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1. รายละเอียดผลการดําเนนิงานของหลักสูตร 
 1.1 บทสรุปผู้บริหาร 

 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ได้ดําเนินงานตามระบบคุณภาพมาโดยตลอด  เพ่ือเป็น

กระบวนการในการดําเนินงานนําไปสู่เป้าหมายของภาควิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือให้บรรลุตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  ซึ่งในปีน้ีได้รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ ปี
การศึกษา 2557/ ปีงบประมาณ 2558  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โดยมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีปาน
กลาง  (2.70)   
 
องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  มีแผนการรับนักศึกษา  ปีการศึกษาละ 5 คน  ผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน  
ครบ 12 ข้อ  แต่ในปีการศึกษา 2557  ไม่มีนักศึกษาสอบจบ   
 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต  
  คุณภาพบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บัณฑิต ค่าเฉล่ีย 4.43 จากคะแนนเต็ม 5   
 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 ภาควิชาฯ ได้จัดทําแผนการรับนักศึกษาไปที่งานแผนงานคณะฯ และทางคณะฯ จะ
ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย    ทั้งน้ี ภาควิชาฯ ได้เสนอช่ือกรรมการ
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาไปบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือคัดเลือกนักศึกษา    มีการควบคุมการดูแล การให้
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ต้ังแต่ภาควิชาฯ และระดับคณะ  
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3  
อยู่ในระดับน้อย  (2.00)   
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 ภาควิชา และคณะ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย  
มีระบบกลไกนําไปสู่แนวปฏิบัติ/การดําเนินงาน  และมีการประเมินกระบวนการ  
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   จํานวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
100 
 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80 
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 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 13 บทความ  มีผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 244  คิดเป็น 5 คะแนน 
 มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารหลักสูตร เฉลี่ย 4.14 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ  อ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  ค่าเฉล่ีย 5 
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 ค่าเฉล่ีย 2.64 
 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การประเมินการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรของภาควิชาฯ ได้ผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมี
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  ภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารหลักสูตรมีบทบาทหน้าที่บริหาร
จัดการหลักสูตร คือ 1. ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดเรียนการสอน 3.  การประเมินผู้เรียน  ให้เป็นไปตามผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่าน 12 ตัว
บ่งช้ี จากจํานวน 12 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100  
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5  มีคะแนน 2.75 จากคะแนนเต็ม 5 
 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ภาควิชาฯ ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย และคณะ เช่น ความพร้อม
ด้านอุปกรณ์  ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เ ช่น ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
Wifi และอ่ืน ๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    
 
สรุป  ค่าเฉล่ียสําหรับการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.70  จากคะแนนเต็ม 5 
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1.2 ประวัตคิวามเป็นมาของหลักสูตร 
      ปรัชญา ความสาํคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
   ปรัชญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งสร้างบุคลากรที่มีศกัยภาพทาง
วิชาการระดับสูง บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม สร้างองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการในระดับ
สากล เพ่ือตอบสนองการพัฒนาของประเทศ  
   หลักการและเหตุผลการปรับปรุงหลักสตูร 
             ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิด
สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลต้ังแต่ พ.ศ.2548 และได้ผลิต
ผลงานวิจัย เ ชิงลึกระดับปริญญาเอกอย่างต่อเ น่ืองมาจนปัจจุ บัน  โดยมีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศในหลาย ๆ สาขาวิชา เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  สาขาวิชาพลังงาน สาขาวิศวกรรมเคมี 
สาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ เป็นต้น  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ที่
ดําเนินการอยู่ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ที่จะมุ่งเน้นด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของงานวิจัย โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยสร้าง
ผลงานวิจัย นอกจากน้ีการศึกษาระดับปริญญาเอกจะช่วยสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และปริญญาตรีของสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การผลิตบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการระดับสูง ทําให้เกิดการพัฒนาประเทศด้วยองค์ความรู้จากการวิจัย อีกทั้ง
เป็นการเพ่ิมจํานวนนักวิชาการท่ีมีศักยภาพทางความรู้ในระดับสูงที่สามารถขยายผล ช่วยส่งเสริม
งานวิจัยและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป 

  ดังน้ัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ จึงเป็นหลักสูตรหน่ึงที่เปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษา และพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการระดับสูงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือเป็นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ อันจะเป็นทรัพยากรทางปัญญาที่สําคัญในอนาคต 
   วัตถุประสงค ์

1.3.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตผู้มีความรู้ทางวิชาการช้ันสูง เป็นผู้นําทางวิชาการท่ีสามารถผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล และเป็นผู้มีความสามารถนําวิชาการไปประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภายในประเทศ 

1.3.2  เพ่ือผลิตนักวิชาการท่ีมีความสามารถในการบุกเบิก ค้นคว้าและวิจัย เพ่ือไปเป็น
อาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆท้ังของรัฐและเอกชน ที่เปิดสอน
หรือวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

1.3.3  เพ่ือให้บริการและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการ และเอกชน ทั้งในด้าน
วิชาการและการวิจัย ซึ่งต้องใช้ความรู้วิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง 
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 1.3 รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 
การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต   

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2554 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ประจําปีการศกึษา 2554 วันที่รายงาน 18  สิงหาคม  2558 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
รหัสหลักสูตร     ระดับปริญญาเอก 
ตารางที่ 1.1 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อท่ี 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   ไม่ประเมิน* 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา ไม่ประเมิน* 
9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  
12 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
 

สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12 
ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
*หมายเหตุ  ไม่มีนักศึกษาสอบจบในปีการศึกษา 2557  
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร / คุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ตําแหน่งทางวิชาการ รายชื่อ
ตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิด

สอน หมายเหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

1.รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 
3-9098-00876-13-4 
 

1.รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์** 
3-9098-00876-13-4 
 

Ph.D./Mechanical 
Engineering/ 
2547  

   
 
 
 
 
 
แต่งตั้งใหม่ 
 

2. รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
3-1016-00174-91-8 
 

2.รศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล 
3-9199-00153-77-1  
 

Ph.D./Mechanical 
Engineering/ 
2530 

  

3. รศ.ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
3-1009-01382-50-1 

3.ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต* 
3-1009-05839-94-1 
 

Ph.D./Mechanical 
Engineering/ 
2539 

  

4. ผศ.ดรจันทกานต์  ทวีกุล 
3-9599-00113-36-1 

4. . รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
3-1016-00174-91-8 
  
 

Ph.D./Mechanical 
Engineering/ 
2544 

  

5.รศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล 
3-9199-00153-77-1 

5. ดร.กฤช     สมนึก* 
3-9699-00190-33-1 

Ph.D./Mechanical 
Engineering/ 
2556 

  

**ประธานหลกัสูตร     * กรรมการหลักสตูร 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คณุสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 
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3) เป็นอาจารย์ประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ ตํ่ากว่า รศ .ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

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

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

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

ตําแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
(สูงสุด) 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ. กําพล  ประทีปชัยกูร M.Eng.Sc/Heat Engine/2519    
2. รศ.ดร. ชูเกียรติ  คุปตานนท์ Ph.D./Civil Engineering/2530   
3. ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต Ph.D./Mechanical Engineering /2547   
4. อ.ดร. จีระภา  สุขแก้ว Ph.D./Mechanical Engineering /2547   
5. ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ Ph.D./Fluid Mechanic/2547   
6. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ Ph.D./Mechanical Engineering /2530    
7. รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล Ph.D./Mechanical Engineering /2539   
8. รศ.ดร. วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร Ph.D./Mechanical Engineering /2541   
9. รศ.ดร.ศิริกุล  วิสุทธ์ิเมธางกูร Ph.D./Mechanical Engineering /2541   
10. รศ.ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล M.Eng./Marine Engineering/2529   
11. รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์ M.Eng./Mechanical Engineering /2528    
12. รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี Ph.D./Mechanical Engineering /2547   

