำวของบริกำรเพ่ือสนับสนุนทั้งด้ำนกำรเรียน
และด้ำนอื่น ๆ และยังหมำยรวมถึงกิจกรรมและกำรจัดกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริกำรต่ำง ๆ มีอย่ำงเพียงพอ
และมีคุณภำพ โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้  
    Short-term    

1. หลักสูตรและคณะร่วมกันดูแลระบบกำรให้ค ำปรึกษำทั้งด้ำนวิชำกำรและด้ำนสังคม โดยมีอำจำรย์
ที่ปรึกษำที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำได้ตลอดเวลำ และมีกิจกรรมพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 2 ครั้ง 
โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำมีหน้ำที่โดยสังเขปคือ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำนักศึกษำเกี่ยวกับหลักสูตร กำรเรียนกำร
สอน กำรลงทะเบียนวิชำเรียน และช่วยเหลือนักศึกษำเพ่ือกำรแก้ไขอุปสรรคปัญหำอ่ืนๆ และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหำต่ำงๆ ของนักศึกษำ น ำเสนอต่อคณะหรือต่อที่ประชุมหลักสูตร เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน หรือ
อ ำนวยควำมสะดวกให้นักศึกษำ และหำแนวทำงแก้ไขป้องกันเพื่อลดหรือไม่ให้เกิดปัญหำนั้นๆ ต่อไป 

2. ภำควิชำและคณะร่วมกันวำงแผนจัดกำรเรื่องกำรเรียนกำรสอนในสภำะโรคระบำด เช่น โปรแกรม
ที่ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน กำรจัดอบรมอำจำรย์เจ้ำหน้ำที่เรื่องกำรใช้โปรแกรมต่ำง ๆ ระบบเครือข่ำยต่ำง 
ๆ และอุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ เป็นต้น 

3. คณะและหลักสูตรมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำในด้ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำและกำรให ้
ค ำปรึกษำทุกชั้นปี 
     Long term 
        คณะและหลักสูตรได้จัดโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเสริมทักษะและพัฒนำทั้งทำงวิชำกำรและ
ทำงสังคมให้นักศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมีสุข 

1. หลักสูตร มีกิจกรรมให้นักศึกษำมีบทบำทหลักร่วมกับ คณำจำรย์และบุคลำกร ทั้งในและนอกสำขำ 
เพ่ือเสริมทักษะให้นักศึกษำ สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน กำรอยู่ร่วมกัน กำรมีน้ ำใจช่วยเหลือพ่ึงพำ  
กำรกล้ำแสดงออก กำรเป็นผู้น ำผู้ตำม คุณธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมเคมีสัมพันธ์             
Big-cleaning English-club กีฬำสำขำ ท ำบุญสำขำ สัมนำศิษย์เก่ำ ปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
ท ำงำน 

2. คณะได้มีกำรเสริมทักษะด้ำนต่ำงๆ ให้นักศึกษำ ดังนี้ 
2.1 คณะโดยฝ่ำยพัฒนำวิชำกำร ได้มีกำรเสริมทักษะ ให้กับนักศึกษำด้วยกิจกรรม 4 tracks 

ได้แก่ Innovator นักนวัตกรรม, Inventer นักประดิษฐ์, Researcher นักวิจัย และ Entrepreneur นักธุรกิจเพ่ือกำร
พัฒนำนักศึกษำตำมควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน โดยแต่ละ track มีกิจกรรมที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และให้นักศึกษำทุก
คนมีโอกำสได้น ำเสนอผลงำนในเวทีต่ำงๆอย่ำงน้อย 1 ครั้งก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ สู่วิศวกรมืออำชีพ (นักศึกษำแต่ละคน 
สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้มำกกว่ำ 1 track  และจะได้รับใบประกำศนียบัตร เมื่อเข้ำร่วมกิจกรรม track ใดครบตำม
แผน) โดยแผนกำรพัฒนำนักวิจัยและกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรวิจัยแสดงดัง (link 6.2-1) 

2.2 คณะมีกระบวนกำรสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมสู่เชิงพำณิชย์ซึ่งนักศึกษำปริญญำตรีมีส่วนร่วม 
ผ่ำนวิชำโครงงำน เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์และควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรของนักศึกษำ โดยกำรส่ งเสริมและ
ด ำเนินกำรของคณะประกอบด้วย  

  1) ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกงำนวิจัย เพ่ือสร้ำงมูลค่ำในเชิงพณิชย์ เช่น  



      - ประชุมเพ่ือก ำหนดนโยบำยส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมงำนวิจัย และก ำหนดแผนกิจกรรม
เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศกำรวิจัยในกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
      - สนับสนุนทุนภำยในคณะฯ เกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงต้นแบบ
สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีมำก่อนและสำมำรถขยำยผลสู่เชิงพำณิชย์ได้  
      - สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน และผลักดันให้นักวิจัยรับทุนจำกหน่วยงำน
ภำยนอกในกำรน ำงำนวิจัยสำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริงและเพ่ิมมูลค่ำให้งำนวิจัย  
      - มีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและกำรใช้ประโยชน์ 

  2) พัฒนำโจทย์วิจัยที่ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มตลำด ชุมชน  สังคม และสำมำรถตอบโจทย์
ของกำรน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น   
      - ประชุมหำรือควำมพร้อมกับนักวิจัยก่อนมีกำรประชุมจริงกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
เพ่ือขอรับทุนวิจัย และทุนกำรสร้ำงต้นแบบ/สิ่งประดิษฐ์    
      - สนับสนุนกำรร่วมทุนวิจัยสมทบ และผลักดันให้นักวิจัยรับทุนจำกหน่วยงำนภำยนอก   
      - สร้ำงเครือข่ำยกำรหำโจทย์วิจัยผ่ำนช่องทำงกำรฝึกงำนของนักศึกษำสหกิจศึกษำและ
นักศึกษำฝึกงำนทั่วไปที่ฝึกในโรงงำน   
      - สนับสนุนและส่งเสริมกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เกิดจำกโครงกำรวิจัย 

  3) พัฒนำต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิม ให้เป็นองค์ควำมรู้ งำนวิจัย หรือนวัตกรรมชิ้นใหม่ที่มีควำม
ทันสมัย สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำของชิ้นงำน น ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้จริง เช่น  
      - กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และเชิงพำณิชย์    
      - จัดท ำข้อมูลงำนวิจัยเด่นและจัดแสดงนิทรรศกำรผลงำนวิจัยเด่น 

  4) ระบบสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมวิจัย เช่น  
      - จัดท ำประกำศทุนกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม จำกแหล่งเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวฯ  
      - จัดอบรมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำให้แก่นักวิจัย วิศวฯ เป็นต้น 

2.3 คณะมศีูนย์บริกำรวิชำกำรทำงวิศวกรรม ที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร เพ่ือติดตำมสอบถำมไปยัง
หัวหน้ำโครงกำร เพ่ือประเมินผลกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน กำร
ปรับปรุงรำยวิชำ เปิดรำยวิชำใหม่ หรือแต่งต ำรำ/หนังสือ ผ่ำนช่องทำงอีเมล์/โทรศัพท์/Line เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับมำส ำหรับกำรพัฒนำงำนบริกำร ทั้งนี้กำรบูรณำกำรของโครงกำรข้ำงต้น หัวหน้ำโครงกำรและใน
ฐำนะผู้สอน ได้น ำองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร ไปใช้เป็นกรณีศึกษำตัวอย่ำงในห้องเรียน หรือ
ท ำเป็นแผนกำรสอน โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมให้กับนักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้ใหม่ๆ และได้รับประสบกำรณ์
โดยตรงจำกกำรลงพ้ืนที่ สนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำรที่เพียงพอและมีคุณภำพต่อกำรศึกษำ รำยชื่อโครงกำร
บริกำรวิชำกำรท่ีมีกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรเรียนกำรสอนแสดงดัง (link 6.2-2) 

3. ภำควิชำได้วำงแผนปรับปรุงห้องเรียน ห้องท ำงำน และห้องวิจัยส ำหรับนักศึกษำของภำควิชำ โดย
ขณะนี้ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศของห้องเรียนของภำควิชำ และห้องพักส ำหรับ
นักศึกษำของภำควิชำ และได้มีกำรจัดสรรห้องปฏิบัติกำรซึ่งก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4. กำรเตรียมกำรขอรับรองห้องปฏิบัติกำรผ่ำนระบบ ESPReL (link 6.2-3)โครงกำรยกระดับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร (link 6.2-4) กำรวำงแผนป้องกันและตอบโต้ในภำวะฉุกเฉิน 

5. Co-Working space ค ณ ะวิ ศ ว ก ร รม ศ ำส ต ร์  โด ย ห้ อ ง  Co-Working Space ข อ งค ณ ะ
วิศวกรรมศำสตร์ ได้ด ำเนินก่อสร้ำงโดยใช้งบประมำณ จำกกองทุนพัฒนำคณะฯ ที่ได้ระดมทุนเนื่องในโอกำส
ครบรอบ 50 ปีคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในวงเงินก่อสร้ำงทั้งสิ้น 1,400,000 บำท นอกจำกนี้ยังได้รับกำร



อนุเครำะห์ เหล็กโครงสร้ำงจำกบริษัทสยำมยำมำโตะ จ ำกัด คิดเป็นวงเงินประมำณ 250,000 บำท 
วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงห้องนี้เพ่ือต้องกำรให้คณะฯ มีพ้ืนที่ส่วนกลำงที่เป็นทั้งห้องและลำนภำยนอกที่
ทันสมัยสอดรับกับสังคมสมัยใหม่ทั้งเป็นพ้ืนที่ท ำงำน พูดคุย หำรือ และ ประชุม ต่ำง ๆ จัดให้มีสภำพแวดล้อม
และบรรยำกำศที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรคณะ (link 6.2-5)  

6. คณะและหลักสูตรท ำกำรทบทวนผลสัมฤทธ์และหำแนวทำงพัฒนำปรับปรุงในปีต่อๆ ไป 
 

จำกผลกำรผลกำรด ำเนินกำรพบว่ำ ทั้งแผนกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำวประสบควำมส ำเร็จอย่ำงดี                 
ประเมินได้จำก 
          แผนระยะสั้น 

- ผลแบบส ำรวจกิจกรรมพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ไม่พบข้อร้องเรียน ปัญหำส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับ
กำรปรับตัวของนักศึกษำในกำรแบ่งเวลำเรียนและกิจกรรม 
          แผนระยะยาว  

- ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อรำยวิชำต่ำงๆ พบว่ำอยู่ในเกณฑ์ดีทุกรำยวิชำ 
- ผลกำรส ำรวจควำมเหมำะสมของผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร พบว่ำจำกกำรประเมินโดย 

หัวหน้ำงำนของบัณฑิตที่จบจำกหลักสูตรมีทักษะและควำมสำมำรถในกำรท ำงำนโดยมีควำมเหมำะสมตำมผล
กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร 

- ผลกำรประเมินนักศึกษำฝึกงำนโดยพี่เลี้ยง ได้คะแนนดีมำกทุกคน  
 
หมำยเหตุ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 6.2 แสดงดังไฟล์เอกสำรหลักฐำน (6_2.pdf) 
เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมคือ 
(link 6.2-1) กำรพัฒนำนักวิจัยและกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรวิจัย 
(https://research.eng.psu.ac.th/research-iso/research-environment)  
(link 6.2-2) โครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZbBunbCqoDl0sy30TL3FQCwm4v9VLr57dr
59W2wqeJI/edit#gid=940929112) 
(link 6.2-3) กำรขอรับรองห้องปฏิบัติกำรผ่ำนมำตรฐำน ESPReL 
(https://research.eng.psu.ac.th/about-us/research-board/lab-working)  
(link 6.2-4) โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร 
(https://rdo.psu.ac.th/ResearchStandards/psulab/lab_search.php) 

 (link 6.2-5) Co-working space คณะวิศวกรรมศำสตร์  
https://www.eng.psu.ac.th/8-information/1865-2020-07-13-03-26-48 

 เอกสำรแนบ 6.2-1 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อรำยวิชำ 
 เอกสำรแนบ 6.2-2 ข้อมูลกำรประเมินนักศึกษำฝึกงำนจำกสถำนประกอบกำร 
 
 
 
 
 

https://research.eng.psu.ac.th/research-iso/research-environment
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZbBunbCqoDl0sy30TL3FQCwm4v9VLr57dr59W2wqeJI/edit#gid=940929112
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZbBunbCqoDl0sy30TL3FQCwm4v9VLr57dr59W2wqeJI/edit#gid=940929112
https://research.eng.psu.ac.th/about-us/research-board/lab-working
https://rdo.psu.ac.th/ResearchStandards/psulab/lab_search.php
https://www.eng.psu.ac.th/8-information/1865-2020-07-13-03-26-48


เทอม/ปี ภาควชิา รหัสวชิา ชือ่รายวชิา ชือ่อาจารย์ ตอน PSU คณะ รวม

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-207 เศรษฐศาสตรแ์ละการประยกุตใ์ช ้ กลุชนาฐ ประเสรฐิสทิธิ์ 1 4.55 0 4.55

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี กลุชนาฐ ประเสรฐิสทิธิ์ 1 4.55 0 4.55

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 กลุชนาฐ ประเสรฐิสทิธิ์ 1 4.3 0 4.3

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี กลุชนาฐ ประเสรฐิสทิธิ์ 1 4.43 0 4.43

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-452 การประยกุตค์อมพวิเตอรส์ าหรับ วศิวกรเคมี กลุชนาฐ ประเสรฐิสทิธิ์ 1 4.22 0 4.22

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-902 วทิยานพินธ์ กลุชนาฐ ประเสรฐิสทิธิ์ 6 5 0 5

4.51 0 4.51

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 219-791 วทิยานพินธ์ จันทมิา ชั่งสริพิร 8 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี จันทมิา ชั่งสริพิร 1 4.59 0 4.59

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 จันทมิา ชั่งสริพิร 1 4.63 0 4.63

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี จันทมิา ชั่งสริพิร 1 4.26 0 4.26

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-472 เทคโนโลยปิีโตรเคมี จันทมิา ชั่งสริพิร 1 4.83 0 4.83

4.66 0 4.66

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี ชญานุช แสงวเิชยีร 1 4.71 0 4.71

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-340 การฝึกงาน ชญานุช แสงวเิชยีร 1 4.22 0 4.22

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 ชญานุช แสงวเิชยีร 1 4.75 0 4.75

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี ชญานุช แสงวเิชยีร 1 4.53 0 4.53

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-544 เทคโนโลยกีารควบคมุมลพษิทาง อากาศส าหรับแกส๊และฝุ่ นละออง ชญานุช แสงวเิชยีร 1 4.82 0 4.82

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-630 ทรานสปอรต์ฟีนอมนีาขัน้สงู ชญานุช แสงวเิชยีร 1 4.92 0 4.92

4.66 0 4.66

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี ทรงธรรม โพธิถ์าวร 1 4.72 0 4.72

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-331 การออกแบบอปุกรณ์ทางวศิวกรรมเคมี ทรงธรรม โพธิถ์าวร 1 4.7 0 4.7

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 ทรงธรรม โพธิถ์าวร 1 4.73 0 4.73

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี ทรงธรรม โพธิถ์าวร 1 4.64 0 4.64

4.7 0 4.7

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 219-792 วทิยานพินธ์ ผกามาศ เจษฎพั์ฒนานนท์ 9 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-207 เศรษฐศาสตรแ์ละการประยกุตใ์ช ้ ผกามาศ เจษฎพั์ฒนานนท์ 1 4.65 0 4.65

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-333 การควบคมุสิง่แวดลอ้ม ผกามาศ เจษฎพั์ฒนานนท์ 1 4.7 0 4.7