 
13. รศ.ดร. สุธรรม  นิยมวาส Ph.D./Metallurgical and Materials 

Engineering/2544 
  

14. รศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง Ph.D./Materials Science and 
Engineering/2544 

  

15. ผศ.ดร. จันทกานต์  ทวีกุล Ph.D./Energy Technology/2546   
16. รศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล Ph.D./Mechanical Engineering /2544    
17. ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์ Ph.D./Energy Technology/2549   
18. อ.ดร.ฐานันดร์ศักด์ิ  เทพญา Ph.D./Energy Technology/2548   
19. ผศ.ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร Ph.D./Energy Technology/2550   
20. ดร.สมชาย  แซ่อ้ึง Ph.D./Mechanics and Energy/2549   
 



   

  
  

8

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คณุสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน 
และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

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

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลัก) 
มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

1.รศ.ดร.สุธีระ   ประเสริฐสรรพ์ Ph.D./Mechanical 
Engineering/2530 

  1 

2.รศ.ดร.เจริญยุทธ   เดชวายุกุล Ph.D./Mechanical 
Engineering/2544 

  1 

3.รศ.ดร.พฤทธิกร    สมิตไมตรี Ph.D./Mechanical 
Engineering/2547 

  1 

4.ผศ.ดร.ชยุต        นันทดุสิต   Ph.D./Mechanical 
Engineering/2547 

 
 

 3 

5.ผศ.ดร.จันทกานต์  ทวีกุล Ph.D./Energy 
Technology/2546 

  2 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คณุสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกัและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอก หรือดํารง
ตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

เพราะ ............................................................................................................. 



   

  
  

9

เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกัและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑิตศึกษา 

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

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการคน้คว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

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

(หากข้อน้ี เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่นําไปตัดสินว่าการดําเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรนําไปพัฒนา) 

เอกสารอ้างอิง ข้อมูล บว.1 
 
ตารางที่ 1.5 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.อ.ดร.ฐานันดร์ศักด์ิ  เทพญา Ph.D./Energy 
Technology/2548 

    

2. ผศ.ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร Ph.D./Energy 
Technology/2550 

    

3.รศ.ดร.วิริยะ      ทองเรือง Ph.D./Materials 
Science and 
Engineering/2544 

    

4.รศ.ดร.บุญสิน  
                 ต้ังตระกูลวนิช 

Certificate in 
fellowship/Pediatric 
Orthopaedic/2541 

    

5.รศ.ดร.สุธีระ   
                ประเสริฐสรรพ์ 

Ph.D./Mechanical 
Engineering/2530 

    

6.ศ.ดร.เคมิชิโร    ทาเคชิ Ph.D./Mechanical 
Engineering/2531 

    

7.ศ.ดร.มูฮัมหมัด ซูลกิฟลี  
บิล อับดุลลาห์ 

Ph.D./fluid 
Dynamics/2539 

    

8.อ.ดร.กิตตินันท์     มลิวรรณ Ph.D./Fluid 
Mechanic/2547 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คณุสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม  

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

ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ 9 หรือ 
3) เ ป็นผู้ เ ช่ียวชาญเฉพาะ ที่ ไ ด้รับความเห็นชอบและแต่งต้ังจากสภา

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

 
ตารางที่ 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7)  

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

 -  - - - - - 
หมายเหตุ   เนื่องจากไม่มีนกัศึกษาสอบปอ้งกันวิทยานพินธ์ จึงไม่มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คณุสมบัติอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ ์

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือ

เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2.  เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ 9 หรือ 
3. เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย 

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

 
 
 
 
 



   

  
  

11

ตารางที่ 1.7 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)  
 

ผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
             - - 

 

หมายเหตุ   เนื่องจากไม่มีนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา จึงไม่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงาน 
อ้างอิง       1.7  รายช่ือผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา 
   เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มกีารเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  

1) มีผู้สําเร็จการศกึษา  ....  คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จํานวน  ...  ราย เผยแพร่ใน

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ .... ราย 
             ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ  
                ไม่ประเมิน ไม่มีนักศึกษาสาํเร็จการศึกษา จึงไม่มีการตีพมิพ์เผยแพรผ่ลงาน 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสตูรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2539 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2554 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 2554 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าลา้สมัย 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 12  การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 
ผลการดําเนนิงาน 
ได้ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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วันที่ 18 มีนาคม 2558  ประชุมเพ่ือมอบหมายและติดตามผู้รับผิดชอบผลการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2558  ประชุมเพ่ือทบทวนแนวทางการรับนักศึกษา  ผลงานตีพิมพ์ของ
ภาควิชาฯ และทวนสอบรายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง   รายงานการประชุม 

 รายงานการประชุม วันที่ 18 มีนาคม 2558 
   รายงานการประชุม วันที่  7 สิงหาคม 2558 

 
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

ผลการดําเนนิงาน   
ได้ดําเนินการตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิ และสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ตามตัวบ่งช้ีของผลการดําเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง   มคอ.2 

 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และมคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ผลการดําเนนิงาน 
        (1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 1/2557  3  รายวิชา และที่เปิดสอน 2/2557  3 รายวิชา 
        (2) จํานวนรายวิชาที่มี มคอ.3   ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  6 รายวิชา 
 เอกสารอ้างอิง  มคอ.3 http://tqf.psu.ac.th 
 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 
 

ผลการดําเนนิงาน 
(1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 1/2557  3 รายวิชา และที่เปิดสอน  2/2557  3 รายวิชา 
(2) จํานวนรายวิชาที่จัดทํา มคอ.5  แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอน 6 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง    มคอ.5 http://tqf.psu.ac.th 
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5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลงัสิ้นสุดปี
การศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 
(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่  17  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2558 
(2) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงาน SAR แล้วเสร็จวันที ่ 14 
สิงหาคม พ.ศ.2558 

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

อธิบายผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 2.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 4 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 1 2 2 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
    4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
   4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
   4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
   4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
60 
 

60 
 

15 
 

15 

 
5x100/5=100 

 
4x100/5=80 

 
244x5/60=20.33 

 
20/5=4.0 

 

    
100x5/100=5 

 
5x80/100=4 

 
5x20.33/60=1.67 

 
4.0x5/2.5=8.0 = 5 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 1 2 2 
 

ตารางที่ 2.2  กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ระบบการรับและแต่งต้ัง

อาจารย์ประจําหลักสูตร  
การรับอาจารย์ 
เม่ือมีอัตราว่าง กรอบและงบประมาณ ภาควิชาฯ จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
อาจารย์ตามขั้นตอนการรับสมัครของคณะฯ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. เม่ือมีอัตราว่าง กรอบอัตราและงบประมาณ ภาควิชาฯ ดําเนินการจัดประชุม
ภาควิชาเพื่อกําหนดคุณสมบัติวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
2. ภาควิชา ดําเนินการทําหนังสือขออนุมัติสอบคัดเลือก โดยกําหนดคุณสมบัติ 
และแต่งต้ังกรรมการคัดเลือก  และกําหนดวันรับสมัคร เงื่อนไขการสอบคัดเลือก 
ไปท่ีทรัพยากรบุคคล คณะวิศวฯ เพ่ือดําเนินการรับสมัครตามขั้นตอน 
3. หน่วยทรัพยากรบุคคล  ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัคร โดยผ่านทาง 
Website  ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และประกาศทางวิทยุ 
4. หน่วยทรัพยากรบุคคล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และ
แจ้งภาควิชา เพ่ือดําเนินการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และนําเสนอผลงาน 
5. เม่ือดําเนินการคัดเลือกและได้ผู้เหมาะสมเป็นอาจารย์แล้ว  หน่วยทรัพยากร
บุคคลจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และกําหนดวันเริ่มปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
6. ภาควิชาฯ เสนอชื่อแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ภาควิชาฯ เสนอชื่อแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง ให้คําปรึกษาอาจารย์ใหม่ 
 
การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กําหนดข้ันตอนการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรไว้
ดังนี้ 
1. ภาควิชาฯ เสนอชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร โดยพิจารณาจากคณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ  เพ่ือแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร ในหลักสูตรของภาควิชาฯ โดยให้
สอดสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ได้แก่ วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ บริการวิชาการ และวิจัย ส่งไปท่ีบัณฑิตศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
2. หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมของคุณวุฒิ ของหลักสูตร  เพ่ือนําเสนอกรรมการวิชาการ และกรรมการ
ประจําคณะให้ความเห็นชอบ 
ในปีการศึกษา 2557  คณะฯ ได้แจ้งให้ทุกสาขาวิชา ดําเนินการทบทวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร  ดังนี้ 
1. ทบทวนการแต่งต้ังอาจารย์ประจาํหลักสูตรว่ามีการซํ้าซ้อนกันหรือไม่ 
2. หากมีการซํ้าซ้อนกับหลักสูตรอ่ืน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ทางหลักสูตรต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
 
เอกสารอ้างอิง   
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี  มอ 215/103  ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 

 - หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มอ 215/98  ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2558  
 

- ระบบการบริหารอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยฯ มีแผนอัตรากําลังระยะเวลา 4 ปี  และมหาวิทยาลัยได้ให้คณะ/
ภาควิชาฯ ทบทวนกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ทุกปี  โดยมหาวิทยาลัย
จะจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่ในส่วนของสายวิชาการ เพ่ือทดแทน
อัตราข้าราชการท่ีเกษียณอายุฯ หรือลาออก  2 : 1  (หากเกษียณ หรือลาออก 2 
อัตรา จะได้รับทดแทน 1 อัตรา) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะฯ ได้จัดทําแผนการจัดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่งบประมาณ
แผ่นดิน ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทําแผนอัตรากําลังท่ีเกษียณอายุ
ราชการ/ลาออก  จัดสรรอัตราใหม่ทดแทนให้กับภาควิชาฯ ต่าง ๆ ตามแผน
ทดแทนในปี 2557-2580 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ภาควิชาฯ 
1. ดําเนินการบริหารอัตรากําลังเพ่ือรองรับภาระงานสอน โดยเฉลี่ยภาระงานสอน
ให้กับอาจารย์ โดยผ่านท่ีประชุมภาควิชาฯ 
2. อาจารย์ประจําทุกคนต้องจัดทําข้อตกลงภาระงานและตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 
 
เอกสารอ้างอิง    
2.2.1 กรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแผนอัตรากําลัง 4 ปี 
(ปีงบประมาณ 2556-2559) 
2.2.2 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจําคณะฯ สรุปอัตรากําลังท่ี
เกษียณ 2557-2580 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้ โดย
หาทุนให้อาจารย์ท่ีไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ไปพัฒนาความรู้เพ่ือ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นว่าอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทาง
วิชาการได้นั้น ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีได้จากการวิจัยหรือผลงานตีพิมพ์ 
คณะฯ จึงได้สนับสนุนให้ภาควิชาฯ มีทุนสนับสนุนการวิจัยโดยผ่านทีมวิจัย 
สถานวิจัย เพ่ือให้คณาจารย์รวมกลุ่มทํางานวิจัยในด้านท่ีชํานาญ และ
สนับสนุนทุนการทําวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ และมหาวิทยาลัย และสนับสนุน
ทุนสําหรับให้อาจารย์เดินทางไปราชการเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ  และ มีทุนสําหรับอาจารย์เพ่ือลาเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ เพ่ือเขียนตํารา  และพัฒนาสื่อการสอน   ทําให้อาจารย์นํา
ผลงานนั้นไปเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนได้ 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดอบรม เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การขอทุนวิจัย  

4. มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีทุนภายในสําหรับสนับสนุนการทํา
วิจัย 

5. ภาควิชาฯ มีทุนสําหรับให้บุคลากรภาควิชาฯ ไปอบรมพัฒนาความรู้ประจําปี 
6. มหาวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนเงินรางวัลตอบแทนสําหรับ

บทความตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ 
เอกสารอ้างอิง   
      2.2.3 ประกาศทุนสนับสนนุการทําวิจัยเบื้องต้นของภาควิชา 

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

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

อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก = 100 x 5/100 = 5 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ร้ อ ย ล ะ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า
หลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด  5  คน 
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเป็น ผศ. รศ. ศ. จํานวน 4  คน 
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ 80 
4) คะแนนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเป็น ผศ. รศ. ศ. = 80 x 5/100 = 4 
- ผล ง านท า ง วิ ช า ก า ร ขอ ง
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

บทความวิจัย และบทความทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 
1) ระบุรายการผลงาน และค่าน้ําหนัก  1 = 11, 0.6 = 1.2 รวม 12.2 

- ดร.กฤช สมนึก,              1.0 x 4 = 4.0 
- ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต,      1.0 x 6 = 6.4 
                                   0.6 x 1 = 0.6 
- รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล,   1.0 x 1 = 1.0 
                                   0.6 x 1 = 0.6 
                          รวม                12.2 

2) คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักตามสูตร  12.2x100/5 = 244 
3) แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 =  
      244x5/60 = 20.33 

เอกสารอ้างอิง   
2.2.4  บทความทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 

- จํานวนบทความของอาจารย์
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร  

1) คํานวณหาอัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวน    
อาจารย์ประจําหลักสูตร ปี 2553-2557  เท่ากับ  22  บทความ 

2) อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อ/จํานวนอาจารย์ประจํา 
หลักสูตร  22/5=4.4  

3)  คะแนนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 4.4x5/2.5=8.8 = 5 คะแนน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
แสดงผลท่ีเกิด 
- การคงอยู่ของอาจารย์    1. คณะฯ และ ภาควิชาฯ จัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือแสดงอัตราการคงอยู่และจะ

เกษียณในปีถัดไป 
2. ในปีการศึกษา 2557  

2.1 มีอาจารย์ลาออก 1 ท่าน เพ่ือประกอบธุรกิจส่วนตัว  โดยภาควิชาฯ ได้
จัดทําแผนทดแทนตําแหน่งท่ีเกษียณ และลาออก   

2.2 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร ร้อยละ 20 (มีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 4 ท่าน) 

เอกสารอ้างอิง  กรอบอัตรากําลัง 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ต่อการบริหารหลักสูตร    

ภาควิชาฯ ได้ดําเนินการประเมินหลักสูตรจากอาจารย์ผู้สอน  โดยมีระดับความพึง
พอใจ ด้านหลักสูตรระดับดี คะแนน 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 และความพึงพอใจ
การจัดการเรียนการสอน ระดับดี คะแนน 4.34  จากคะแนนเต็ม 5 
เอกสารอ้างอิง  
 2.2.5 แบบประเมินหลักสูตรจากอาจารย์ผู้สอน 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบที่ 2,3 ) 

 
ตารางที่ 3.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และ
องค์ประกอบที่ 3   

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

3.5 4.51 4.51 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

   

- ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

30 * * 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 1 2 2 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1 2 2 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 1 2 2 
             *  ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากไม่มีนักศึกษาสําเร็จการศกึษา 

 
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลนักศึกษา  
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี
เริ่มใช้หลักสูตร) 

จํานวน
นักศึกษาท่ี
รับเข้า 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557  

2554 1 1 1 1 1 - 
2555 0 - 0 0 0 - 
2556 3 - - 3 3 - 
2557 4 - - - 4 - 

แหล่งที่มา: สถติินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรh์ttp://reg.psu.ac.th/StatHatyaiStudent/ 
(จํานวนนักศึกษาที่หายไป ไมม่ารายงานตัว ลาออก ไม่ลงทะเบียนเรียน ตกออก) 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา   ภาวะเศรษฐกิจ     
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การรับนักศึกษา 1. หลักสูตรมีแผนการรับนักศึกษาโดยได้กําหนดรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 5 คน  

2. รับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 
3. กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตาม มคอ.2 
4. ใช้ระบบการรับนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย โดยสมัครผ่านระบบการรับ

นักศึกษาอินเตอร์เน็ต และรับสมัครด้วยตัวเอง 
5. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ประเมินโดยอาจารย์ประจําหลักสูตร 
6. ภาควิชาส่งผลการรับนักศึกษาผ่านระบบของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
เอกสารอ้างอิง 

1.  แผนการรับนักศึกษาใช้ระเบียบและข้ันตอนเดียวกับบัณฑิตวิทยาลัย 
2.  http://www.grad.psu.ac.th/QA/QA57/qa57_3.1.pdf 

- การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา   

1.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กําหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาโดยการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกวิทยาเขต รวม 
4 วิทยาเขต (หาดใหญ่ ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต) พร้อมกันใช้วิธีการถ่ายทอดสดไป
ยังวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตภูเก็ต  และการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะทําให้
นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย  
2. ระบบบัณฑิตศึกษา  
3. ทุนการศึกษาต่างๆ   
4. คู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนสําเร็จการศึกษา 

โดยมีข้ันตอนการประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป 

2.   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษารวมทุกภาควิชาฯ เพ่ือชี้แจงทุนการศึกษา
และกฎระเบียบต่าง ๆ ของคณะ 
3.  ภาควิชาฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาโดยตรง เพ่ือแนะนําอาจารย์ประจําหลักสูตร และ 
แนะนํานักศึกษารุ่นพ่ี เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การควบคุม ดูแลการ

ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ แ ก่
บัณฑิตศึกษา   

การดําเนินการของภาควิชา 
1. หลักสูตรได้จัดรายวิชาสัมมนา  โดยให้นักศึกษานําเสนอรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ซ่ึงนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมสัมมนา  
2. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมดูแลให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
3. แต่งต้ังกรรมการประเมนิรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
4. อาจารย์ท่ีปรึกษากระตุ้นให้นักศึกษาเขียนบทความเพ่ือนําเสนอบทความทางวิชาการใน
ท่ีประชุมวิชาการต่าง ๆ และส่งบทความตีพิมพ์  ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาปรับแก้บทความให้
สามารถตีพิมพ์ได้ และแนะนําวารสารที่ควรตีพิมพ์ให้นักศึกษา 
 
บัณฑิตวิทยาลัย การดําเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
บว.1 การขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
บว.1/1 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์
ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ร่วม 
บว.2 การขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
บว.2/1 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
บว.3 การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
บว.3/1 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
บว.4 การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
บว.4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
บว.4/2 การขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ 
บว.5 การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
บว.6 แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
บว.7 การแจ้งผลการสอบประมวลความรอบรู้ 
บว.8 การขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
บว.9 แบบรายงานความก้าวหน้าของการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ 
บว.10 การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 
บว.12 การขออนุมัติย้ายสาขาวิชา 
บว.13 การขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา 
บว.14 รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ 
คําร้อง 1 คําร้องท่ัวไป 
คําร้อง 3 คําร้องหนังสือรับรองการศึกษา (สําหรับนักศึกษาท่ีเป็นข้าราชการลาศึกษาต่อ) 
คําร้อง 4 คําร้องขอหนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด (สําหรับนักศึกษาท่ีเป็นข้าราชการลาศึกษา
ต่อ) 
คําร้อง 4/1ข้อมูลการเรียนและความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
เอกสารอ้างอิง  
 http://www.grad.psu.ac.th/QA/QA57/qa57_3.2.pdf 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การพัฒนาศักยภาพ

นั ก ศึ กษ าและก า ร
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

       เพ่ือให้การดําเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมศักยภาพ
ของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งเสริมนักศึกษา ดังนี้ 
1. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาท้ังในด้านประสบการณ์ วิชาการ 
คุณธรรมและจริยธรรม  และส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพ การแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และความเข้าใจระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และสถาบันอ่ืน ๆ ท้ังใน 
และต่างประเทศ 
2.  สนับสนุนกิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในแต่ละกิจกรรมของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา เช่น 
 2.1 กิจกรรมวิชาการ 
 2.2 กิจกรรมกีฬา 
 2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และเพ่ือพัฒนาสังคม 
 2.4 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 2.5 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
1. เชิญวิทยากรจากสถาบันการศกึษาต่าง ๆ มาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยในด้านต่าง ๆ  
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย 
3. จัดกิจกรรมแนะนําการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ 
4. สนับสนุนให้นักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 
5. เย่ียมชมห้องวิจัย และประชุมนําเสนอผลงานวิจยั ณ UniMAP และ USM ประเทศ
มาเลเซีย 
เอกสารอ้างอิง  โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
แสดงผลท่ีเกิด 
- การคงอยู่    จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้า และคงอยู่  

ปี
การศึกษา
ท่ีรับเข้า 

จํานวนท่ี
รับเข้า 

จํานวนท่ี
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนท่ีคง
ค้างอยู่ 

จํานวนท่ี
หายไป 

อัตราการ
คงอยู่ร้อย

ละ 
2554 1 - 1 0 100 
2555 0 - - - 0 
2556 3 - 2 1 66.66 
2557 4 - 4 0 100 

การคิดอัตราการคงอยู่ 
I. คิดจํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่แต่ละปี  

1. จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าท้ังหมด  8  คน 
2. จํานวนนักศึกษาที่หายไป  1  คน 
3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 6  คน (ปี 2557) (คิดแต่ละปีท่ีรับเข้า) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
II.คิดอัตราการคงอยู่โดยคิดเป็นร้อยละ 
   จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คูณด้วย 100 แล้วหารด้วยจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้าท้ังหมด 
หมายเหตุ  จํานวนท่ีหายไป นักศึกษาลาออกกลางคัน เนื่องจากไปทํางานตามสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 

- การสําเร็จการศกึษา ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา  

อธิบายปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
จากข้อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีเข้าหลักสูตรปีการศึกษา 
2554 ยังไม่มีมีผู้สําเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้

หลักสูตร) 

จํานวนท่ี
รับเข้า 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ 

จํานวน ร้อยละ 
2554 1 0 0 
2555 0 0 0 
2556 3 0 0 
2557 4 0 0 

- ความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตร และ
ผ ล ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ
ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง
นักศึกษา 