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 ผกามาศ เจษฎพั์ฒนานนท์ 1 4.72 0 4.72

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี ผกามาศ เจษฎพั์ฒนานนท์ 1 4.53 0 4.53

4.72 0 4.72

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 4.7 0 4.7

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยก์ลุชนาฐ ประเสรฐิสทิธิ์

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยจั์นทมิา ชั่งสริพิร

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยช์ญานุช แสงวเิชยีร

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยท์รงธรรม โพธิถ์าวร

เอกสารแนบ 6.2-1

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่รายวิชา

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยผ์กามาศ เจษฎพั์ฒนานนท์



2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 4.76 0 4.76

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-432 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรมเคมี พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 4.55 0 4.55

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-453 การจ าลองกระบวนการวศิวกรรมเคมี พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-691 สมัมนา พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 4.38 0 4.38

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-692 สมัมนา พรศริ ิ แกว้ประดษิฐ์ 1 5 0 5

4.77 0 4.77

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 219-691 วทิยานพินธ์ ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 6 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 219-692 วทิยานพินธ์ ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 10 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-211 การไหลของไหล ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 1 4.64 0 4.64

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 1 4.68 0 4.68

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-340 การฝึกงาน ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 1 4.11 0 4.11

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 1 4.78 0 4.78

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 1 4.44 0 4.44

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-453 การจ าลองกระบวนการวศิวกรรมเคมี ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 1 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-901 วทิยานพินธ์ ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 14 5 0 5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-902 วทิยานพินธ์ ระชา เดชชาญชัยวงศ์ 14 5 0 5

4.77 0 4.77

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย์ ราม แยม้แสงสงัข์ 1 4.6 0 4.6

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี ราม แยม้แสงสงัข์ 1 4.66 0 4.66

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 ราม แยม้แสงสงัข์ 1 4.65 0 4.65

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี ราม แยม้แสงสงัข์ 1 4.24 0 4.24

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-476 การสือ่สารภาษาองักฤษเชงิวชิาการ ราม แยม้แสงสงัข์ 1 5 0 5

4.63 0 4.63

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย์ ลอืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์ 1 4.5 0 4.5

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี ลอืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์ 1 4.69 0 4.69

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 ลอืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์ 1 4.7 0 4.7

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี ลอืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์ 1 4.84 0 4.84

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-452 การประยกุตค์อมพวิเตอรส์ าหรับ วศิวกรเคมี ลอืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์ 1 4.06 0 4.06

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-610 อณุหพลศาสตรว์ศิวกรรมเคมขีัน้สงู ลอืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์ 1 4.69 0 4.69

4.58 0 4.58

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-207 เศรษฐศาสตรแ์ละการประยกุตใ์ช ้ สนินิาฏ จงคง 1 4.41 0 4.41

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-213 อณุหพลศาสตรว์ศิวกรรมเคมี สนินิาฏ จงคง 1 4.4 0 4.4

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-244 ปฏบิัตกิารเคมกีายภาพและเคม ี วเิคราะหส์ าหรับวศิวกรเคมี สนินิาฏ จงคง 1 4.63 0 4.63

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-342 ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคม ี 1 สนินิาฏ จงคง 1 4.38 0 4.38

2/2563 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 230-445 โครงงานวศิวกรรมเคมี สนินิาฏ จงคง 1 4.55 0 4.55

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยพ์รศริ ิ แกว้ประดษิฐ์

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยร์ะชา เดชชาญชัยวงศ์

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยร์าม แยม้แสงสงัข์

สรปุคา่เฉลีย่โดยรวมของอาจารยล์อืพงศ ์ แกว้ศรจัีนทร์



รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล
คุณธรรม
จรยิธรรม

ความรู้
ทักษะ

ทางปญัญา

ความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคล

และความ
รบัผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ

สือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

Total ความคิดเห็นโดยรวม

6010110068 นาย เจตริน ขูว่ชิัย 25 22 20 25 15 107 good
6010110482 น.ส. พมิพณ์ภัทร เฉลิมยานนท์ 25 24 19 25 14 107 good
6010110674 น.ส. บัณฑิตา แซ่ล่ิม 25 22 20 25 15 107 good
6010110447 น.ส. ณัฐลาวรรณ์ มากสิน 25 23 18 23 12 101 good
6010110628 น.ส. จิราพชัร ศรีรักษ์ 24 24 18 23 12 101 good
6010110162 น.ส. ธนัย์ชนก แกว้เพชร 25 23 17 22 15 102 good
6010110223 น.ส. ปิยะธดิา พรมทวด 24 20 16 22 15 97 good
6010110249 น.ส. เพญ็นภา ลือขจร 19 21 17 25 14 96 good
6010110302 น.ส. รัตติยา คชศักด์ิ 23 21 17 20 13 94 good
6010110528 นาย กฤตเมธ นพภาษี 22 17 18 24 12 93 good
6010110494 น.ส. ยศมล ซ้ายหนู 23 18 15 22 12 90 pass
6010110250 น.ส. เพญ็พชิชา จันทร์มณี 22 16 15 24 12 89 good

ข้อมูลการประเมินนักศึกษาฝึกงานจากสถานที่ประกอบการ
เอกสารแนบ 6.2-2



รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล
คุณธรรม
จรยิธรรม

ความรู้
ทักษะ

ทางปญัญา

ความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคล

และความ
รบัผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ

สือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

Total ความคิดเห็นโดยรวม

6010110698 นาย พรีพงษ์ เหล่าทรงฤทธิ์ 22 16 14 24 12 88 good
6010110519 น.ส. อสัราภรณ์ หนูแกว้ 23 17 14 20 12 86 pass
6010110322 น.ส. วรินธร เฉลิมวรรณ์ 19 14 13 20 8 74 pass



6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic 
performance, and workload monitoring. Student progress, academic performance, and 
workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students 
and corrective actions are made where necessary. 

 

      มหำวิทยำลัยและคณะมีระบบต่ำง ๆ เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ สมรรถนะทำงกำรศึกษำและกำร
ลงทะเบียนของนักศึกษำ ส่วนภำควิชำได้ด ำเนินกำรโดยใช้ระบบดังกล่ำวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักศึกษำ โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
1. คณะโดยฝ่ำยพัฒนำวิชำกำรมีโครงกำรในกำรตรวจติดตำมผลกำรเรียนของนักศึกษำ เพ่ือเป็นกำรช่วยดูแล
ให้นักศึกษำได้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมเกณฑ์ หรือสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้แม้เรียนเกินเกณฑ์ เพ่ือให้กำรตก
ออกระหว่ำงทำงอยู่ในอัตรำท่ีต่ ำและเพ่ือให้นักศึกษำจบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในอัตรำที่สูงขึ้น (link 6.3-1)  
2. หลักสูตรและคณะใช้ระบบ sis.psu.ac.th เพ่ือติดตำมสถำนภำพ กำรลงทะเบียน ผลกำรเรียนของนักศึกษำ 
และกำรให้ค ำปรึกษำ (link 6.3-2) 
3. คณะมีระบบตรวจสอบหลักสูตร ซึ่งนักศึกษำสำมำรถตรวจสอบควำมครบถ้วนของรำยวิชำที่ลงทะเบียน
เรียนตำมหลักสูตรได้ด้วยตนเอง เมื่อนักศึกษำมีกำรเรียนเกินระยะเวลำของหลักสูตร ทำงคณะฯ สำมำรถ
ด ำเนินกำรติดตำมนักศึกษำมำพบเพื่อให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรลงทะเบียนเพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
4. ด้ำนกำรเรียนกำรสอนแต่ละรำยวิชำมีระบบจัดกำรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
LMS (Learning Management System) ในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน เป็นระบบจัดกำรรำยวิชำ 
จัดกำรข้อมูลบทเรียน สร้ำงเนื้อหำรำยวิชำ เครื่องมือวัดผลกำรเรียนรู้ จัดกำรข้อมูลผู้เรียน ติดตำมกำรท ำงำน 
กำรส่งงำนหรือผลงำนของผู้เรียน ประกำศและติดตำมผลกำรเรียนหรือผลกำรให้คะแนน เช่น รำยงำน 
กำรบ้ำน สอบย่อย สอบกลำงภำค ของนักศึกษำ และเป็นระบบสอบถำมและให้ค ำปรึกษำ แต่ละรำยวิชำ  
(link 6.3-3) 
5. คณะมีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน โดยนักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มค ำร้องได้จำกเว็บไซด์ มำ
ส่งเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่รับแบบค ำร้องจำกนักศึกษำ น ำเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมกรรมกำรยุทธศำสตร์ที่ 1.1 
และด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรช่วยเหลือหรือแก้ปัญหำตำมควำมเหมำะสม และทบทวนปรับปรุงหำแนวทำง
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำต่อนักศึกษำต่อไป (link 6.3-4) 
6. สำขำวิชำได้ประยุกต์ใช้ระบบต่ำง ๆ โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจติดตำมประวัติกำรเรียนของนักศึกษำใน
ควำมดูแลทุกคน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งนักศึกษำที่มีปัญหำเรื่องกำรเรียนเช่น นักเรียนวิทยำทัณฑ์ เป็นต้น 
สำมำรถใช้ระบบดังกล่ำวเพ่ือใช้วำงแผนกำรเรียนได้ ผลกำรด ำเนินกำร พบว่ำ ระบบที่ใช้ในกำรตรวจสอบภำระ
งำน ควำมก้ำวหน้ำผลกำรเรียน และระบบติดตำมสถำนภำพของนักศึกษำ มีประสิทธิภำพ เป็นที่พึงพอใจของ
ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน จึงไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ จำกนักศึกษำในหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง 
 

หมำยเหตุ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 6.3 แสดงดังไฟล์เอกสำรหลักฐำน (6_3.pdf) 
เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมคือ 
(link 6.3-1) ระบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
https://phoenix.eng.psu.ac.th/stdinfo2/preselc.php?c=1&t=1 
To enable screen reader support, press Ctrl+Alt+Z To learn about keyboard 
shortcuts, press Ctrl+slash 

 



 (link 6.3-2) ทะเบียนมหำวิทยำลัย (www.sis.psu.ac.th ) 
 (link 6.3-3) ระบบ LMS https://lms2.psu.ac.th/ 

(link 6.3-4) แบบฟอร์มร้องเรียน ( https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload.aspx ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sis.psu.ac.th/
https://lms2.psu.ac.th/
https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload.aspx


6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services 
are shown to be available to improve learning experience and employability 
 

      หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเสริมต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ           
อันจะส่งผลต่อโอกำสกำรได้งำนท ำของนักศึกษำ โดยมีกระบวนกำรดังนี้ 
1. คณะและหลักสูตรร่วมกันหำแนวทำงกำรพัฒนำทักษะของนักศึกษำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ผ่ำนกรรมกำรยุทธศำสตร์ที่ 1.1 
2. กิจกรรมเสริมในหลักสูตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เช่น กิจกรรมทัวร์โรงงำน กำรฝึกงำนภำคฤดูร้อน    
สหกิจศึกษำ เป็นต้น (เอกสำรแนบ 6.4.1)  
3. กำรพัฒนำผ่ำนกิจกรรมกำรแข่งขันต่ำงๆ เช่น ประกวดโครงงำน ประกวดสหกิจศึกษำ แข่งขันนวัตกรรม 
กำรประชุมวิชำกำร เป็นต้น (link 6.4-1) 
4. กำรฝึกอบรม In house practical training ต่ำง ๆ ที่จัดขึ้นตำมแนวโน้มควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
(เอกสำรแนบ 6.4.2)  
ผลกำรด ำเนินกำร มีนักศึกษำร่วมแข่งขันประกวดโครงงำนจ ำนวน 1 กลุ่ม และนักศึกษำที่ภำควิชำได้รับรำงวัล
ประกวด start up นอกจำกนี้กิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมมุมมองให้แก่นักศึกษำคือกิจกรรมกำรทัวร์โรงงำนและกำร
ฝึกงำนภำคฤดูร้อน ซึ่งช่วยให้นักศึกษำเห็นภำพกำรท ำงำนจริง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือต่ำง ๆ ในโรงงำน
อุตสำหกรรม ท ำให้นักศึกษำเข้ำใจเนื้อหำที่เรียนมำมำกขึ้น นอกจำกนี้กิจกรรมสำมำรถช่วยให้นักศึกษำ
สำมำรถได้ฝึกคิดฝึกวิเครำะห์ น ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ มีควำมกล้ำแสดงออก และสำมำรถเปิดโลกทัศน์ให้กว้ำง
ขึ้นได้ จำกผลกำรประเมินนักศึกษำฝึกงำนและ/สหกิจศึกษำโดยพ่ีเลี้ยง พบว่ำ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี
มำกทุกคน 
 

หมำยเหตุ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 4.4 แสดงดังไฟล์เอกสำรหลักฐำน (4_4.pdf) 
เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมคือ 
(link 6.4-1) ผลกำรแข่งขันสหกิจศึกษำระดับประเทศ 
https://drive.google.com/drive/folders/1RjULfr_nTuNQNcrq4JeDsZDpMEFNZuvK?usp=sharing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RjULfr_nTuNQNcrq4JeDsZDpMEFNZuvK?usp=sharing


  แผนกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรมของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจ าปีการศึกษา 2563 
      

ชื่อโครงการ 
 

ช่วงเดือนที่จะจดั
โครงการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ปี 2 และบัณฑิตปี 1 ก.ค.-63 รองวิชาการ/ รองบัณฑิต 

คุณกีรัตยา/คุณจุฑารัตน์                     
2. ทัวร์โรงงาน ปี.3และบัณฑิตศึกษา ส.ค.-63 อ.จันทิมา/อ.ทรงธรรม/ 

คุณกาญจณา/คุณจุฑารัตน ์
3. ต้อนรับบณัฑิตรับปริญญา ก.ย.-63 รองวิชาการ/ รองบัณฑิต 

คุณจุฑารัตน ์
4. Big cleaning day ก.ย.-63 คุณสมคิด/คุณพรพิมล 

คุณกาญจณา/คุณจฑุารัตน์ 
5.บัณฑติศึกษาพบปะบุคลากรภาควิชา คร้ังที่ 1 พ.ย. 63   

คร้ังที่ 2 พ.ค. 64 
รองบัณฑิต/คุณพรพิมล 

คุณกีรัตยา 
6. ท าบุญภาควชิา / ปีใหม่ภาควิชา ธ.ค.-63 อ.กุลชนาฐ/คุณพรพิมล  

             คุณจุฑารัตน ์
7. กีฬาสีเชื่อมความสัมพนัธ ์ ม.ค.-ก.พ. 64 คุณธนากร/คุณพรพิมล        

คุณจุฑารัตน/์นักศึกษาชั้นปี 4 
8. IHPT การใช้เคร่ืองมือช่าง ก.ย.63-เม.ย.64 คุณสมคิด/คุณธนากร 

คุณกีรัตยา 
9. IHPTการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ ก.ย.63-เม.ย.64 คุณกาญจณา/คุณกีรัตยา 
10. การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ ก.ย.63-เม.ย.64 อ.ราม/คุณกีรัตยา 
11. การพัฒนาภาษาอังกฤษ ก.ย.63-เม.ย.64 อ.สุกฤทธิรา/คุณกีรัตยา 
12. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสมัครงาน ก.ย.63-เม.ย.64 อ.ชญานุช/กีรัตยา 
13. สัมมนานักศึกชั้นปี 3 ม.ค.-ก.พ. 64 อ.ปริญญา /คุณคุณจุฑารัตน ์
14. กีฬาเคมีสัมพันธ ์ ม.ค.-ก.พ. 64 คุณธนากร/คุณณรงค ์

คุณจุฑารัตน ์
15. เปิดบ้านวิศวกรรมเคมี  เม.ย.-64 อ.สุรัสวดี/คุณจุฑารัตน ์
16. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ปี 4 เม.ย.-64 อ.สินินาฏ/คุณกีรัตยา 
17. ค่ายหล่อเกียร์ พ.ค.-64 อ.ลือพงศ์/คุณกีรัตยา                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 6.4.1 





















6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be 
identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated 
to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are 
shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services. 