ภาควิชาฯ มีกล่องให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น  ซ่ึงปรากฏว่าท่ีผ่านมาไม่มีนักศึกษา
ร้องเรียนภาควิชา และอาจารย์ผู้สอน 
เอกสารอ้างอิง 
3.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของนักศึกษา    
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านหลักสูตร ในระดับ ดี  ค่าเฉลี่ย  4.32   และความพึงพอใจ
ด้านการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.34  จากคะแนนเต็ม 5 

 
 
ตารางที่ 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งชี้ 2.1)  

 จํานวน 
1. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาท้ังหมด (ปกีารศึกษา 2557)   - * 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําและศึกษาต่อ   - * 
3. จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต (ใช้ข้อมูลบัณฑิตท่ี

จบปีการศึกษา 2556) 
1** 

4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจํานวน
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาท้ังหมด  

50** 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 4.51** 
หมายเหตุ  *ไม่มีบัณฑิตจบในปีการศึกษา 2557 
**ใช้ข้อมูลบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2556 จาํนวน 2 คน ได้รับการประเมิน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50    
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ตารางที่ 3.5 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่  (ตัวบ่งช้ีที่ 2.2)  
    รายช่ือผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพมิพ์

 กรอบเวลาของขอ้มูล : 1 ม.ค.57-31ธ.ค. 57

ลาํ
ดบั

 ที่ รหัส

นักศึกษา
ช่ือนักศึกษา/ ผู้เขียน ช่ือบทความ แหล่งตพีมิพ์เผยแพร่ ประเภทการเผยแพร่

ระดบั

คุณภาพ
29 5210130016  มกัตาร์ แวหะยี Effect of cross-flow velocity on flow and 

heat transfer characteristics of impinging jet 
with low jet-to-plate distance

Journal of Mechanical Science and 
Technology28 (6) (2014) 1-9

วารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ : ท่ีอยูใ่น
ฐานขอ้มูล ISI

(มี Impact Factor  =
0.703)

1.00

36 4910120099 บญัญติั  นิยมวาส Investigation of Flow and Heat Transfer 
Characteristics of Annular Impinging Jet

Advanced  Materials  Research Vols.931-932 
(2014) pp.1223-1227

วารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ : ท่ีอยูใ่น
ฐานขอ้มูล Scopus

1.00

37 5210130016 มกัตาร์ แวหะยี Study of Heat Transfer Characteristics and 
Kerf Quality of Flame Jet Cutting

Advanced Materials Research  Vols. 931-932 
(2014) pp. 392-396

วารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ : ท่ีอยูใ่น
ฐานขอ้มูล Scopus

1.00

38 4910120099 บญัญติั  นิยมวาส Flow and Heat Transfer Characteristics of 
Impinging Jet from Expansion Pipe Nozzle 
with Air Entrainment Holes

Advanced Materials Research, Vols. 931-932 
(2014) pp.1213-1217

วารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ : ท่ีอยูใ่น
ฐานขอ้มูล Scopus

1.00

39 5210130016 มกัตาร์ แวหะยี Heat Transfer Enhancement of Impinging 
Row Jets in Cross-flow with Mounting 
Baffles on Surface

Advanced  Materials  Research Vols.931-932 
(2014) pp.1218-1222

วารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ : ท่ีอยูใ่น
ฐานขอ้มูล Scopus

1.00

44 5210130016 มกัตาร์ แวหะยี Cross-flow Effect on Flow and Heat 
Transfer Characteristics of Impinging Jets in 
a Confined Channel

Engineering Transactions, Vol. 17, No.1 (36) 
Jan - Jun 1014,pp 61-73

วารสารวชิาการ
ระดบัประเทศ ในฐาน 

TCI (กลุ่มท่ี 2)

0.60

0.40

0.40

0.40

0.40

รวม      3.2

1.00

0.60

 
 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  -  คน 
2. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา - 
3. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 2 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

     ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา - 
 

เอกสารอ้างอิงตาราง 3.5   ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องค์ประกอบที่ 5) 
ตารงที่ 4.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 5  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1 2 2 
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1 2 2 

5.3 การประเมินผู้เรียน 1 2 2 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 80 100 5 

 
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการเรยีนรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 

รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค/ปี
การศึก
ษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

215-672 1/2557 1 
100 

              1 1 

215-701 1/2557              1 
100 

 1 1 

215-601 2/2557              1 
100 

 1 1 

215-614 2/2557  1 
100 

             1 1 

215-653 2/2557    1 
33.3 

         2 
66.6 

 3 3 

215-665 2/2557  1 
100 

             1 1 

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

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตรการเรียน
การสอน และการ
ประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การออกแบบ

หลักสูตรและสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร  

 

             ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลต้ังแต่ พ.ศ.2548 และได้ผลิต
ผลงานวิจัยเชิงลึกระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยมีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศในหลาย ๆ สาขาวิชา เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  สาขาวิชาพลังงาน สาขาวิศวกรรม
เคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ เป็นต้น  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล  ท่ีดําเนินการอยู่ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ท่ี
จะมุ่งเน้นด้านการสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะเป็นกําลัง
สําคัญท่ีจะช่วยสร้างผลงานวิจัย นอกจากนี้การศึกษาระดับปริญญาเอกจะช่วยสร้างความ
เข้มแข็งของการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรีของสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การ
ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับสูง ทําให้เกิดการพัฒนาประเทศด้วย
องค์ความรู้จากการวิจัย อีกท้ังเป็นการเพิ่มจํานวนนักวิชาการท่ีมีศักยภาพทางความรู้ในระดับสูง
ท่ีสามารถขยายผล ช่วยส่งเสริมงานวิจัยและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
ประเทศชาติต่อไป 

  ดังนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้า
ศึกษา และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับสูงให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อันจะเป็นทรัพยากรทางปัญญาท่ีสําคัญใน
อนาคต 
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การปรับปรุง
หลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ 

1.  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตผู้มีความรู้ทางวิชาการชั้นสูง เป็นผู้นําทางวิชาการท่ีสามารถ
ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับสากล และเป็นผู้มีความสามารถนําวิชาการไปประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีภายในประเทศ 

2.  เพ่ือผลิตนักวิชาการท่ีมีความสามารถในการบุกเบิก ค้นคว้าและวิจัย เพ่ือไปเป็น
อาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน ท่ีเปิด
สอนหรือวิจัยในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

3.  เพ่ือให้บริการและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการ และเอกชน ท้ังใน
ด้านวิชาการและการวิจัย ซ่ึงต้องใช้ความรู้วิศวกรรมเคร่ืองกลข้ันสูง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การกําหนดผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
เพ่ือรองรับและกําหนดผู้สอน โดยให้ดําเนินการจัดประชุมหารือเพ่ือกําหนดผู้สอนและความ
เหมาะสมในรายวิชาฯ ของแต่ละภาคการศึกษาเปน็รายบุคคล   
2. ภาควิชาฯ  ได้มอบหมายให้รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดําเนินการจัด
ภาระงานสอนให้กับคณาจารย์  โดยผ่านการประชุม และความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการภาควิชาฯ หลังจากกําหนดผู้สอนตามความถนัด และความชํานาญในเนื้อหาท่ีสอน  
ของผู้สอนรายบุคคล และกระจายรายวิชาตามสาขาท่ีอาจารย์มีความถนัด โดยกระจายภาระ
งานสอนให้เท่าเทียมกัน ตามความเหมาะสมในขั้นเบื้องต้น 
3. หลังจากการกําหนดผู้สอนผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
แล้ว ได้ดําเนินการนําภาระงานสอนเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ของภาควิชาฯ เพ่ือรับทราบ และ
รับรองการจัดภาระงานสอน  
4. ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีระบบจัดภาระงานสอน โดยผู้สอนแต่ละท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูล
รายวิชาท่ีรับผิดขอบสอนผ่านเอกสาร ซ่ึงแจกให้ทราบเป็นรายบุคคล และอีกช่องทางหนึ่งผ่าน 
Web site ของภาควิชาฯ 
http://me.psu.ac.th/mehome/index.php?option=com_content&view=article&id=
13&Itemid=11 (ระบบภาระงานสอนของภาควิชาฯ)  ซ่ึงได้จําลองภาระงานสอนให้ผู้สอนแต่
ละท่านเข้าไปดูและตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชา หากตรวจพบว่าไม่ถูกต้องผู้สอน
สามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง  
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การกํากับ  ติดตาม 
และตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ มคอ.
4 ) 