 

สมรรถนะของบุคลำกรสำยสนับสนุนมีกำรระบุอย่ำงชัดเจนเมื่อประกำศรับแต่ละต ำแหน่งหรือ             
กำรเลิกจ้ำง และมีกำรประเมินและปรับปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำง ๆ  
รวมทั้งขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ มีกำรระบุอย่ำงชัดเจนเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำร โดยมี
กำรด ำเนินกำรและกำรจัดกำรดังนี้ 

1. คณะผ่ำนฝ่ำยบริหำรและบุคคล วิเครำะห์ภำระงำนและปรับกลุ่มงำนของเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนที่
ให้บริกำรนักศึกษำ เพ่ือให้สอดคล้องและขับเคลื่อนยุทธ์ฯ วิเครำะห์ภำระงำน ประเมินผลของกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำระงำน ทบทวนกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังคนที่กลุ่มงำนและสำขำวิชำพึงมี โดยคณะร่วมกับหัวหน้ำ
สำขำวิชำพิจำรณำข้อมูลควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศเป็น
ตัวก ำหนดสมรรถนะที่เหมะสมส ำหรับบุคคลำกรสำยสนับสนุนฝ่ำยต่ำง ๆ  

2. คณะ ได้มีกำรคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน ที่จะให้บริกำรนักศึกษำ โดยวิธีกำรสอบข้อเขียนและ
สัมภำษณ์ และต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐำน ดังนี้ 
- ต้องมีจิตบริกำร 
- มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้รับฟังที่ดี 
- มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนบริกำร  
- มีควำมพร้อมในใฝ่รู้เรื่องงำนที่รับผิดชอบ 
- มีควำมสำมำรถในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำได้ 
- มีควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรใช้สื่อสำรสนเทศ 
- วุฒิกำรศึกษำและคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของต ำแหน่งงำน 

3. คณะ มีกำรส่งเสริมพัฒนำควำมสำมำรถ โดยกำรสนับสนุนให้เข้ำรับกำรอบรม ฝึกปฏิบัติ               
ตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบผลกำรด ำเนินกำร พบว่ำ หลักสูตรมีเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนที่มีคุณวุฒิเหมำะสมและจ ำนวน
เพียงพอต่อกำรให้บริกำรนักศึกษำ และนักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อระบบกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว แสดงให้เห็น
ว่ำเจ้ำหน้ำสนับสนุนสำมำรถให้บริกำรนักศึกษำได้ดี และไม่พบข้อร้องเรียนที่ร้ำยแรง มีเพียงกำรด ำเนินกำรที่
ล้ำช้ำบ้ำงในบำงเรื่อง 
 

หมำยเหตุ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 6.5 แสดงดังไฟล์เอกสำรหลักฐำน (6_5.pdf) 
เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมคือ 
(link 6.5-1) ประกำศรับสมัครเจ้ำหน้ำที่ https://drive.google.com/file/d/1QHUs-
YhC_CGvP5Z-29SRbTLA91Rb1Eim/view  
(link 6.5-2) หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_47.pdf  
(link 6.5-3) หลักเกณฑ์และวิธีกำรทดลองปฏิบัติงำนของพนักงำน 
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_354.pdf  
(link 6.5-4) เกณฑ์ภำระงำน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtR6zXNso-s_4fAQ_kk-
j1gN4Lgg0qHHjePGUxzz4OA/edit#gid=787844643 

https://drive.google.com/file/d/1QHUs-YhC_CGvP5Z-29SRbTLA91Rb1Eim/view
https://drive.google.com/file/d/1QHUs-YhC_CGvP5Z-29SRbTLA91Rb1Eim/view
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_47.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_354.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtR6zXNso-s_4fAQ_kk-j1gN4Lgg0qHHjePGUxzz4OA/edit#gid=787844643
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtR6zXNso-s_4fAQ_kk-j1gN4Lgg0qHHjePGUxzz4OA/edit#gid=787844643


ตารางท่ี 6.5.1 Number of Support staff of Chemical Engineering Department 
 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel - - ** - **Same Persons with 
Laboratory  

Laboratory Personnel - 2 2 - 4 
IT Personnel - 1 - - 1 
Administrative Personnel - *** - - ***Same Persons with 

Student Services  
Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

- 2 - - 2 

Total - 5 2 - 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, 
and enhancement. 

 

  บริกำรต่ำง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนนักศึกษำมีกำรประเมิน กำรเปรียบเทียบกับคู่เทียบและมีกำรปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่องโดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้  

1. กำรบริกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำทั้ง criterion 6.1-6.5 ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น หลักสูตรและ
คณะได้มีกำรทบทวน ประเมินผล และหำแนวทำงปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนที่ประชุมกรรมกำรหลักสูตร 
และที่ประชุมกรรมกำรยุทธศำสตร์ 1.1 หำกเป็นเรื่องที่หลักสูตรแก้ไขได้ก็ด ำเนินกำรโดยทันที แต่หำกเป็นเรื่อง
ที่ต้องอำศัยคณะ กรรมกำรยุทธสำสตร์ก็เสนอวำระพิจำรณำต่อท่ีประชุมกรรมกำรคณะก่อน 

2. หลักสูตรได้เลือกคู่เทียบที่มีผลประกอบกำรที่ดีกว่ำ ในกำรศึกษำเรียนรู้กระบวนกำรจัดกำรและ
วิธีกำรท ำงำน  เพ่ื อกำรปรับปรุ งกำรด ำเนิ นกำรของ  criterion 6.1 -6 .5  คือ  สำขำวิศวกรรม เคมี                         
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
      จำกกำรศึกษำกระบวนกำรจัดกำรและวิธีกำรท ำงำนของคู่เทียบ พบว่ำกำรด ำเนินกำรของ criterion      
6.1-6.5 ของคู่เทียบต่ำงจำกหลักสูตรนี้ คือมีกำรแสดงกำรจัดกำรตำม PDCA ในทุก criterion มีกำรทบทวน
และประเมินร่วมกันระหว่ำงคณะและหลักสูตรบ่อยครั้ง มีกำรรวบรวมปัญหำและหำแนวทำงแก้ปัญหำที่ชัดเจน 
โดยคณะเห็นควำมส ำคัญและให้ควำมช่วยเหลือหลักสูตรอย่ำงจริงจัง และอีกหนึ่งควำมต่ำงที่เห็นได้ชัดเจนคือ
วิธีกำรรับนักศึกษำ โดยนักศึกษำที่มีสิทธิ์สมัคร TCAS รอบที่ 1 ต้องผ่ำนกำรเข้ำค่ำยวิศวกรรมศำสตร์  ที่มี
ห้องเรียนพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ โดยกำรสนับสนุนของสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ซึ่งวิธีกำรรับแบบนี้อำจได้นักศึกษำที่มีควำมพร้อมและศักยภำพดี  ดังนั้นหลักสูตรจะน ำกระบวนกำร
จัดกำรและวิธีกำรท ำงำนของคู่เทียบ มำปรับใช้ โดยหวังว่ำคณะจะให้กำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดี 
 

หมำยเหตุ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 6.6 แสดงดังไฟล์เอกสำรหลักฐำน (6_6.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Criterion 7 – Facilities and Infrastructure 
 
Requirements 
 

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and 
information technology, are shown to be sufficient. 
 

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, 
and effectively deployed. 
 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and 
communication technology. 
 

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff 
and students. 
 

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network 
infrastructure that enables the campus community to fully exploit information 
technology for teaching, research, service, and administration. 
 

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special 
needs are shown to be defined and implemented. 
 

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that 
is conducive for education, research, and personal wellbeing. 
 

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown 
to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder 
needs. 
 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation and enhancement. 

 

 

 

 

 

 
 



ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, 
including equipment, material, and information technology, 
are shown to be sufficient. 

       

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-
date, readily available, and effectively deployed. 

       

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with 
progress in information and communication technology. 

       

7.4 The information technology systems are shown to be set 
up to meet the needs of staff and students. 

       

7.5 The university is shown to provide a highly accessible  
computer and network infrastructure that enables the 
campus community to fully exploit information 
technology for teaching, research, service, and administration. 

       

7.6 The environmental, health, and safety standards and 
access for people with special needs are shown to be 
defined and implemented. 

       

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and 
psychological environment that is conducive for education, 
research, and personal wellbeing. 

       

7.8 The competences of the support staff rendering services 
related to facilities are shown to be identified and evaluated 
to ensure that their skills remain relevant to stakeholder 
needs. 

       

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and 
student services) are 
shown to be subjected to evaluation and enhancement. 

       

Overall        

 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
 

จากข้อมูลการสอบถามนักศึกษา ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน เกี่ยวกับหน่วยสนับสนุนต่างๆ หรือรวบรวม
ข้อคิดเห็นจากนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ พบว่า ฐานข้อมูลออนไลน์ ทุกคนสามารถเข้าใช้งานอย่างทั่วถึง 
ส าหรับอุปกรณ์ส าหรับงานวิจัย จากผลการส ารวจข้อมูลรวมทั้งคณาจารย์พบว่า บางอุปกรณ์มีน้อยและไม่
ทันสมัยและบางวัสดุอาจมีไม่เพียงพอ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงจัดให้มีการส ารวจวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้
สามารถใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยทางหลักสูตรได้หารือตั้งแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในทุกๆปีผ่านที่
ประชุมสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องพร้อมสอบถามอาจารย์ในการจัดตั้งครุภัณฑ์ที่ส าคัญ และมีระบบออนไลน์
ส าหรับบุคลากรและนักศึกษาที่สามารถตรวจสอบ ยืม/คืนอุปกรณ์ หรือเบิกสารเคมีได้ ในส่วนของ
ห้องปฏิบัติการต่างๆได้ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการวิจัยฯในระบบ ESPReL ของ วช. แล้ว 

ส่วนระบบ IT ทางคณะและสาขาวิชาได้จัดระบบ Wi-Fi เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถ online 
ได้ สาขาวิชาได้จัดให้มีการบรรยายเรื่องความปลอดภัยในวันปฐมนิเทศนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และใน
สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ สาขาวิชาได้จัดท าระบบการเข้าออกส านักงานนอกเวลา
ราชการ และจัดเตรียมทางออกฉุกเฉิน กรณีที่เกิดเหตุอันตราย นอกจากนี้สาขาวิชาได้จัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการท างาน เช่น  มีแสงสว่างเพียงพอในที่ท างาน มีการปรับปรุงระบบระบายอากาศ มีฝักบัว
ส าหรับกรณีสารเคมีหกรดตัวและชุดปฐมพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, 
and information technology, are shown to be sufficient. 

 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสอนและการเรียนรู้ 
รวมถึงการสนับสนุนการท าวิจัยจาก 3 แหล่ง ได้แก่ สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอาคารเรียนรวม ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดลอง          
(link 7.1-1) ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (หอสมุดกลาง) (link 7.1-2) เป็นต้น 

ระดับคณะมีห้องเรียนขนาดเล็กส าหรับนักศึกษา 8-10 คน ส าหรับรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนน้อยหรือ
รายวิชาเลือก และห้องขนาดใหญ่ส าหรับนักศึกษาประมาณ 50-70 คน ส าหรับรายวิชาบังคับหรือสัมมนา 
รวมถึงมีห้องประชุมที่เอ้ือส าหรับการจัดสัมมนาหรือใช้เป็นห้องสอบ ซึ่งมี Projector ขนาดใหญ่ ระบบท า
ความเย็นที่เอ้ือต่อบรรยากาศในการเรียน  

กลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของคณะดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมของ
ห้องเรียนห้องประชุม ยานพาหนะ การจ าหน่ายต ารา/เอกสารการเรียนการสอน ระบบสาธารณูปการภายใน
คณะ โดยในส่วนของห้องเรียนและห้องประชุมจะมีพนักงานท าความสะอาดตรวจความเรียบร้อยตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดให้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการ หากมีอุปกรณ์ช ารุดจะแจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ (link 7.1-3) 
แจ้งไปยังหมวดซ่อม เมื่อซ่อมแล้วเสร็จผู้ที่แจ้งซ่อมจะท าการประเมินความพึงใจงานซ่อมนั้นๆ ในระบบ
ออนไลน์ ส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน  

การขอใช้ห้องเรียนนอกตารางเรียน/ห้องประชุม ผู้ขอใช้ต้องจองห้องผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้า  
(link 7.1-4) และสามารถตรวจสอบสถานะห้องได ้ท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการใช้ห้อง  

ส่วนของการให้บริการยานพาหนะแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้ขอใช้จะต้องจองผ่านระบบ
ออนไลน์ (link ล7.1-5) และประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เพ่ือปรับปรุงการ
ให้บริการให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ใช้งาน  

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ มีหน้าที่ในการ ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนในห้องบรรยาย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ โปรเจคเตอร์ ล าโพง เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน และ
อุปกรณ์เครื่องเสียง โดยจัดเป็นชุดอุปกรณ์มาตรฐานในห้องบรรยายทั้ งหมด 29 ห้อง รวมถึงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีแผนในการเปลี่ยนทุกๆ 6 ปี ซึ่งสามารถแจ้งซ่อมหรือปัญหาการใช้งานทาง
ออนไลน์ (link 7.1-6,7.1-7, 7.1-8) 

ระดับสาขาวิชา มีห้องเรียน ห้องประชุม ห้องท างานและห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นส าหรับการสนับสนุน
การเรียนและการท าวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์อย่างเพียงพอ 
 จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการห้องเรียนส าหรับนักศึกษา มีเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ที่เป็นนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรแผนการเรียนแบบ 2 จะมีจ านวนไม่เกิน 10 คน 
ซึ่งในการเรียนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ห้องเรียนขนาดใหญ่ นอกจากนี้
นักศึกษาส่วนหนึ่งเรียนในหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ท าให้ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้
ห้องเรียน เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวใช้ไปในการท าวิจัยและการศึกษาด้วยตนเอง 
นอกจากนี้สาขาวิชามีห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่งและห้องประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง ที่สามารถใช้ในกิจกรรมการ
เรียน การสัมมนาหรืออภิปรายของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างเพียงพอ  
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 7.1 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (7_1.pdf) 
 



เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 
 

link 7.1-1 ส านักเครื่องมีอวิทยาศาสตร์และการทดสอบ  
https://osit.psu.ac.th/th/ 

link 7.1-2 ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรง (หอสมุดกลาง)  
https://clib.psu.ac.th/ 

link 7.1-3 ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปการ 
https://infor.eng.psu.ac.th/notice_repair/ 

link 7.1-4 ระบบบริการจองห้องเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
https://saas.eng.psu.ac.th/booking_room/ 

link 7.1-5 ระบบบริการยานพาหนะ  
https://phoenix.eng.psu.ac.th/car/ 

link 7.1-6 ระบบแจ้งซ่อมและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 
https://infor.eng.psu.ac.th/repairComputer/ 

link 7.1-7 ระบบบริหารห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/room/ 

link 7.1-8 ระบบประเมินผลความพึงพอใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
https://infor.eng.psu.ac.th/manage_eva/ 
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7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, 
and effectively deployed.  
 

สาขาวิชามีพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษาใช้ท างานวิจัยในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  พลังงาน
ทดแทน การแปรรูปอาหาร การจ าลองกระบวนการ ยางและพอลิเมอร์ เป็นต้น แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 อาคารส านักงานสาขาวิชา ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการด้านเคมีพ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์เฉพาะหน่วย และห้องปฏิบัติการวิจัย เป็นต้น  ส่วนที่ 2 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร ชั้นที่ 6 
มีพ้ืนที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการด้านเคมีวิเคราะห์ที่ใช้เครื่องมือขั้นสูง 
ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน และห้องปฏิบัติการวิจัย เป็นต้น  และส่วนที่ 3  สถานวิจัยเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่
นักศึกษาสามารถเข้าไปท างานวิจัย เช่น สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ และ สถานวิจัย
และพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ ามันปาล์มและพืชน้ ามัน เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยที่ทันสมัย แตอ่ยู่ภายใต้การดูแลของสาขาวิชาอ่ืน หรือใช้บริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ของส านักเครื่องมีอวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ซึ่งมีขั้นตอนการบริการหรือค่าใช้จ่าย ตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงาน 

ส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือวิจัย ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ทางด้านปฏิบัติการ
เฉพาะหน่วย เช่น ชุดทดลองการกรอง ชุดทดลองการกลั่น ชุดทดลองการระเหย เป็นต้น ซึ่งบางชุดการทดลอง
อาจช ารุดเสียหายหรือเทคโนโลยีล้าสมัย อย่างไรก็ตาม ทางสาขาวิชาได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว และหารือตั้ง
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในทุกปีการศึกษา ผ่านที่ประชุมสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสอบถามอาจารย์ในการ
จัดตั้งครุภัณฑ์ที่ส าคัญ เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด และใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการท าวิจัย             
(เอกสารแนบ 7.2-1) 
ส าหรับตัวอย่างของครุภัณฑ์ที่ได้รับแล้วตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ 3 ปี (ปี 2563-2565) โดยแบ่งเป็น
ครุภัณฑ์พ้ืนฐานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ได้แก่ เครื่องกรองระบบต่อเนื่องความดันคงที่ 1 ชุด ส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง 1 ชุด และ
เครื่องวัดความหนืดแบบหมุน 1 ชุด แสดงดังเอกสารแนบ 7.2-2  
 

                
          ก)  เครื่องกรองระบบต่อเนื่องความดันคงที่        ข)  เครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง                            ค) เครื่องวัดความหนืดแบบหมุน 

        รูปท่ี 7.1 ครุภณัฑ์ท่ีได้รับแล้วตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ 3 ปี (ปี 2563-2565) 
      ก) เครื่องกรองระบบต่อเนื่องความดันคงที่ ข) เครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง ค) เครื่องวัดความหนืดแบบหมุน 

 
 
 



ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (จ านวน 4 ห้อง) จะอยู่ในความดูแลของฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งมี
แผนการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกๆ 6 ปี และจะมีเจ้าหน้าที่ประจ าการคอยรับแจ้งและแก้ปัญหาในวัน
เวลาราชการ และสามารถจองการใช้งานได้ทางระบบออนไลน์ (link 7.2-1) ตลอดจนสามารถแจ้งซ่อมหรือ
ปัญหาการใช้งานทางออนไลน์ (link 7.2-2)  

สาขาวิชามีระบบออนไลน์ส าหรับบุคลากรและนักศึกษาที่สามารถตรวจสอบ พร้อมการยืม/คืน 
อุปกรณ์ หรือเบิกสารเคมี ได้ (link 7.2-3) อีกทั้งแสดงรายการเครื่องมือวิเคราะห์เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ซึ่งในส่วนของเครื่องมือมีการระบุผู้รับผิดชอบ มีป้ายบอกชนิด รวมถึงข้อก าหนดการ
ใช้งานของเครื่องมือใน website ของภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดต่อได้หากมีปัญหา (link 7.2-4) 
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 7.2 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (7_2.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 

link 7.2-1 ระบบบริหารห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร๋ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/room/ 

link 7.2-2 ระบบแจ้งซ่อมและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 
https://infor.eng.psu.ac.th/repairComputer/ 

link 7.2-3 ระบบรายการและยืม/คืนสารเคมีและเครื่องแก้ว (Chemical & Glassware request) 
https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/auth/login 

link 7.2-4 รายการเครื่องมือวิเคราะห์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Laboratory & Training) 
https://chem.eng.psu.ac.th//new_chem/service/labTool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/room/
https://infor.eng.psu.ac.th/repairComputer/
https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/auth/login
https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/service/labTool


ครุภัณฑ์ทีข่อจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี *ระบุกลุ่มครุภัณฑ์
รายการ ประจ าปี 2565
. ตู้ปลอดเชื้อจ านวน 1 ชุด
 ชุดส ารองไฟฟ้าขนาด 6 KVA และ 3 KVA
 เคร่ืองวิเคราะห์ของเหลวประสิทธิภาพสูง จ านวน 1 ชุด
รายการ ประจ าปี 2566
เคร่ืองกล่ันล าดับส่วน 1,500,000     ทดแทน กลุ่ม
ชุดวิเคราะห์แอลกอฮอล์        800,000 พัฒนา วิจัย
Supercritical extraction 2,000,000     พัฒนา วิจัย
รายการ ประจ าปี 2567
Vacuume pump Flow 30 m3/h 1 atm 2 ตัว        300,000 ทดแทน การเรียนการสอน
เคร่ืองกล่ันโมเลกุล 2,000,000     พัฒนา วิจัย
Ultrasonic Reactor 1,000,000     พัฒนา วิจัย
รายการ ประจ าปี 2568
HPLC 2,000,000     ทดแทน วิจัย
Karl fischer 350,000       พัฒนา วิจัย
Spray dryer      2,000,000 พัฒนา การเรียนการสอน
รายการ ประจ าปี 2569
Microplate reader 450,000       ทดแทน วิจัย
Electrolysis system 1,000,000     พัฒนา วิจัย
ชุดส ารองไฟขนาด 6 KVA และ 3 KVA 250,000       พัฒนา การเรียนการสอน
รายการ ประจ าปี 2570
Incubator shaker 450,000 ทดแทน วิจัย
Rotary Evaporator 500,000       ทดแทน วิจัย
เคร่ืองวัดขนาดอนุภาค 2,632,200 ทดแทน วิจัย
เคร่ืองวัด dielectric น้ ามัน 500,000 พัฒนา วิจัย
Tray freez dryer 500,000 พัฒนา วิจัย

Ultrasonic Probe sonicator 300,000 พัฒนา วิจัย
spray dry 1,200,000 ทดแทน วิจัย

เอกสารแนบ 7.2.1



ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

รำยกำร รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์พ้ืนฐำนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี

1 เคร่ืองกรองระบบต่อเน่ืองความดันคงท่ี 1 ชุด 300,000 300,000  ทดแทน ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรวิจัย บัณฑิตศึกษำและ
บริกำรวิชำกำร

2 เคร่ืองปฏิกรณ์ความดันสูง 1 ชุด 1,300,000 1,300,000  เพ่ือการพัฒนา ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้

3 เคร่ืองวัดความหนืดแบบหมุน 1 ชุด      700,000            700,000  เพ่ือการพัฒนา
ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้

รวม 2,300,000        

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

รำยกำร รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์พ้ืนฐำนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี

1 เคร่ืองเหว่ียงแรงหนีศูนย์กลาง 1 ชุด      300,000            300,000  เพ่ือการพัฒนา ไดรั้บเรยีบรอ้ยแลว้

2 เคร่ืองท าแห้งแบบเยือกแข็ง 1 ชุด      900,000            900,000  ทดแทน

แผนควำมต้องกำรครุภัณฑ์ 3 ปี (ปี 2563-2565) (ชุดเก่ำ)
สรุปกำรจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญรำยกำรครุภัณฑ์ภำพรวมระดับภำควิชำ

สรุปกำรจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญรำยกำรครุภัณฑ์ภำพรวมระดับภำควิชำ
ภำควิชำวิศวกรรมเคมี

ประจ ำปีงบประมำณ 2564



ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรวิจัย บัณฑิตศึกษำและ
บริกำรวิชำกำร

3 ชุดปฏิกิริยาด้วยคล่ืนไมโครเวฟ 1 ชุด 1,000,000          1,000,000  เพ่ือการพัฒนา

รวม 2,200,000        
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรวิจัย บัณฑิตศึกษำและ
บริกำรวิชำกำร

3 ชุดปฏิกิริยาด้วยคล่ืนไมโครเวฟ 1 ชุด 1,000,000          1,000,000  เพ่ือการพัฒนา

รวม 4,200,000        



7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information 
and communication technology. 
 

มหาวิทยาลัยมีส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หรือ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
เป็นหอสมุดหรือแหล่งให้บริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รองรับจ านวนนักศึกษาได้เป็นจ านวนมาก (link 7.3-1) และมีทรัพยากร (หนังสือ/ต ารา/วารสาร และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ที่เพียงพอ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30 น. ถึงเวลา 22:00 น. และ
วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 19:30 น. ทั้งนี้  นักศึกษายังสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์หอสมุดได้ตลอด 24 ชั่วโมง  อีกทั้งยังสามารถต่อผ่านระบบ Virtual Private Network (VPN) จาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกได้เช่นกัน โดยหอสมุดมีการบริการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ดังนี้  

1. ให้บริการออนไลน์ (link 7.3-2) 
2. จัดสถานที่ส าหรับการค้นคว้าและการอ่านของนักศึกษาโดยมีพ้ืนที่นั่งอ่านหนังสือกระจายอยู่ใน

อาคาร ห้องอบรมคอมพิวเตอร์และมีห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม (Study Room) ห้องฉายภาพยนตร์ ฯลฯ           
(link 7.3-3) 

3. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น ต าราวารสารระบบ E-Database E-Journal E-Book และ PSU 
Knowledge Bank เป็นต้น (link 7.3-4) 

4. มีระบบแจ้งรายชื่อหนังสือเพ่ือจัดซื้อเข้าห้องสมุด รวมถึงการจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดซื้อ
หนังสือให้แก่คณะต่างๆ (link 7.3-5) 

5. บริการห้องประชุม/ห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องฉายภาพยนต์ (link 7.3-6) 
6. มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งจัดท าในภาพรวมของหอสมุดส่วนกลาง เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงการให้บริการ (link 7.3-7) 
      หอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ในแต่ละวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
อย่างคุ้มค่า สามารถสืบค้นได้จาก (link 7.3-8) ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดบทความทาง
วิชาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้หลากหลายขึ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองโดยเฉพาะนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

นอกจากนี้ หอสมุดได้มีการส ารวจความต้องการในช่วงต้นภาคการศึกษาของทุกปีการศึกษาผ่านทาง
สาขาวิชาเพ่ือให้ทราบความต้องการเพ่ิมเติมของผู้สอนในแต่ละรายวิชา รวมทั้งความเพียงพอ และความเป็น
ปัจจุบันของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา เพ่ือจัดเตรียมให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียน
การสอน  รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ เพ่ือให้ทราบถึงการได้รับทรัพยากรตามที่ผู้สอนได้ร้องขอให้จัดหา 
จัดซื้อ และผู้สอนสามารถติดตามผลการจัดหา จัดซื้อ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของหอสมุดได้อีกช่องทางเช่นกัน 
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 7.3 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (7_3.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 

link 7.3-1 หอสมุดคุณหญิงหลง (หอสมุดกลาง) ของมหาวิทยาลัย  
https://clib.psu.ac.th/ 

link 7.3-2 บริการออนไลน์ของห้องสมุดคุณหญิงหลง 
https://clib.psu.ac.th/services/11-services2.html 

https://clib.psu.ac.th/
https://clib.psu.ac.th/services/11-services2.html


link 7.3-3 ระบบจองใช้ห้อง Study Room ด าเนินการโดยหอสมุดคุณหญิงหลง (หอสมุดกลาง) 
ของมหาวิทยาลัย 
https://clib.psu.ac.th/studyroom/ 

link 7.3-4 บริการ E-resources ของห้องสมุด 
https://clib.psu.ac.th/e-resources.html 

link 7.3-5 แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือเข้าหอสมุดฯ  
https://clib.psu.ac.th/services/12-services3/15-services3-3.html 

link 7.3-6 บริการห้องประชุม/ห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องฉายภาพยนต์ 
https://clib.psu.ac.th/meetingroom/ 

link 7.3-7 ผลความพึงพอใจในการใช้บริการหอสมุด  
https://clib.psu.ac.th/about/41-quality-assurance.html 

link 7.3-8 ระบบเครือข่ายห้องสมุด 
http://opac.psu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clib.psu.ac.th/studyroom/
https://clib.psu.ac.th/e-resources.html
https://clib.psu.ac.th/services/12-services3/15-services3-3.html
https://clib.psu.ac.th/meetingroom/
https://clib.psu.ac.th/about/41-quality-assurance.html
http://opac.psu.ac.th/


7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs 
of staff and students. 
 

คณะได้ส ารวจและติดตั้งเพ่ือให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย 
(Wire Area Network) และ อุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Lan) (link 7.4-1) ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ภายในคณะ โดยติดต้ัง Access Point จ านวน 88 ตัว โดยให้บริการผ่าน PSU Passport และรองรับเครือข่าย
โรมมิ่ง eduroam สามารถรองรับความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาได้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่าย
คอมพิวเตอร์ฯ (link 7.4-2) 

ในส่วนของการให้บริการงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ มีการตรวจสอบการกระจาย
สัญญาณของ Access Pont ทุกวันท าการโดยเจ้าหน้าที่ หากพบปัญหาระบบจะส่ง Line แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบทันที ท าให้รับทราบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ ได้มีการส ารวจความต้องการของโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอน
ในช่วงต้นภาคการศึกษาของทุกปีการศึกษาผ่านทางอีเมล์เพ่ือให้ทราบความต้องการเพ่ิมเติมของผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา เพ่ือจัดเตรียมให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอน  ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ได้ลงไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ดังตารางที่ 7.4-1 (เอกสารแนบ 7.4-1 โปรแกรม 
Aspen) 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 7.4 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (7_4.pdf) 

 
ตารางท่ี 7.4-1 ตัวอย่างโปรแกรมท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 

รายการ โปรแกรม OS การใช้งาน ห้อง 
1 Windows10 64 Bit ทั่วไป COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 
2 Adobe Reader 2020 64 Bit ทั่วไป COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 
3 VLC 64 Bit ทั่วไป COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 
4 Ms Offices 2019 64 Bit ทั่วไป COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 
5 13 ฟอนท์ราชการ 64 Bit ทั่วไป COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 
6 Epic Pen Setup 64 Bit สื่อการสอน COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 
7 Screen Recorder Free 64 Bit สื่อการสอน COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 
8 Aspen 64 Bit วิศวกรรมเคมี COM 1, 2, 3, ห้องเรียน 
9 Tell Me More 

เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (link 7.4-3) 

10 Turnitin 
โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (link 7.4-4) 

 
 ส าหรับระบบสารสนเทศของบุคลากรและนักศึกษา (link 7.4-5, 7.4-6) ทางคณะฯ ได้รวบรวมระบบ
สารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในหน้าเดียวในเวปไซด์คณะฯ ท าให้ง่ายต่อการค้นหา  



 ส าหรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งระบบ LMS (link 7.4-7) ขึ้นมา
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
(COVID-19) มหาวิทยาลัยได้ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ ท าให้คณาจารย์
สามารถท าการสอนได้ทั้งที่อยู่ที่บ้านและที่มหาวิทยาลัย และนักศึกษาสามารถเรียนอยู่ที่บ้านได้ โดยที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โปรแกรม  Zoom และ Microsoft team                      
(link 7.4-8) นอกจากนี้เมื่อนักศึกษาสามารถกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ ทางคณะได้มีการปรับเปลี่ยนการ
ใช้ห้องเรียน โดยใช้หลักการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) และการรักษา
ระยะห่างทางสังคม (social distancing)  ด้วยการเรียนประจ าห้องใดห้องหนึ่งของแต่สาขาและชั้นปี  
 