1. ภาควิชาฯ ได้แจ้งผู้สอนแต่ละท่านดําเนินการจัดทํา มคอ.3 (แผนการสอน) ผ่านเอกสารเป็น
รายบุคลคล และผ่านระบบแจ้งเตือนทาง E-mail  ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
โดยกําหนดให้จัดทําก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์  ท้ังนี้ได้จัด
ให้ผู้ดูแลหลักสูตร (ประธานหลักสูตร) ตรวจสอบ และส่งข้อเสนอแนะ   กรณีท่ีรายวิชาใด
ข้อมูลไม่ครบถ้วน  เจ้าหน้าท่ีประจําภาควิชาฯ เป็นผู้ตรวจสอบและแจ้งเตือนผู้สอนรายวิชา
นั้น ๆ เพ่ือดําเนินการเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลต่อไปหลังจากทุกรายวิชาจัดทําเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  ภาควิชาฯ ได้จัดทําสรุปเป็นเอกสารรวมวิชาส่งต่อหน่วยบัณฑิต คณะวิศวฯ  ต่อไป   

2. กําหนดให้ผู้เรียนดําเนินการประเมินผลการสอนและข้อเสนอแนะของคณาจารย์ในรายวิชา 
   ท่ีเรียน ก่อนสอบปลายภาค  ซ่ึงจะเป็นผลสะท้อนไปยังผู้สอนเพ่ือดําเนินการปรับปรุงการ  
   สอนในคร้ังต่อไป 

- การควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ใน ระ ดับบัณ ฑิ ต 
ศึ ก ษ า  ใ ห้ ส อ ด 
คล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้า
ของศาสตร์ 

 

1. นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ร่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาจาก
ความสอดคล้องกับสาขาวิชาและความทันสมัยของหัวข้อวิทยานิพนธ์  
2. หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องไม่ซํ้ากับงานวิจยัท่ีมีอยู่ โดยนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต้องทําการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยเขียนใน proposal ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบความทันสมัยของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้จากปีท่ีอ้างอิง 
3. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้เห็นชอบและอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บว.2)  
 
 
 
1. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งต้ังจากบณัฑิตวิทยาลัย โดยมีกําหนดเกณฑ์
ว่า ต้องเป็นอาจารย์ประจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ คุณวุฒิปริญญาโทท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 2.  กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้เห็นชอบและอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บว. 2) โดยพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 1. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ติดตามการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาท่ีอยู่ในการดูแล
ตามความเหมาะสม  
 2. มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยกรรมการผู้ประเมิน
จะพิจารณาภาระงานและความก้าวหน้าของงานวิจัยตามข้อตกลงภาระงานท่ีทําไว้ต้นเทอม   
 3. มีการจัดวิชาสัมมนาสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพ่ือส่งเสริม และแนะนํานักศึกษาในการศึกษา
ค้นคว้าและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ 
 
 

- การแต่งต้ังอาจารย์
ท่ี ป รึ ก ษ า วิ ท ย า 
นิ พ น ธ์ แ ล ะ ก า ร
ค้ นค ว้ า อิ สระ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
ส อ ด ค ล้ อ ง ห รื อ
สัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

 
- ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ 

กํ ากับ ติดตามใน
การทําวิทยานิพนธ์ 
และการค้นค ว้ า
อิ ส ร ะ แ ล ะ ก า ร
ตี พิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การประ เมิ น ผล

ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
กรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 
- การตรวจสอบการ

ประ เ มิ นผลกา ร
เ รี ย น รู้ ข อ ง
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ก า ร กํ า กั บ ก า ร

ประ เ มินกา รจั ด 
การเรียนการสอน 
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร (มคอ. 5 
มคอ.6 และมคอ.
7) 

กรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของอาจารย์
ผู้สอน โดยกําหนดให้มีการรายงาน เช่น 
มคอ.3 แผนการสอน รายละเอียดของรายวิชา เช่น เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน 
มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของภาควิชา 
เอกสารอ้างอิง  มคอ.3  มคอ. 5  https://tqf.psu.ac.th/ 
 
 
1. กําหนดให้ผู้สอนต้องส่งข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาค ของแต่ละภาคการศึกษา

ในรายวิชาบรรยาย ตามแผนการสอนใน มคอ.3 ก่อนสอบอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือประเมิน
ข้อสอบ 

2. ในกรณีท่ีมีอาจารย์สอนหลายตอน  ผู้สอนแต่ละตอนต้องประชุมเพ่ือพิจารณาการออก
ข้อสอบ 

3. ภาควิชาฯ แต่งต้ังกรรมการประเมินข้อสอบ เพ่ือประเมินข้อสอบในรายวิชาต่าง ๆ  
4. เม่ือกรรมการประเมินข้อสอบ เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อเสนอแนะหรือแก้ไข ผู้สอนจะ

ดําเนินการแก้ไข ก่อนส่งห้องสอบ 
5. กําหนดให้ผู้สอนประกาศคะแนนสอบกลางภาคให้นักศึกษาทราบหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
6. มีการประชุมสาขาวิชาเพื่อพิจารณาระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา 
7.   กําหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา 
 
1.  กําหนดให้ผู้เรียนดําเนินการประเมินผลการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะ ของ
คณาจารย์ในรายวิชาท่ีได้เรียน ก่อนสอบปลายภาค  ซ่ึงจะเป็นผลสะท้อนไปยังผู้สอนเพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุงการสอนในคร้ังต่อไป 
2.  กรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้สอนจากผลการประเมินโดย
นักศึกษา หากพบว่ามีผลการประเมินการสอนตํ่ากว่า 3.50 
3.  จัดทํา มคอ.5  ทุกภาคการศึกษา เพ่ือรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ก า ร ป ร ะ เ มิ น

วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ใน ระ ดับบัณ ฑิ ต 
ศึกษา   

1. หลักสูตรต้ังกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยตั้งกรรมการภายในภาควิชาฯ จํานวน 
4 ท่าน  
2.  ต้ังกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เทอมละ 2 คร้ัง  
3.  ต้ังกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  โดยคณะกรรมการจากอาจารย์ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
4.  ประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์  ประเมินจากความใหม่ของความรู้ท่ีค้นพบ และความถูก
ต้องของผลการวิจัย 
5.  ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในรูปของ บทความวิชาการ และบทความพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ต่างๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับโดย สกอ. 
 