รายการเอกสารหลักฐาน  
 
link 7.4-1 คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของคณะวิศวกรรมศาสตร์

http://inside.eng.psu.ac.th/component/remository/PSU-WiFi/ 
link 7.4-2 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสนตร์ 

https://ecs.eng.psu.ac.th/ 
link 7.4-3 Tell me more 

http://tmm.psu.ac.th/ 
link 7.4-4 Turnitin 

https://grad.psu.ac.th/images/files/Turnitin/turnitin2020.pdf 
link 7.4-5 ระบบสารสนเทศส าหรับบุคลากรทั้งหมด 

https://www.eng.psu.ac.th/inside-staff/staff/all 
link 7.4-6 ระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 

https://www.eng.psu.ac.th/inside-student/student/central 
link 7.4-7 ระบบการเรียนรู้ LMS 

https://lms2.psu.ac.th/ 
link 7.4-8 การจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

https://www.eng.psu.ac.th/COVID19 
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https://www.eng.psu.ac.th/inside-staff/staff/all
https://www.eng.psu.ac.th/inside-student/student/central
https://lms2.psu.ac.th/
https://www.eng.psu.ac.th/COVID19


 

FEDERAL TAX ID: 04-2739697

INVOICE 
NUMBER

      7197839
DATE

29-MAY-21
PAGE

1   OF  1
PURCHASE ORDER NUMBER

      N/A

AGREEMENT NUMBER

     79265
SC NUMBER 

AT71834
CUSTOMER NUMBER

     11205     

pornsiri.k@psu.ac.th

REMIT TO:
Payment By Wire:
Pay To: Silicon Valley Bank
3003 Tasman Drive
Santa Clara, Ca 95054 Usa
Routing & Transit 121140399
SWIFT Code SVBKUS6S
For Credit To: Aspen Technology, Inc.
Account No. 3300388217
Reference: Invoice #7197839, Cust #11205

BILL TO:
Prince of Songkla University
Pornsiri Kaewpradit
Department Of Chemical Engineering
Prince Of Songkla University
Hatyai 90110
Thailand

SHIP TO:
Prince of Songkla University
Pornsiri Kaewpradit
Department Of Chemical Engineering
Prince Of Songkla University
Hatyai 90110
Thailand

SOLD TO:
Prince of Songkla University

PAYMENT INSTRUCTIONS
Please include invoice number, customer number, and if available, purchase order number.  IMPORTANT: Payments must include invoice 
number.  Absence of invoice number will delay crediting your account and may result in interest and late fees.

To pay via ACH, or for other questions, contact us via phone at +1 781-221-6400 fax at +1-617-812-0322, or email at: accounts.receivable@aspentech.com

     TERMS

Net 30
 

     DUE DATE

28-JUN-21

DESCRIPTION EXTENDED
PRICE

Currency: USD SUBTOTAL TAX TOTAL

USD 2,000.00 USD 0.00 USD 2,000.00

Aspen Technology, Inc., Corporate Headquarters, 20 Crosby Drive, Bedford, MA, 01730, US
CUSTOMER COPY

Fees per terms and conditions of Software License Agreement 79265 for the following licensed Software: 

aspenONE® for Universities r8 USD 2,000.00
Media Version 12.0 - ESD Kit  

License Term: 29-MAY-2021 - 28-MAY-2022
Billing Period: 29-MAY-2021 - 28-MAY-2022



7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network 
infrastructure that enables the campus community to fully exploit information 
technology for teaching, research, service, and administration. 
 

ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้ดูแลการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้าง
เครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การเรียนการสอน การท าวิจัย การบริการวิชาการและการบริหารงานได้ ซึ่งเป็นไปตาม แผนกลยุทธ์ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561-2564 (link 7.5-1) ในส่วนของกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
โครงสร้างด้านพ้ืนฐานไอทีที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ที่ 4 จัดหาและ
พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ส าคัญ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยและบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ส าหรับระบบสารสนเทศของบุคลากรและนักศึกษา ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ   ได้
รวบรวมไว้ในหน้าเดียวในเวปไซด์ ท าให้ง่ายต่อการค้นหา (link 7.5-2, 7.5-3) 
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 7.5 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (7_5.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 

link 7.5-1 แผนกลยุทธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561-2564 
https://www.cc.psu.ac.th/pdf/strategicplan2561.pdf 

link 7.5-2 บริการส าหรับบุคลากร 
https://www.cc.psu.ac.th/services/personal 

link 7.5-3 บริการส าหรับนักศึกษา 
https://www.cc.psu.ac.th/services/student 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cc.psu.ac.th/pdf/strategicplan2561.pdf
https://www.cc.psu.ac.th/services/personal
https://www.cc.psu.ac.th/services/student


7.6. The environmental, health, and safety standards and access for people with 
special needs are shown to be defined and implemented. 
 

มหาวิทยาลัย คณะฯ และสาขาวิชาได้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย                       
และด้านบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ ในภาพรวม ดังนี้ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่โดยรอบ  
- โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัย (link 7.6-1) ในส่วนของ

สาขาวิชาสนับสนุนมาตรฐานด้านความปลอดภัยและห้องปฏิบัติการ โดยเข้าร่วม ESPREL รวม 4 พ้ืนที่ภายใน
ของสาขาวิชา  

- การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
- การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ขยะทางเคมีอันตรายจะมีสถานที่ทิ้งเป็นการเฉพาะ 

ด้านสุขภาพ 
 - มีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ดูแลด้านสุขภาพของนักศึกษา และทางโรงพยาบาลได้จัดตั้งศูนย์
สุขภาพนักศึกษา เพ่ือให้บริการนักศึกษาได้รับตรวจและรักษาเบื้องต้น ตรงข้ามศูนย์อาหารโรงช้างท าให้
นักศึกษามคีวามสะดวกในการเข้ารับบริการสุขภาพมากยิ่งข้ึน (link 7.6-2)  

- มีศูนย์กีฬาและสุขภาพ (link 7.6-3)  
 - การห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารของคณะตามที่กฎหมายก าหนดโดยจัดพ้ืนที่ให้เฉพาะส าหรับผู้ที่
ประสงค ์

- มีพนักงานท าความสะอาดประจ าทุก ๆ อาคาร 
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่มและโควิท-19 ให้แก่บุคลากร 
- การตรวจสุขภาพประจ าปี ให้แก่บุคลากร 
- กล่องยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ด้านความปลอดภัย 
 - มียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน มีบันทึกการเข้าออกอาคารในวันหยุดและนอก
เวลาราชการ (link 7.6-4) และมีการฝึกอบรมยามรักษาความปลอดภัยประจ าปี 
 - มีกล้องวงจรปิดทุกพ้ืนที่และทุกอาคารภายในคณะ และมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยการสุ่มดู
ย้อนหลัง 

- มีบันทึกการกระท าผิดกฎจราจรโดยดูจากกล้องวงจรปิด (link 7.6-5) 
- มีการอบรมและซักซ้อมการแจ้งเหตุและระงับเหตุไฟไหม้ภายในคณะ 
- มีระบบตรวจจับควันภายในอาคาร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สัญญาณเตือนอัคคีภัย และมีการทดสอบ

การท างานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติทุกๆ 2 สัปดาห์ (link 7.6-6) 
- มีแผนผังอาคาร ป้ายทางออกฉุกเฉิน 
- ฝักบัวและอ่างล้างตา เพ่ือช าระล้างสารเคมี  
- มีการตรวจสอบถังดับเพลิงในทุกพ้ืนที่และมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงทุก 6 

เดือน (link 7.6-7) 
- มีระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง และมีทดสอบการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าทุกๆ 2 สัปดาห์ (link 7.6-8) 
- มีการประเมินและประกวดพื้นที่ 5 ส. (link 7.6-9) 
 



ด้านบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ 
 - หอพักนักศึกษา และศูนย์อาหาร 

- ลิฟต์ และมีการซ่อมบ ารุงรักษาลิฟต์ทุกเดือน (link 7.6-10) 
- ทางลาดส าหรับผู้พิการนั่งรถเข็น และห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
- มีห้องละหมาด และร้านอาหารส าหรับนักศึกษามุสลิม 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 7.6 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (7_6.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 

link 7.6-1 คณะท างานฝ่ายปฏิบัติการโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ
หอ้งปฏิบัติการวิจัย (Esprel)  
https://research.eng.psu.ac.th/about-us/research-board/lab-working 

link 7.6-2 ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 
http://medinfo2.psu.ac.th/shc/aboutus.php 

link 7.6-3 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  
http://www.sportscenter.psu.ac.th/ 

link 7.6-4 บันทึกการเข้าออกอาคารในวันหยุดและนอกเวลาราชการ 
link 7.6-5 บันทึกการกระท าผิดกฎจราจร 
link 7.6-6 บันทึกการทดสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
link 7.6-7 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง 
link 7.6-8 บันทึกการทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
link 7.6-9 แบบประเมินพ้ืนที่ 5ส  

http://www.5s.eng.psu.ac.th/ 
link 7.6-10 บันทึกการซ่อมบ ารุงลิฟต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://research.eng.psu.ac.th/about-us/research-board/lab-working
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7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological 
environment that is conducive for education, research, and personal wellbeing. 
 

คณะและสาขาวิชาได้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการท าวิจัย ได้แก่ การจัด
ห้องท างาน ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องวิจัย ห้องอ่านหนังสือ ระบบ Wi-Fi ระบบความ
ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ล๊อกเกอร์ ห้องท างานนักศึกษา (co working space) เป็นต้น 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างานได้ทุกเวลาภายใต้ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม นอกจากนี้
คณะได้จัดท าห้องสตูดิโอให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เพ่ือให้ในการท าสื่อต่างๆ (link 7.7-1) 

สาขาวิชามีกระบวนการส ารวจความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจจาก
นักศึกษาในหลายช่องทาง เช่น นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา การพบปะนักศึกษาที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ช่วยงานสาขาวิชา ข้อเสนอแนะและปัญหาจากการน าเสนอโครงงานหรือ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และข้อเสนอแนะจากการประเมินการเรียนการสอน ซึ่งข้อมูลจะถูกรวบรวมเข้าสู่
การหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือประชุมผู้บริหารสาขาวิชา หรือที่ประชุมสาขาวิชา 
เพ่ือด าเนินการพิจารณา สรุป ปรับปรุงหรือแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรมีคุณภาพยิ่งข้ึน (เอกสารแนบ น7.7-1 ข้อเสนอแนะการพบนักศึกษาที่ปรึกษา) 
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 7.7 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (7_7.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 

link 7.7-1 PSU INTANIA STUDIO 
https://www.eng.psu.ac.th/psu-intania-studio/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eng.psu.ac.th/psu-intania-studio/


  

สรุปรายงานผลการด าเนินการ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 (รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563) 
 

ผลการด าเนินการ ปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการการสนับสนุนจากคณะฯ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
1. สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ช่วง 
COVID ได ้
 

2. การเรียน Online (สอนสด) กับทางคณะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ภ า ย น อ ก ส า ข า วิ ช า ฯ             
เช่น วิชา English II , Physic I , Math 3  
 
3. เรื่องการฝึกงานของนักศึกษา 

1. การหาที่ฝึกงานมีความยาก เพราะมี
ก า ร ช น กั น กั บ นั ก ศึ ก ษ า ชั้ น ปี ที่  4 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID 
 

2. การเรียนการสอนอยากให้มีการ
ย ก ตั ว อ ย่ า ง ใ ห้ เ ห็ น ค ร่ า ว  ๆ                             
ก่อน เนื่องจากบางครั้งทางนักศึกษา
ประสบปัญหา ในการตอบค าถามว่าจะ
เป็นลักษณะใด 
 
3 .  ร้ า น อ า ห า ร ข อ ง ท า ง ค ณ ะ ฯ                          
มีจ านวนน้อย 
 
4. ด้านการเรียนตามเนื้อหาไม่ทัน 
    - สภาวะแวดล้อมในการเรียนไม่
เ อ้ืออ านวย เช่น มี เสียงดังจากการ
ก่อสร้าง 
    - เครื่องเสียงไม่ชัดเจน 
    - การวัดสอบไม่ชัดเจน และมีการ
สอบติดกันหลายวิชา 

1. ต้องการห้องพักนักศึกษาที่สาขาวิชาฯ 
 
2. มีความต้องการโต๊ะยาวส าหรับ         
ห้องสอบ เนื่องจากนักศึกษาที่มีความ
ถนัดมือซ้าย ท าให้มีความล าบากในการ
ท าข้อสอบ 
 
3. ควรมีการจัดการเวลาการเข้ามา
ปรับปรุงสร้างสถานที่  
 
4 .  ป รั บ ป รุ ง ร ะบ บ  Internet ข อ ง
สาขาวิชาฯ ให้มีความเร็วขึ้น 
 
 
 
 

1. ต้องการให้มีห้อง Co-working space 
ของคณะฯ เพ่ิมเติม 
 

2. จัดสรรห้องส าหรับการจัดกิจกรรมชมรม 
 
3. การกระตุ้นการออกเกรด ของทางคณะฯ 
อ่ืน เพ่ือให้ทางนักศึกษามีเวลาการพิจารณา
ของการถอนรายวิชาฯ 
 
4. ต้องการที่ส าหรับจอดรถบริเวณหอพัก
นักศึกษา 

เอกสารแนบ น.7.7.1 



  

ผลการด าเนินการ ปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการการสนับสนุนจากคณะฯ 
    - ห้อง S 201 ตัวอักษรของข้อมูลมี
ขนาดเล็ก 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 1. นักศึกษาที่ไปสหกิจ ไม่ทราบเก่ียวกับ

ตารางกิจกรรมการเก็บชั่วโมงสหกิจ              
ท า ให้ ไม่สามารถวางแผนล่ว งหน้ า           
หรือสมัครได้ทัน 
 
2. เกี่ยวกับวิชาเรียนของสาขาวิชาฯ     
มี ก า ร ช น กั น กั บ วิ ช า เ รี ย น ท า ง                   
คณะศิลปศาสตร์ 
 
3. คะแนนของกิจกรรม Y 4  บางคนยัง
มีคะแนนไม่ครบ ท าให้มีปัญหาในการ
ลงทะเบียนฝึกงาน 

1. จัดกิจกรรม Y 4 ให้กับทางสาขาวิชาฯ 1. ต้องการให้ทางคณะฯ ติดต่อเกี่ยวกับการ
เปิด Section เกี่ยวกับวิชาทางด้านภาษา 
 
2. วิชาเรียนทางด้านกีฬา มีการรับจ านวนน้อย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

สรุปรายงานผลการด าเนินการ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 (รอบที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563) 
 

ผลการด าเนินการ ปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการการสนับสนุนจากคณะฯ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
1. การด าเนินการแก้ไข / ปรับปรุงยังไม่ได้รับ
การแก้ปัญหาจากที่ได้แจ้งไปในรอบที่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วิชาปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
3. การให้โจทย์ตัวอย่างรายวิชาค านวณ 
 

 1.  การลงเรียนวิชาในแต่ละเทอม          
ท าให้มีปัญหาตารางเรียนชน 
 
2. ต้องการห้องส าหรับอ่านหนังสือ  
และสามารถท างานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
3. รายวิชาปฏิบัติการ มีการใช้เวลาใน
ก า ร เ ขี ย น บั น ทึ ก ใ น ส มุ ด ก่ อ น ล ง
ปฏิบัติการนาน 
 
4.  ท า ให้ เกิดความเครี ยดจากการ            
Talk Lab เกิดอคติกับผู้สอน 
 
 
5. ตัวอย่างการค านวณ พร้อมเฉลย             
ในชั้นเรียนยังมีน้อย 

1. ต้องการให้มีวิชาเลือกชีพ ในเทอม       
1 มากขึ้น 
 

2. วิชาเลือกสามารถก าหนด หรือมีการ
ย้ายจากเทอม 2 เป็นเทอม 1 
 

3. ควรก าหนดวิชาหลักของสาขาฯ ให้
ครบตาม Program ก่อนที่จะก าหนด
วิชา Project 
 
4. ต้องการห้องท างานรวมของสาขาวิชาฯ 
 
5. นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจเนื้อหา
ด้วยตนเอง โดยให้ทางอาจารย์ Talk Lab 
เพ่ือนักศึกษาจดบันทึกตามความต้องการ 
 
6. ยกเลิกการสอบปลายภาครายวิชา
ปฏิบัติการ ให้ท าการทดสอบระหว่าง    
ลงปฏิบัติการแทน 
 
7. นักศึกษาดูเฉลยจากข้อสอบเก่าจากรุ่น
พ่ี อาจท าให้เกิดความผิดพลาด 

1. ต้องการให้ทางคณะฯ ประสานเรื่องการ
ลงทะเบียนวิชา 895-001 พลเมืองที่ดี และ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 



  

ผลการด าเนินการ ปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการการสนับสนุนจากคณะฯ 
 
4. ข้อสอบมีความยากเกินไป 
 
5. การเรียนเวลา 08.00 น. 

 
6. ท าไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 
7. ท าให้ตื่นไม่ทันในเวลา 

 
8. ให้ก าหนดเวลาการท าข้อสอบ 
 
9. ปรับเปลี่ยนเวลาเรียน 09.00 น. 

นักศึกษาชั้นปีที ่4 
1. สอบถามเกี่ยวกับวิชาเรียน ที่ ไม่มี ใน
หลักสูตรของวิศวกรรมเคมี 
 
2. นักศึกษามาตรงเวลา และมีความเรียบร้อย 

1. วิชาทางด้านพอลิเมอร์และพลาสติก 
 
2. วัสดุอุปกรณ์ในการท าโครงงานไม่
เพียงพอ 
 
3. ระบบ Wifi ไม่ดีเท่าที่ควร 
 
4. ระยะเวลาในการเบิกเงินโครงงาน              
มีความล่าช้ามาก ไม่ได้ตามก าหนด 

1. ก าหนดเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 
 
2. ต้องการให้นักศึกษาเลือกหัวข้อ
โครงงาน ที่มีความสนใจ  
 
 

1. ต้องการให้ทางคณะฯ จัดสรรเงินโครงงาน
ให้ตามความเหมาะสม และพอประมาณตาม
หัวข้อโครงงาน 

 
 



7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities 
are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to 
stakeholder needs. 
 

กระบวนการประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในส่วนของข้าราชการมีการ
ด าเนินการ 2 รอบ/ปี ลูกจ้างประจ า 1 รอบ/ปี และกลุ่มอ่ืนๆ ด าเนินการผ่านระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานออนไลน์ (TOR-Online) (link 7.8-1) โดยมีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเป็น 
รายบุคคล (link 7.8-2) โดยพิจารณาความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) ความสามารถ
เชิงสมรรถนะด้านบริหาร (Managerial Competency) ความสามารถเชิงสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional 
Competency) ให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ และก าหนดให้มีการประเมิน
ความสามารถ/สมรรถนะในการท างานเป็นรายบุคคลในทุกรอบของการประเมินตามตามข้อตกลงที่ผู้รับการ
ประเมินได้ท าความตกลงไว้ (link 7.8-3, 7.8-4)  และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรและการ
เลื่อนขั้นค่าจ้าง การประเมินดังกล่าวได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบโดย คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (คณบดีหรือรอง คณบดีและหัวหน้ากลุ่มงาน) และแจ้งให้ผู้รับ
การประเมินทราบผลการประเมิน หากบุคลากรมีผลการประเมินต่ ากว่าความคาดหวัง จะมีข้อเสนอแนะให้
น าไปปรับปรุง/วางแผนพัฒนาบุคลากร และมีการติดตามผลในรอบการประเมินถัดไป  

มหาวิทยาลัย/คณะใช้ระบบประเมิน TOR ซึ่งมีส่วนของแผนการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องความ
ต้องการของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย  ( link 7.8-5)  ในปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงานจะตกลงร่วมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการท าแผนพัฒนาตนเองตอนต้นปีงบประมาณ และมีการประเมินผลในช่วงปลายปี
งบประมาณ   ซ่ึงแผนพัฒนาตนเองต้องเป็นแผนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

ในกรณีบุคลากรใหม่ คณะมีระบบพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาบุคลากรใหม่ เพ่ือช่วยเหลือให้ค าปรึกษา
บุคลากรใหม่ในการปฎิบัติงาน (link 7.8-6) 
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 7.8 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (7_8.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 

link 7.8-1 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ https://tor.psu.ac.th/ 
link 7.8-2 ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency online) https://competency.psu.ac.th 
link 7.8-3 มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 

https://ga.eng.psu.ac.th/position-standard 
link 7.8-4 แบบข้อตกลงและแบบประเมินสายสนับสนุน (แบบ ป.2) 

https://ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/TOR/por2.doc 
link 7.8-5 ระบบส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมหรือ TN (Training Needs) 

https://info.eng.psu.ac.th/tn/ 
link 7.8-6 พ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาบุคลากรใหม่ 

https://ga.eng.psu.ac.th/mentor-menu 
 
 
 

https://tor.psu.ac.th/
https://competency.psu.ac.th/
https://ga.eng.psu.ac.th/position-standard
https://ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/TOR/por2.doc
https://info.eng.psu.ac.th/tn/
https://ga.eng.psu.ac.th/mentor-menu


7.9. The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation and enhancement. 
 

การก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ เช่น การจัดหา การบ ารุงรักษา การประเมินผลและการ
ปรับปรุงคุณภาพของการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการนักศีกษาประกอบด้วยการด าเนินการใน 3 ส่วนตามระบบการบริหาร
จัดการภายในมหาวิทยาลัย  
ระดับมหาวิทยาลัย 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น หอสมุดคุณหญิงหลง (สนับสนุนสื่อ
การเรียนรู้) ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดลอง (สนับสนุนด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์) ส านัก
นวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (สนับสนุนด้านอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค ออกแบบและก่อสร้าง ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) ได้มีการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางออนไลน์เป็นประจ าทุกปีในหน้าเวปไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงคุณภาพของการบริการ (link 7.9-1, 7.9-2, 7.9-3, 7.9-4) 
ระดับคณะ   

การบริหารจัดการที่มีหน่วยงานกลาง เช่น กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ และฝ่าย
คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม  เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ มีหน้าที่การบ ารุงรักษา/จัดหา
ทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแจ้งซ่อมระบบ
สาธารณูปการได้ระบบออนไลน์ (link 7.9-5) โดยในส่วนของการบ ารุงรักษาประกอบไปด้วยการเตรียมความ
พร้อมของห้องเรียน ห้องประชุม (ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และแจ้งซ่อมทันทีเมื่อมีอุปกรณ์ช ารุด) 
ระบบดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะให้มีความพร้อมให้บริการตลอดเวลา และมีการจัดเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์เครื่องมือและช่างให้สามารถบริการงานซ่อมสาธารณูปโภคอย่างทันท่วงทีเมื่อช ารุดเสียหาย  ส่วนของ
มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยนั้น  ได้มีการจัดจ้างงานท าความสะอาด เพ่ือดูแลความสะอาด
เรียบร้อยภายในคณะฯ การจัดเก็บขยะ และมีเครื่องส ารองไฟฟ้าทุกอาคารไว้ส าหรับในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ  
ส่วนฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์โสตฯ คอมพิวเตอร์ และ
เครือข่ายภายในห้องบรรยายกลาง/พ้ืนที่ภายในคณะฯ 

ส าหรับการแจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะสามารถกระท าได้ในภาพรวมโดยระบบออนไลน์ที่เวปไซด์ของ
คณะ (link 7.9-6) นอกจากนี้ได้มีระบบประเมินความพึงพอใจโดยระบบออนไลน์ (link 7.9-7) ซึ่งด าเนินการ
โดยฝ่ายคอมพิวเตอร์  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงข่ายคณะฯ ซึ่งมีตัวแทนจากทุก
สาขาวิชาร่วมกันดูแลบริหาร เพ่ือก าหนดทิศทาง ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ให้ทันสมัย
รองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้ง พิจารณาผล
การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น 
ระดับสาขาวิชา 

(มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) 

สาขาวิชาได้ท าการบริหารห้องปฏิบัติการและเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบ โดยให้มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพ จากการตรวจสอบความพึงพอใจและเสียงสะท้อน
ของผลประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ช่วยงานสาขาวิชา ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะจากการรายงานความก้าวหน้าของโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้สาขาวิชาได้ตรวจสอบ



ระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย ระบบการใช้ถังดับเพลิง สารเคมี ไฟฟ้า ประปา และเข้าร่วมตาม
มาตรฐาน ESPREL (link 7.9-8) 

สาขาวิชาได้ท าการส ารวจปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาปัจจุบันโดยการพูดคุยเมื่อมีการพบปะ
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา และการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ได้จัดท า
เป็นประจ าทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะน าไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและที่ประชุม
สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  ตลอดจน
จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงหรือจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม ่
 

หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 7.9 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (7_9.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ 

link 7.9-1 Quality Assurance ของหอสมุดคุณหญิงหลง 
https://clib.psu.ac.th/about/quality-assurance.html 

link 7.9-2 ระบบการแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ของส านักเครื่องมีอวิทยาศาสตร์และการ
ทดลอง 
https://osit.psu.ac.th/th/#contact 

link 7.9-3 ระบบการแจ้งข้อเสนอแนะ ของส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
https://www.cc.psu.ac.th/contact-us/suggestion 

link 7.9-4 แบบส ารวจความพึงพอใจ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR-
0qpbQp1s_7V08pXkFSP5Ym20Y7BBPsxgCNNz9bq0F57iQ/viewform 

link 7.9-5 โปรแกรมการให้บริการซ่อม ระบบสาธารณูปการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
https://infor.eng.psu.ac.th/notice_repair/ 

link 7.9-6 ข้อเสนอแนะและแจ้งปัญหา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
https://www.eng.psu.ac.th/contact/feedback 

link 7.9-7 ระบบประเมินความพึงพอใจ  
http://infor.eng.psu.ac.th/manage_eva/admin/home.php?mnu=2&tt=bb 

link 7.9-8 คณะท างานฝ่ายปฏิบัติการโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการวิจัย (Esprel)  
https://research.eng.psu.ac.th/about-us/research-board/lab-working 
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Criterion 8 – Output and Outcomes 
 

Requirements 
 

8.1. The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 
 

8 . 2 .  Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to 
further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. 
 

8.3. Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and 
students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
 

8.4. Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which 
are established and monitored. 
 

8.5. Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate 
are shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement 

       

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, 
and advancement to further studies, are shown to be 
established, monitored, and benchmarked for improvement 

       

8.3 Research and creative work output and activities carried out 
by the academic staff and students, are shown to be 
established, monitored, and benchmarked for improvement.  

       

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the 
programme outcomes, which are established and monitored.  

       

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to 
be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
Overall opinion 

       

Overall        
 
  



ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์  
 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be 
established, monitored, and benchmarked for improvement   

 

จากการที่หลักสูตรได้มีระบบการติดตามการตกออกของนักศึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการ
ประชุมเกรดของสาขาทุกภาคการศึกษา ท าให้ทางหลักสูตรได้ทราบถึงปัญหาและหาทางแก้ปัญหาร่วมกับ
นักศึกษาเองท าให้ อัตราการผ่านของแต่ละขั้นปียังคงสูงกว่าร้อยละ 95 หรืออัตราการตกออกแต่ละชั้นปีน้อย
กว่าร้อยละ 5.5 ดังแสดงในตารางที่ 8.1.1  

จากตาราง 8.1.1 นักศึกษาที่ ตกออกในชั้นปี  1 มาจากการลาออกเพื่ อย้ ายไปเรียนคณะอื่น                                        
เช่นในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่เข้าภาคโดยตรงจากการเลือก สน.วิศวกรรมเคมี 9 คน และได้ลาออก 1 คน                    
จึงท าให้มีนักศึกษาตกออกในชั้นปี ถึง 11% และโดยทั่วไปมีนักศึกษาที่ลาออกในปีที่ 1 ประมาณ 1-2 คน นักศึกษา             
ที่ตกออกในชั้นปีที่ 2 และ 3 ส่วนใหญ่มาจากการย้ายไปเรียนสาขาอื่นยกเว้นหนักศึกษารหัส 57 นักศึกษาจ านวน 1 คน                      
ที่เสียชีวิตในชั้นปี 2 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด จึงมีสภาพตกออกในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาที่ย้ายสาขาเนื่องจากพบว่า
ไม่ถนัดในการเรียนสาขานี้ รวมทั้งระเบียบของทางคณะที่ก าหนดให้นักศึกษาสามามารถย้ายสาขาได้เมื่อได้เรียนใน
สาขานั้นแล้ว 1 ภาคการศึกษา (อ้างอิง 8.1.1) และในทางกลับกันหลังจากปี 2  ภาคการศึกษาที่1 ก็มีนักศึกษาย้ายจาก
สาขาอื่นมาวิศวกรรมเคมีเช่นกัน ในปี 2562 นักศึกษาชั้นปี 4 (รหัส 60..) เพิ่งได้รับจัดสรรสาขาจึงต้องลงเรียนวิชาส่วน
ใหญ่กับนักศึกษารหัส 61.. (*) 5คน ซึ่งโดยทั่วไปนักศึกษาที่เข้ามาในปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 สามารถจบในเวลา 4 ปีได้ 
แต่หากเข้ามาตอนที่อยู่ปี 3 วิชาเรียนส่วนใหญ่เป็นไปตามตารางของนักศึกษาปี 2 นอกจากวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษา
อาจลงมาแล้ว  และหากพิจารณาทั้ง 4 ปี อัตราการคงอยู่มากกกว่าร้อยละ 90 คิดเทียบจากนักศึกษาแรกเข้าโดยเฉลี่ย
แล้วทางสาขามีนักศึกษาจบในช่วงเวลาที่ก าหนด อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงและน่าพอใจ นอกจากนี้หลักสูตรยังมี
นักศึกษาที่สามารถใช้เวลาในการศึกษาเพียง 3.5 ปี โดย นักศึกษารุ่นรหัส 58 1 คนที่ส าเร็จการศึกษาใน 3.5 ปี และได้
ทุนไปเรียนต่อระดับ โท-เอกที่ประเทศแคนาดา และนักศึกษารุ่นรหัส 59 มี 3 คน ที่ส าเร็จการศึกษาและเรียนต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากการจัดรายวิชาที่มีความยืดหยุ่น และนักศึกษาสามารถจัดการการเรียนโดยเร่งเก็บ
รายวิชาในช่วงแรก ส่วนนักศึกษาที่จบเกิน 4 ปี ที่มีอยู่นั้นมาจากปัญหาด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ ท าให้นักศึกษาขาด
ความสนใจในการเรียนดัง เช่นในปีที่ผ่าน 4 มีนักศึกษาเกือบพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตาม
ก าหนด ทางหลักสูตรจึงได้ติดต่อให้มาท าเรื่องขอคืนสภาพและลงทะเบียนย้อนหลัง 