  
เอกสารอ้างอิง  4.1  แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
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ตารางที่ 4.4  ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

รายงานการประชุม วันท่ี 18 มีนาคม 
2558 
รายงานการประชุม วันท่ี  7 สิงหาคม 
2558 
 

 

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

รายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555  
 

 

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

มีการจัดทํา มคอ.3  
ตามระบบ https://tqf.psu.ac.th/ 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 

 

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

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ทางภาควิชา กําหนดให้
อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงาน มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา  
https://tqf.psu.ac.th/ 

 

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

มีการจัดทํารายละเอียดครบตามแบบ 
มคอ.7  
 

 

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

ทวนสอบรายวิชา 215-613   
215-653, 215-665 จากท้ังหมด 6 
รายวิชา 
เอกสารอ้างอิง รายงานการทวนสอบ 

 

7) 
 
 
 
 
 
 
 

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

ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงการเรียนการ
สอน โดยการเชิญวิทยากรมาบรรยาย
ให้กับนักศึกษามากข้ึนเพ่ือให้ได้ความรู้
ใหม่ ๆ และหลากหลาย 
จัดให้นักศึกษาเย่ียมชมโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ท่ีบรรจุใหม่ เข้ารับการ
ปฐมนิเทศเม่ือวันท่ี   28-31 กรกฎาคม 
2558  และเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ เม่ือวันท่ี 
28-31 กรกฎาคม 2558 
ดร.มักตาร์  แวหะยี  เข้าร่วมอบรม 
เชิงปฏิบัติการบริหารหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและอบรมการเขียนรายงาน 
SAR  เม่ือวันท่ี 27-28 พฤษภาคม 
2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ซ่ึงจาก
การอบรมดังกล่าวได้นํามาแจ้งให้
ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์
ประจําหลักสูตรทราบถึงเกณฑ์ต่างๆ 
ดร.มักตาร์  แวหะยี  อบรมเลขานุการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2557  เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์กีฬาและ
สุขภาพ 
จากการอบรม ได้นํามาประชุมชี้แจงให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรต่าง ๆ ทราบ
ถึงเกณฑ์การประเมิน และการจัดทํา
รายงานประจําป ี 

 
 

 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
คร้ัง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรได้พัฒนาทาง
วิชาการ/วิชาชีพ ทุกคน 
1.ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต 
8-17 สค.2557 ประชุมวิชาการและ 
เสนอผลงาน   The 15th 
 International Heat  
Transfer Conference 
 (IHTC-15) ณ เมือง Kyoto 
ประเทศญี่ปุ่น 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

14-19 ตค.2557 วิชาการเครือข่าย 
วิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย 
 คร้ังท่ี 28 (ME-NETT คร้ังท่ี 28),  
เชิงปฏิบัติการ การออกแบบและ 
ติดต้ังระบบดับเพลิงด้วยน้ํา โรงแรม 
พูลแมน ขอนแก่น  
 
21-29 มิย.2558  ประชุมวิชาการ 
และเสนอผลงาน The 13th  
Asian Symposium on  
Visualization (ASV13) 
ณ เมือง Novosibirsk ประเทศ 
รัสเซีย 
\ 

2. รศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล 
30 สค.-10 กย.2557   นํานักศึกษาไป
แข่งขัน  JSAE Auto Challenge 
2014 Student Formula  ณ 
กรุงโตเกียว ญีปุ่น 
 

3.รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 
15 ตค.2557 ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครศรีธรรมราช 
4 ธค.2557 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณโครงร่างวิจัยเพ่ือพัฒนาโจทย์
วิจัยเชิงพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 
 

4. รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
22 – 29 มิย.2558 ประชุมวิชาการ
และเสนอผลงาน Particle and gas-
phase polycyclic aromatic 
hudrocarbons from biodiesel 
combustion ประเทศรัสเซีย 
 
 
 
 



   

  
  

33

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

5.ดร.กฤช  สมนึก 
16-18 มีค.2558  สมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ คร้ัง
ท่ี 16 ประจําปี 2558 และระดับ
นานาชาติ คร้ังท่ี 8 (TSAE 2015) 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา 
 
เอกสารอ้างอิง   
4.4.10 รายการเดินทางไปราชการ 

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

มีการส่งบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 
จํานวน  15 คน เข้ารับการสัมมนา
ภาควิชาฯ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
วันท่ี 5-7 มิย.2558  สัมมนาเรื่อง
หลักสูตร นอกสถานท่ี จํานวน 15 คน 
วันท่ี  12 มิย.2558  สัมมนาภาควิชาฯ 
ในสถานท่ี  จํานวน 15 คน 
วันท่ี  4-6  พย.2557  โครงการศึกษา
ดูงาน และการเรียนการสอน UniMAP 
และดูงานโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท 
Naza automotive company ณ 
ประเทศมาเลเซีย  จํานวน  12 คน 
30 มิย.-3 กค.2558  เข้าร่วมประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกล
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 29  จํานวน 3 
คน 
27-29 พค.2558  อบรมโปรแกรม 
BRICSCAD และ SPACECLAIM  ณ  
บ.ซิกม่าร์โซลูชั่น จํานวน 1 คน 
 
เอกสารอ้างอิง   
4.4.10 รายการเดินทางไปราชการ 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

ในปีการศึกษา 2557  ทางภาควิชาฯ 
ได้ประเมินความพึงพอใจด้านหลักสูตร 
4.32   
ความพึงพอใจด้านการเรียนการสอน 
4.34  จากคะแนนเต็ม 5   
เอกสารอ้างอิง   
2.2.5  แบบประเมินหลักสูตร 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ใช้ข้อมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษาปี
การศึกษา 2556  ค่าเฉลี่ย 4.43 

 

 
 

- รวมตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ จํานวน......12..........ตัวบ่งชี ้
- ตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จํานวน.....12.....ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ  100 ของตัว

บ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีน้ี 
หมายเหตุ ต้องมีเอกสารหลกัฐานประกอบผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

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

215-613 
MATH METH 
ENGINEER 
215-653 
COMPUTATIONAL 
FLUID DYNAMICS 
215-665 
ENERGY FROM 
BIOMASS & 
CONVERS 

1/2557 
 
 

2/2557 
 
 

2/2557 

- 
 
- 
 
 
- 

ผลการเรียนจาก 
มคอ.5 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

หมายเหตุ  เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนมีจํานวนน้อย  
 
ตารางที่ 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 

- - - - 
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ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
 
ตารางที่ 4.8 คุณภาพของการสอนการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี 

(ระบุคะแนน) 
ไม่มี 

215-601 
SEMINAR IN MECH ENGIN 

1/2557    

215-613 
MATH METH ENGINEER 

1/2557    

215-663 
ENERGY MANAGE IN 
BUILDINGS 

1/2557    

215-672 
PRINCIPLES OF ROBOTICS 

1/2557    

215-602 
SEMI MECH ENGINEERING II 
 

2/2557    

215-614 
RESEARCH METHODOLOGY 

2/2557    

215-627 
VIBRATION OF CONTINUOUS 
SYS 

2/2557    

215-653 
COMPUTATIONAL FLUID 
DYNAMICS 

2/2557    

215-665 
ENERGY FROM BIOMASS & 
CONVERS 

2/2557 4.18   

หมายเหตุ : นํามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม  สรุปได้ดังน้ี 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2557  ผลการประเมนิระดับภาควิชา  4.49  จากคะแนนเต็ม 5 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2557  ผลการประเมนิระดับภาควิชา  4.53  จากคะแนนเต็ม 5 
 คะแนนเฉล่ีย 2 ภาคการศึกษา    ผลการประเมนิระดับภาควิชา  4.51  จากคะแนนเต็ม 5 
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ตารางที่ 4.9 ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม เร่ืองเหล่านี้ควรเป็นเรื่องท่ีต้องปลูกฝัง
โดยสังคม/ชุมชน/ครอบครัว และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังปรับปรุง
ระบบทางสังคมให้มีตัวอย่างท่ีดีๆ 

 

การปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ควรส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการ
เรียนการสอน เช่น ใน
รายวิชาเสริมหลักสูตร 

ความรู้ ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วม/ เข้าร่วม
กิจกรรมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

คณะ/ภาควิชา มีเงิน
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
เสนอผลงานทางวิชาการ 

ทักษะทางปัญญา ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วม/ เข้าร่วม
กิจกรรมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

คณะ/ภาควิชา มีเงิน
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
เสนอผลงานทางวิชาการ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

- จัดกิจกรรมให้นักศึกษารู้จัก
กันเพ่ิมข้ึน 
 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากร
ทางด้านบุคคลากร/ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การมีบุคลากร
สารสนเทศให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 

คณะฯ และภาควิชาฯ ได้จัด
เจ้าหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษาแล้ว 

 เอกสารอ้างอิง  แบบประเมินหลักสูตรของผู้สอน 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จํานวนอาจารย์ใหม ่  1  คน 
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ   1  คน 
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ตารางที่ 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเขา้
ร่วม 

จํานวน  
สรุปข้อคิดเหน็ และประโยชน์ทีผู่้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
สัมมนาภาควิชา 17 15 ระดมสมองการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ปี 2559  

อาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

วันท่ี  4-6  พย.2557  
โครงการศึกษาดูงาน และ
การเรียนการสอน UniMAP 
และดูงานโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท Naza 
automotive company 
ณ ประเทศมาเลเซีย  
จํานวน  12 คน 

7 12 เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC  
เป็นแนวทางในการพัฒนา Lab ของภาควิชา  
 

 
หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 

(องค์ประกอบที่ 6 ) 
 

ตารงที่ 5.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 6 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 3 3 
 

ตารางที่ 5.2 การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในอนาคต 

เคร่ืองมือพ้ืนฐานวิจัยมีไม่เพียงพอ ไม่สามารถทําวิจัยท่ีมีคุณภาพได้ 
 

จัดหาครุภัณฑ์และหาทุนต่อเนื่อง 

จํานวนทุนวิจัยท่ีสนับสนุน
นักศึกษามีไม่เพียงพอ 

จํานวนนักศึกษามีจํานวนน้อย อาจารย์จัดหาแหล่งทุนวิจัยให้มาก
ข้ึน 
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ตารางที่ 5.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ระบบการดําเนินงาน

ของภาควิชา/คณะ/
สถาบัน โดย มีส่ วน
ร่ ว ม ข อ ง อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม 
ภาควิชาฯ ใช้ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีห้องสมุดประจําท้ัง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแต่ละแห่งได้
ดําเนินการจัดหาหนังสือตามความต้องการของอาจารย์ ประจําหลักสูตร ภาควิชา/คณะ 
ยกเว้นวารสารออนไลน์หรือฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จัดหาโดยห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ท่ี
ผ่านการคัดเลือกหรือพิจารณาจาก อาจารย์ประจําหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และ
คณะกรรมการดําเนินงานห้องสมุด ซ่ึงสามารถใช้ร่วมกันได้ 5 วิทยาเขต  
      แนวทางการจัดหาหนังสือ ตํารา วารสาร ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียน การสอน มี
ดังนี้  
     1.1 คณะกรรมการดําเนินงานห้องสมุด จัดสรรงบประมาณและกําหนด นโยบายการ
จัดหาหนังสือ วารสารฐานข้อมูล  
     1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร ภาควิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ตํารา วารสารและ
ฐานข้อมูล ท่ีต้องการให้ห้องสมุดจัดซ้ือ  
     1.3 การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสารฐานข้อมูล จากอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ภาควิชา/คณะ  
     1.4 การจัดซ้ือจัดหาหนังสือวารสารฐานข้อมูล  
     1.5 การเตรียมความพร้อมหนังสือ วารสารฐานข้อมูล ก่อนให้บริการ  
     1.6 การบริการ ประชาสัมพันธ์/แนะนํา/อบรมการใช้  
     1.7 การประเมินความพึงพอใจ  
หมายเหตุ การจัดสรรงบประมาณจัดหาหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ของวิทยา เขตอ่ืนๆ 
ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต 
 
      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้สวัสดิการเบิกเงินค่าบรรณาสารสงเคราะห์ให้กับอาจารย์ และ
สายครู/ช่าง เพ่ือจัดซ้ือหนังสือ ตํารา ไว้ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ   
ด้านสถานท่ี  
      มหาวิทยาลัยฯ  จัดห้องสมุดให้กับนักศึกษา  และศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล 
      คณะฯ  มีฝ่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริการนักศึกษาในด้านการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และจัด Wi-Fi ความเร็วสูงท่ัวท้ังคณะฯ ให้กับบคุลากรและ
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ   
      ภาควิชาฯ จัดห้องสมุดประจําภาควิชาฯ ให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็นสถานท่ีค้นคว้าข้อมูล 
และระบบการยืมหนังสือของภาควิชา   
 

- จํานวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ก ร ะ บ ว น ก า ร

ปรับปรุงตามผลการ
ประ เ มิ นคว ามพึ ง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการทํางาน  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์มีกระบวนการ PDCA ปรับปรุงผลการ ดําเนินงานตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการ มีวิธีการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือสร้างความ
พึงพอใจผู้ใช้บริการให้เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
      1. ประเมินและสรุปผลการสั่งซ้ือหนังสือในเดือนกรกฎาคม ทุกปี เพ่ือ ติดตาม
รายการหนังสือค้างส่งจากบริษัท หรือตัวแทนจําหน่าย เตรียมปิดงบประมาณประจําปีและ
ประมาณการงบประมาณส่ังซ้ือหนังสือในปีต่อไป ในปี 2557 สั่งซ้ือหนังสือได้ 95% ส่วน
หนังสือท่ีสั่งซ้ือไม่ได้แจ้งกลับให้อาจารย์ทราบ พร้อมเหตุผลเช่น หนังสือท่ีไม่มีการพิมพ์
เผยแพร่ (out of print) หนังสือค้างส่ง 
    2. ราคาวารสารฐานข้อมูลเพ่ิมข้ึน ประมาณ 5-15% ทุกปี ห้องสมุดได้ วิเคราะห์สถิติ
การใช้และค่าใช้จ่ายการจัดหาวารสารฐานข้อมูล (ปี2556-2558) และร่วมมือกับ ห้องสมุด
ส่วนภูมิภาค จัดหา วารสาร ฐานข้อมูล และ e-book ใน รูปภาคีเครือข่ายPULINET ในปี 
2557 ผู้บริหารคณะแพทย์ให้เชิญบริษัทฯ หรือ ตัวแทนจําหน่ายมาต่อรองราคา ผลปรากฏ
ว่า ในปีนี้คณะแพทย์สามารถต่อรอง ราคาฐานข้อมูลวารสารได้ตํ่ากว่าห้องสมุดแพทย์ใน
ภูมิภาคอ่ืน 
3. สถิติการยืมหนังสือลดลง ห้องสมุดได้วิเคราะห์สถิติการยืมจากระบบ ALIST  
เอกสารอ้างอิง  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของหอสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ทีส่ําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีทีส่ํารวจ)  
วันที่สํารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………………………. 
 
ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใชบ้ณัฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………………………… 
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  
 

ตารางที่ 7.1 ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่

สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 
    
    
    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี ................. 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันทีค่าดว่าจะสิ้นสุดแผน และผูร้ับผิดชอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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