ในปีการศึกษา 2563 นี้ ไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาก่อน 4 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดท า
ให้นักศึกษาส่วนหนึ่งต้องฝึกงานในชั้นปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคที่ 3 และท าให้นักศึกษาส่วนหนึ่งต้อง
จบการศึกษาในภาคฤดูร้อนของปีที่ 4 นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังพบว่าอัตราการการตกออกของนักศึกษาใน
ชั้นปี 4 หรือหลังจากนั้นไม่มี  ดังนั้นประเด็นการจบการศึกษาก่อน 4 ปี หรือการที่ไม่มีการตกออกเนื่องจากผล
การเรียนไม่ถึงเกณฑ์จึงเป็นจุดแข็งของทางหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรตั้งใจใช้จุดแข็งนี้ในการประชาสัมพันธ์การ
เลือกสาขาของนักศึกษาในปีถัดไป 

หากเปรียบเทียบกับทางวิศวกรรมเคมี ขอนแก่นถึงแม้อัตราการจบ และอัตราการตกออกของหลักสูตร
วิศวกรรมเคมี มอ. จะดีกว่า แต่ทางขอนแก่นได้มีกระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นระบบกว่าของ
ทางหลักสูตร กระบวนการดังกล่าวได้มีการพูดคุยแลกเปลีย่น เพื่อได้น ามาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรของตนเอง 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 8.1 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (8_1.pdf) 

 



ตาราง 8.1-1 การส าเร็จการศึกษา และอัตรากการตกออกของนักศึกษาที่เขา้สาขา 

Enrolled 
(graduated) 
Academic 

Year  

Size of 
Cohorts 

students, % completed first 
degree in Students, % dropout during 

3.5 
years 

4 years >4 years 1ST Year 
2nd 

Year 
3rd Year 

4th Year 
&Beyond 

2556 (2559) 77 - 65, 84.4% 9, 11.7% 1, 1.3% 2, 2.6% - - 

2557 (2560) 64 (77) - 
60, 93.7% 
(62.33%) 

1, 1.6% 
(14.39%) 

1, 1.6% 1, 1.6% 1, 1.6% 
- 

(23.38%) 

2558 (2561) 61 (110) 1, 1.6% 
51, 83.6% 

(60%) 
4, 6.6% 
(19%) 

1, 1.6% 3, 4.9% 1, 1.6% 
- 

(23.21%) 

2559 (2562) 62 (81) 3, 4.8% 
53, 85.5% 

(79%) 
3, 4.9 % 
(2.5%) 

- 3, 4.8% - 
- 

(18.5%) 

2560 (2563) 66ก (89) - 17, 25.75%ข N/A - 5, 7.5 % - - 

2561  59 - - - - 
 

- - 

2562 69 - - - - 1, 1.4% - - 

2563 9ค - - - 1, 11%- 
 

- - 
 

หมายเหต ุ ก ยา้ยเข้าสาขาเพิ่มตอนปี 2ภาค2 2คน และ ป ี3 ภาค 1 5คน   
ขข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564 ซึ่งยังมีนักศึกฝึกงาน 

ค ปีการศึกษา 2563 เป็นขอ้มูลที่นักศึกษาเข้าสาขาที่มาจากการรับตรงตอนตอนเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาส่วน
ใหญ่ถูกจัดสรรเข้าสาขาในชั้นปีที่ 2 

( ) ตัวเลขในวงเล็บคือข้อมูลของสาขาวิศวกรรมเคมี ม.ขอนแก่น จาก รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร
วิศวกรรมเคมีประจ าปีการศึกษา 2562 ม. ขอนแก่น 

 

 

 

 

 



8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement 
to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement 

 

 การได้งานท าของบัณฑิตวิศวกรรมเคมีแสดงดังตาราง 8.2-1 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดของนักศึกษารหัส 59 
ซึ่งจบในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากรหัส 60 นักศึกษาเพิ่งส าเร็จการศึกษา (2563) และพบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ท างานตรงสาย และกิจการส่วนตัว ข้อมูลส่วนหนึ่งได้จากการส ารวจของทางมหาวิทยาลัยตอนที่บัณฑิตมา
รับปริญญา แต่ในปีที่ผ่านมามีบัณฑิตกลับมารับปริญญาและกรอกข้อมูลน้อย ทางสาขาจึงหาวิธีใหม่ เช่นจาก
การคุ ยสอบถาม  หรื อสั ง เ กตจาก เฟสบุ๊ ก  ส่ วนคู่ เ ที ยบคื อบัณทิ ตจากภาควิ ช าวิ ศ วกรรม เคมี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส าหรับการได้งานท าของบัณฑิต จากการส ารวจโดยมหาวิทยาลัยในช่วงที่นักศึกษารับปริญญา             
หรือหลักจบการศึกษาแล้ว ประมาณ 2 เดือน นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้งานท าเนื่องจากสถานการณ์โควิด  
ทางหลักสูตรจึงได้ส ารวจเพิ่มเติมผ่าน Google Form แต่ปัญหาของการใช้แบบส ารวจผ่าน Google Form 
ส าหรับศิษย์เก่าในช่วงนี้ คือ การไม่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งทางสาขาได้ส่งแบบสอบถามให้ศิษย์เก่าถึง 2 ครั้ง 
โดยครั้งแรกแบบฟอร์มค่อนข้างยาวท าให้ไม่มีการส่งแบบสอบถามกลับมา ซึ่งทางสาขาได้ปรับแบบฟอร์มใหม่
และใช้ในการส ารวจอีกรอบ 

จากการส ารวจ สอบถามพบว่า นักศึกษารหัส 59 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 นั้นได้งาน           
ไม่มากนักในช่วงที่มีการส ารวจซึ่งเป็นช่วงที่บัณฑิตกลับมารับปริญญา หลังจากจบการศึกษาเพียง 2 เดือน 
รวมทั้งสถานการณ์โควิด ส าหรับปีอื่นๆ พบว่าภายในช่วง 1 ปี นักศึกษาได้งานท ามากกว่า 80% โดยท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี อิเลคทรอนิก การออกแบบกระบวนการหรือโรงงาน ออกแบบระบบควบคุม                
และโรงงานในส่วนภูมิภาคเช่น อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์  อีกส่วนหนึ่งเรียนต่อปริญญาโทในสาขาวิศกร
รมเคมี หรือทางบริหาร และอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพอิสระ เช่นขายของออนไลน์ หรือสอนพิเศษ ภาวะการ
ได้งานท าของนักศึกษาในหลักสูตรมีอัตราที่ต่ ากว่าบัณฑิตจากข้อมูลที่ได้จาก วิศวกรรมเคมี ม . ขอนแก่น            
ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น 

1. หากเลือกอุตสาหกรรมให้ภูมิล าเนา ทางขอนแก่นมีโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลายกว่าทาง
ภาคใต้เช่น อุตสาหกรรมน้ าตาล เอทานอล กระดาษและเยื่อ รวมทั้งแต่ละอุตสาหกรรมรับพนักงานได้มาก 

2. นักศึกษาของทางหลักสูตรยังต้องการเวลาเพื่อให้ทราบว่าตัวเองต้องการท างานลักษณะใด 
3. นักศึกษาปี 4 ที่ไม่ได้เรียนวิชานักศึกษาวิชาทหารในตอนมัธยม ประมาณปีละ 5 คน ยังไม่เข้ารับ

การเกณฑ์ทหารท าให้บริษัทไม่เลือกเข้าท างาน  
4. อาจารย์ทางขอนแข่นมีการท าวิจัยกับอุตสาหกรรมมากกว่าจึงเปิดโอกาสให้บัณฑิตจบใหม่ที่เคย

ท างานร่วมกับอุตสาหกรรมได้งานง่ายขึ้น 
 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 8.2 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (8_2.pdf) 
 

 

 

 



ตาราง 8.2-1 ผลการได้งานท าของนักศึกษาวิศวกรรมเคมี  

ข้อมูลพื้นฐาน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563* 

(1) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (67) (53) 52 (77) 58  

(2) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบ
ส ารวจเรื่องการมีงานท า 

64 (67) 65 (49) 46 (77) 55 รอผล 

(3) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 

30 (38) 30 (32) 19 (48) 4 1 

(4) จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบ
อาชีพอิสระ 

1 (2) 4 (1)  1 (0) 0 รอผล 

(5) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

11 (13) 13 (6)   5 (8) 9 4 

(6) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท (0) (0) 0 (0)  N/A 

(7) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์
ทหาร 

(0) (0) 0 (0)  N/A 

(8) จ านวนบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน  6 เดือน 

N/A N/A 20 N/A  

(9) จ านวนบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ไม่นับรวม
บัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และ
บัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมา
พิจารณา) (3)+(4) 

31(40) 34 (33) 20 (48) 4  

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

58.5 
(74.07) 

 65.4 
(76.74) 

48.8 
(69.57) 

8.7 41.3  

เงินเดือนเฉลี่ย  
  19960±2

771 
  

 
หมายเหตุ *ข้อมูลปี 63 เป็นข้อมูลทีได้จากการสอบถามนักศึกษาโดยตรงและใบสมัครเรียนต่อ ป.โทที่สาขาตัวเลขในวงเล็บ คือผล
การด าเนินการของหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ม. ขอนแกน่ จาก รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิศวกรรมเคมีประจ าปีการศึกษา 2562 
ม. ขอนแก่น 

 



เอกสารแนบ 8.2.2

รหัสนักศึกษา ส าเร็จการศึกษา ปีทีส าเร็จการศึกษา ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ส าหรับตดิตอ่) โทรศัพท์มอืถือ E-mail

5910110526 น.ส. โสภณา อภินันทชาติ ระดับปริญญาตรี 2562 16 ม.3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา    จ.
สุราษฎร์ธานี 84260

0986450283 veevieww@gmail.com

5910110584 ณัฏฐณิชา ก้องพานิชกุล ระดับปริญญาตรี 2562 13/1 ถ.มนตรี1 อ.หาดใหญ่           จ.
สงขลา

0831934990 -

5910110221 พัทติกา ชื่นวิเศษ ระดับปริญญาตรี 2562 28 หมู่ 5 ต.เลม็ด อ.ไชยา             จ.สุ
ราษฎร์ธานี

0950405511 pra-rabbed9@hotmail.com

5910110258 ภูริพัฒน์ เหลืองสกุล ระดับปริญญาตรี 2563 29/2 ซ.2 ถนนประชาธิปัตย์           ต.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

0817667913 phuriphatlue@gmail.com

5910110345 สิทธิชัย  ด าเรือง ระดับปริญญาตรี 2563 อาคารเลขที ่28/1-2 บ้านอัศวา ซอย
สันติภาพ ถนนนเรศ แขวงส่ีพระยา เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

0958017109 kon-sittichai@outlook.com

5910110691 สุไลด้า  บิลลาเตะ ระดับปริญญาตรี 2563 899 ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน  จ.
พัทลุง 93120

0983584450 sulaida.12@hotmail.com

5910110667 ศรัณยุ อมรชาติ ระดับปริญญาตรี 2563 227 หมู2่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา     จ.
นครศรีธรรมราช 80230

0954182807 ball.saranyoo1997@hotmail .com

5910110090 ฐิติวรดา  ช่วยกูล ระดับปริญญาตรี 2563 112 หมู่ 5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม   จ.
สงขลา

0972269731 Thitiworada0102@gmail.com

5910110287 วรนิษฐา กรัณยเดช ระดับปริญญาตรี 2563 155 ซ.พระเสาร์ ถ.เทียนจ่ออุทิศ1 ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0902165576 woranitha.k@hotmail.com

ชื่อ-สกุล

แบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563



รหัสนักศึกษา ส าเร็จการศึกษา ปีทีส าเร็จการศึกษา ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ส าหรับตดิตอ่) โทรศัพท์มอืถือ E-mailชื่อ-สกุล

6010110628 นางสาวจิราพัชร  ศรีรักษ์ ระดับปริญญาตรี 2/2563 8/2 ม.2 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด        จ.
พังงา 82180

0654302769 jirapatsrirak@gmail.com

6010110504 นายศุภกิจ ทองสงค์ ระดับปริญญาตรี 2563 14 ม.6 ถ.ประชารุ่งเรือง ต.หินตก     อ.
ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

0939495479 pongphzg@hotmail.com

6010110206 ปฐวี ชูติกาญจน์ ระดับปริญญาตรี 2563 61 ถ.ประชาภิรมย์ ต.บางนาค         อ.
เมือง จ.นราธิวาส 96000

0950797112 6010110206@psu.ac.th

6010110432 นายชัยวัฒน์ แซ่เตีย ระดับปริญญาตรี 2563 5-7 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ซอย ป.อุษานนท์
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0936314343 petch0033@hotmail.com

6010110400 อัจฉราภรณ์ ทับทิมเมือง ระดับปริญญาตรี 3/2563 308 ม.9 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม       จ.
กระบี ่81140

0936809457 icepsuchemeng@gmail.com

6010110341 นางสาวศรีสัจจา จงรักษ์ ระดับปริญญาตรี 2563 5 ม.3 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์      จ.
นครศรีธรรมราช 80130

0980485886 6010110341@psu.ac.th

6010110068 เจตริน  ขู่วิชัย ระดับปริญญาตรี 2563 33/321 คอนโดสุภาลัย (หลังโรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัย) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง   
จ.ภูเก็ต 83000

0943133643 6010110068@psu.ac.th

6010110447 ณัฐลาวรรณ์ มากสิน ระดับปริญญาตรี 2563 70 ม.1 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 0619679863 6010110447@psu.ac.th



อยู่ระหว่างการศึกษา(ต่อ) มหาวิทยาลัยศึกษา (ต่อ) หน่วยงานบริษัท ต าแหน่งงาน

น.ส. โสภณา อภินันทชาติ - - โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรนาการ (1ต าบล1
มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผน
และตัดสินใจ เพือ่จัดนโยบาย แนวทาง และ
งบประมาณการสนับสนุน

ณัฏฐณิชา ก้องพานิชกุล - - - -

พัทติกา ชื่นวิเศษ ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - -

ภูริพัฒน์ เหลืองสกุล - - - -

สิทธิชัย  ด าเรือง ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - -

สุไลด้า  บิลลาเตะ - - - -

ศรัณยุ อมรชาติ - - Mitsubishi Motors (Thailand) Co., 
Ltd.

Paint Engineer

ฐิติวรดา  ช่วยกูล - - - - 

วรนิษฐา กรัณยเดช - - - -

ชือ่-สกุล

แบบส ารวจภาวะการมงีานท าของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563



อยู่ระหว่างการศึกษา(ต่อ) มหาวิทยาลัยศึกษา (ต่อ) หน่วยงานบริษัท ต าแหน่งงานชือ่-สกุล

นางสาวจิราพัชร  ศรีรักษ์ - - - -

นายศุภกิจ ทองสงค์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - -

ปฐวี ชูติกาญจน์ - - - -

นายชัยวัฒน์ แซ่เตีย - - - -

อัจฉราภรณ์ ทับทิมเมือง ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - -

นางสาวศรีสัจจา จงรักษ์ - - - -

เจตริน  ขู่วิชัย - - - -

ณัฐลาวรรณ์ มากสิน - - บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ จ ากัด สาขาสุ
ราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ Technical Support



8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. 

 

ตารางที่  8.3-1 แสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชา                        
โดย In-house Institutional เป็นโครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานประชุมวิชาการ
เช่น SERRซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานโครงงานระดับป.ตรี ที่จัดร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์                
ของ 5 สถาบันคือ ม.วลัยลักษณ์ ม.ทักษิณ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศรีวิชัย 
และ ม.สงขลานครินทร์ แต่ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด งานประชุมวิชาการ SERR ได้ยกเลิกการ
ประกวดไปจึงไม่มีผลงานในปีดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามต้นปี 2563 มีทีมนักศึกษา 1 กลุ่มที่ร่วมกับนักศึกษาใน
สาขาอื่นได้เข้าแข่งโครงการ start-up ในโครงการ Startup Thailand League 2020 โดยสถาบันการ
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการพัฒนา
สารท าความเย็นด้วยตัวเองเพื่อใช้ในการรักษาอุณหภูมิส าหรับยา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนในการท าโครงงานจาก
การประกวดในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีงานสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน เช่นการผลิตภาชนะจาก
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

ส าหรับผลงานที่เป็นระดับนานาชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นผลงานของอาจารย์ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากการ
ต่อยอดจากโครงงานระดับ ป.ตรี การแกว่งของจ านวนผลงานตีพิมพ์ส่วนหนึ่งมาจากการรอเวลาตีพิมพ์ของบาง
วารสาร และการเขียนงานของคณาจารย์ ซึ่งรายการผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์แสดงดัง link 8.3-1                 
ส่วนผลงานคู่เทียบ แสดงดัง link 8.3-2 จากการเปรียบเทียบผลงานทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบว่าจ านวนผลงานของคณาจารย์จากทางคู่เทียบมีมากกว่าของคณาจารย์ของทางหลักสูตร ทั้งนี้จากการ
สอบถามพบว่าส่วนหนึ่งเป็นงบสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง 30000 บาท/คน ที่ได้จากกองทุนวิจัยเพื่อใช้ใน
การพัฒนางานวิจัย และเกณฑ์การประเมินคณาจารย์ที่ เข้มข้นกว่า ส่วนที่สองคือการที่ให้นักศึกษา
บัณฑิตศึกษาในแต่ละหน่วยวิจัยช่วยกระตุ้นนักศึกษา ป.ตรี ในการท าโครงงานและส่งโครงงานเข้าประกวด
หรือแข่งขัน ในบรรยากาศของการแข่งขันกันสร้างผลงานออกมา ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรจะลองมาปรับ
ใช้เพื่อกระตุ้นจ านวนงานผลงานทางวิชาการทั้งของนักศึกษาและคณาจารย์ 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 8.3 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (8_3.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมคือ 

      (link 8.3-1) https://drive.google.com/drive/folders/1dmJkcmGfgySR6GV46L8HWLh2uRUImglS?usp=sharing 
 (link 8.3-2) ขอ้มูลบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ใน TCI (kku.ac.th)  

https://drive.google.com/drive/folders/1dmJkcmGfgySR6GV46L8HWLh2uRUImglS?usp=sharing
https://app.enit.kku.ac.th/mis/research/index_publ_tci.php?sYear=2021


ตาราง 8.3-1 ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา 

Academic 
Year 

Types of Publication Total No. 
of 

Staff 

No. of 
Publications 

per Academic 
Staff 

In-house 
Institutional 

National Regional International 

2559 2 ก -  - 8 10 14 0.71 
2560 1ข (3) - (9) - 11 (18) 12 14 

(16) 
0.85 (1.88) 

2561 - (4) - (4) - 19 (18) 19 14 
(17) 

1.35 (1.53) 

2562 1ค (8)  - (3)  - 24 (19) 26 14 
(6) 

1.85 (1.88) 

2563 - (9) 1ง (8) - 17 (23) 18 13 
(16) 

1.38 (2.5) 

หมายเหต ุ 

ข้อมูลในวงเลบ็คือขอ้มูลของหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ม.ขอนแก่น 
กน าเสนอดีเด่นแบบบรรยายประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี SER 2017, PSU 
ขรองชนะเลิศอันดับ 1 ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี SER 2018, RMSU 
ค รองชนะเลิศอนัดับ 2 ของการแข่งขัน Floating Solar Hackathon ณ โรงแรมคริสตัน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
งแข่งขัน Start up Thailand League 2020 เพื่อรับทุนในการพัฒนาโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปที ่8.3.1 ภาพกิจกรรมการประกวด 

 



8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme 
outcomes, which are established and monitored. 

 

ในปี 2563 ทางหลักสูตรได้มีแบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษาปี 3 และ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษา ใน
เรื่องระดับความรู้ความเข้าใจ ในวิชาหลักของหลักสูตร พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่าเข้าใจใน
ระดับปานกลาง ถึงดี และมั่นใจในการน าความรู้ไปท างาน ดังตารางที่ 8.4-1 นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ขอ
ความอนุเคราะห์ ผู้ประกอบการประเมินความรู้ความสามารถว่าเป็นไปตาม ELOมากน้อยเพียงใด                 
ส าหรับนักศึกษาที่ ฝึ กงาน หรือท าสหกิจศึกษา ดั งแสดงในตาราง 8 .4 -2 เพื่ อ ได้น า  feedback                       
จากผู้ประกอบการเป็นแนวทางในการเติมเต็มช่องว่าง  

ส าหรับการสอบในอนุญาตวิชาชีพซึ่งเป็นการประมวนความรู้ทางวิศวกรรมเคมี ในปีที่ผ่าน ๆ มามี
นักศึกษาสอบไม่มาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นสาขาที่ได้ไม่ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่มากนัก ซึ่งนักศึกษา
สามารถใช้ความรู้ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 8.4 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (8_4.pdf) 
 
ตาราง 8.4-1  การประเมินตนเองของนักศึกษาช้ันปี 3 และ 4 

 รายวิชา เปอร์เซ็นต ์ คะแนน
เฉลี่ย 0 1 2 3 4 5 รวม 

ข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (กรอกแบบส ารวจ 47 คน) 
1 Material and Energy Balances 4.26 2.13 4.26 23.40 46.81 19.15 100.00 3.64 
2 Chemical Engineering Processes 0.00 0.00 2.13 34.04 55.32 8.51 100.00 3.70 
3 Chemical Thermodynamics  0.00 10.64 21.28 48.94 19.15 0.00 100.00 2.77 
4 Fluid Flow 0.00 0.00 4.26 38.30 34.04 23.40 100.00 3.77 
5 Economics and Applications 0.00 0.00 23.40 48.94 17.02 10.64 100.00 3.15 
6 Heat transfer 0.00 0.00 0.00 42.55 42.55 14.89 100.00 3.72 
7 Chemical Engineering Kinetics and 

Reactor Design 0.00 0.00 23.40 38.30 31.91 6.38 100.00 3.21 
8 Unit Operations 0.00 0.00 29.79 46.81 21.28 2.13 100.00 2.96 
9 Particle Engineering 0.00 2.13 6.38 61.70 23.40 6.38 100.00 3.26 
10 Chemical Engineering Equipment 

Design 
0.00 0.00 17.02 53.19 23.40 6.38 

100.00 3.19 
11 Chemical Engineering Lab I 4.26 2.13 4.26 25.53 40.43 23.40 100.00 3.66 

ข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (กรอกแบบส ารวจ 30 คน) 
1 Material and Energy Balances 0.00 0.00 0.00 26.67 66.67 6.67 0.00 3.80 
2 Chemical Engineering Processes 0.00 0.00 6.67 56.67 26.67 6.67 0.00 3.34 
3 Chemical Thermodynamics  0.00 0.00 6.67 33.33 36.67 23.33 0.00 3.77 



4 Fluid Flow 0.00 0.00 10.00 46.67 30.00 13.33 0.00 3.47 
5 Economics and Applications 0.00 3.33 13.33 50.00 26.67 6.67 0.00 3.20 
6 Heat transfer 0.00 0.00 10.00 46.67 40.00 3.33 0.00 3.37 
7 Chemical Engineering Kinetics and 

Reactor Design 0.00 0.00 20.00 46.67 30.00 3.33 0.00 3.17 
8 Unit Operations 0.00 0.00 16.67 33.33 36.67 13.33 0.00 3.47 
9 Particle Engineering 0.00 0.00 23.33 46.67 30.00 0.00 0.00 3.07 
10 Chemical Engineering Equipment 

Design 0.00 0.00 20.00 33.33 40.00 6.67 0.00 3.33 
11 Chemical Engineering Lab I 0.00 0.00 0.00 23.33 50.00 26.67 0.00 4.03 
12 Process Dynamic and Control 0.00 6.67 40.00 30.00 16.67 6.67 0.00 2.77 
13 Chemical Plant design 0.00 0.00 10.00 23.33 50.00 16.67 0.00 3.73 

 

ตาราง 8.4-2 ผลการประเมนิความสามารถของนักศึกษาจากผู้ประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน                          
ปีการศึกษา 2563 ตาม ELOs  

ElOs ระดับการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน ประเมินไม่ได ้

ELO 1 อธิบายความรู้และเครือ่งมือในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นศาสตร์พื้นฐานและศาสตร์ที่ทันสมัย] 

80% -- 20% 

ELO 2 แก้ปัญหา และประยกุต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรม
เคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

80% - 20% 

ELO 3 วิเคราะห์ปัญหา ข้อมูล เพื่อตัดสินใจและสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบและ 
สร้างสรรค ์

80% - 20% 

ELO 4 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

80% - 20% 

ELO 5 ใช้เทคโนโลยีในการรบั วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80% - 20% 

ELO 6 สื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 80% - 20% 
ELO 7 มีทักษะการท างานเป็นทีม 80% - 20% 
ELO 8 มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพวิศวกรรมเคม ี

80% - 20% 

 

  



8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. Overall opinion 

 

มหาวิทยาลัยได้ออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามตารางที่ 8.5-1 ซึ่ง พบความพึง
พอใจ พบว่าจุดอ่อนคือการคิดวิเคราะห์ภาวะผู้น า และการใช้ภาษาอังกฤษ แต่ในเรื่องทางวิชาการ บัณฑิตมี
ความรู้ทัดเทียมกับนักศึกษาที่จบจากสถานบันอื่น และมีผลการประเมินความพีงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับ
ใกล้เคียงกับคู่เทียบซึ่งคือภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แม้ว่านักศึกษาได้เข้าท างานใน
บริษัทใหญ่ไม่มากนัก แต่นักศึกษาที่ได้เข้าไปแล้วได้แสดงศักยภาพให้หัวหน้างานชื่นชมและพอใจ และจุดเด่น
ของนักศึกษาคือความอดทน กระตือรือร้นในการท างาน และการท างานร่วมกับผู้อื่น 

นอกจากนี้หลักสูตรได้ท า google form เพื่อสอบถามคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 8.5-2 พบว่า ความพึงพอใจส่วนใหญ่
อยู่ในระดับ 4 แต่มีค่าต่ ากว่าความพึงพอใจของการบริหารจัดการหลักสูตรของคู่เทียบ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ดังแสดงในตารางที่ 8.5-3 ทั้งนี้อาจเพิ่มการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการบริหาร
จัดการหลักสูตรมากยิ่งขึ้น และเมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของการบริหารหลักสูตรของ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการส ารวจนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบว่า 90% พอใจหรือไม่มีข้อ
ร้องเรียนกับกับการบริหารหลักสูตร และอีก 10% มีการร้องเรียนและได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากทางหลักสูตร 
ประเด็นที่ร้องเรียนเช่น ควรมีเครื่องมือที่ทันสมัยและ ควรมีการปฏิบัติการจริงมากขึ้น นอกจากนั้นยังมี
ข้อเสนอแนะให้แต่ละวิชามีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มากขึ้น 

 
หมายเหตุ: รายงานฉบับสมบูรณ์ของหัวข้อ 8.5 แสดงดังไฟล์เอกสารหลักฐาน (8_5.pdf) 
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมคือ 
link 8.5-1 ผลประเมินปีการศึกษาที่จบ 2559    
https://drive.google.com/file/d/1Oy62rluuAYmwNlL8FUufGidUNZckwI8q/view 
link 8.5-2 ผลประเมินปีการศึกษาที่จบ 2560 
https://drive.google.com/file/d/0ByVJgl5ae1mGNm5uSm5OWmxKdUw0NVg4dlNIbWk5
YllXeTFF/view 
link 8.5-3 ผลประเมินปีการศึกษาที่จบ 2561 
https://drive.google.com/file/d/1UWHPwf_qeUgMXYEhjsSP0JlW0HZ_jUT5/view 

 
 
 
 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Oy62rluuAYmwNlL8FUufGidUNZckwI8q/view
https://drive.google.com/file/d/0ByVJgl5ae1mGNm5uSm5OWmxKdUw0NVg4dlNIbWk5YllXeTFF/view
https://drive.google.com/file/d/0ByVJgl5ae1mGNm5uSm5OWmxKdUw0NVg4dlNIbWk5YllXeTFF/view
https://drive.google.com/file/d/1UWHPwf_qeUgMXYEhjsSP0JlW0HZ_jUT5/view


ตารางที ่8.5-1 ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑติ 

ปีการศึกษา 
ที่จบ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้าน
ความรู้ 
ความสา
มารถ 

ปัญญา 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข และการ
ใช้เทคโนโลย ี

รวม 
คุณลักษณ

ะทั้ง 5 
ด้าน 

เป็นการถามแบบไม่บันทึก 
2559 4.08 3.93 3.74 3.93 3.87 3.91 
2560 4.28 4.04 3.93 4.15 4.10 4.10 
2561 3.98 4.01 4.15 4.04 3.98 4.03 

ม.เกษตรฯ 60 4.32 4.03 4.04 4.19 4.03 4.12 
ม.ขอนแก่น 59 N/A N/A N/A N/A N/A 3.81 
  
ตาราง 8.5-2 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

 ลักษณะการ
จัดการแผนการ
ศึกษา [ระดับ] 

การบริหารการ
จัดการของวัสดุ
และอุปกรณ์ 

[ระดับ] 

การจัดกิจกรรม
ของสาขาวชิา
วิศวกรรมเคมี 

[ระดับ] 

ภาพรวม [ระดับ] 

ศิษย์เก่า  4 4 4 4 
นักศึกษาปัจจุบัน 4 4 4 4 
คณาจารย ์ 4 ดีมาก (4.95) ดีมาก ดีมาก  
หมายเหต ุตัวเลขในวงเล็บคอื ผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมเคมี 
ม.เกษตร 
 
ตารางที่ 8.5-3 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ม.เกษตร 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ความคิดเหน็ของอาจารยเ์กีย่วกับการบริหารหลักสูตร     

1. การจัดวิชาให้เหมาะกับความเช่ียวชาญของผู้สอน 4.95 มาก 

2. การเกลี่ยภาระงานสอนตลอดปีการศึกษา 4.89 มาก 

3. การเปิดรายวิชาและการจดัตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 5.00 มาก 

      

ค่าเฉลี่ยรวม 4.95 มาก 

 

 



 
 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

คุณวุฒิและต าแหน่งของคณาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เป็นสาขาท่ีนักศึกษาให้ความสนใจ 

บุคลากรสายสนับสนุนมีความกระตือรือร้น ท างานเป็นทีม 

บุคลากรและนักศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดีมากจากการท ากิจกรรมร่วมกัน 

ศิษย์เก่าให้การสนับสนุนในการหาแหล่งฝึกงาน และเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

การหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือทดแทนของเครื่องมือทีมีอายุการใช้งานมาก 

การหาแหล่งทุนในการท าวิจัย  

การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

การพัฒนาทักษะการท างานของนักศึกษา 

มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการและศิษย์เก่าในด้านการศึกษาแบบ Work integrated learning (WIL) 

แนวทางการพัฒนา 

จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  

จัดโครงการภาควิชาพบอุตสาหกรรม เพื่อขยายช่องทางในการวิจัย และการได้มาซึ่งแหล่งทุน 

พัฒนารูปแบบการจัดการรายวิชาปฏิบัติการและโครงงานเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 

พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active learning และ แบบ Work integrated learning (WIL) 
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ภาคผนวก 1  
เอกสาร/หนังสอืที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสตูร 
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ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติ 
จากสภาสถาบันการศึกษา 
เอกสารแนบ 
 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) (เฉพาะวิชาที่ขอเทียบองค์ความรู้)  
เอกสารแนบ 
 
ภาคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน  
เอกสารแนบ 
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