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2. รายละเอียดผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
2.1 บทสรุปผู้บริหาร 

 (บริบทที่ส าคัญ ,จุดแข็ง,จุดอ่อน,สรุปคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ) 
      การด าเนินงานของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการด าเนินงานปานกลางเนื่องจาก
นักศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรต่ า แต่มีอัตราการคงอยู่ค่อนข้างสูง 
อย่างไรก็ดีสามารถจ าแนกจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรได้ดังนี้ 
       จุดแข็ง: อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีศักยภาพสูง รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี ความเชี่ยวชาญ
และความช านาญในวิชาชีพ และอาจารย์มีการท างานวิจัยอย่างต่อเนื่องท าให้มีข้อมูลประกอบการสอนและ
พัฒนาการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 
                 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีอัตราการได้งานท าสูง 
 จุดอ่อน: นักศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรต่ า และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร 

 
2.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุได้เปิดใช้หลักสูตรครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 
ใช้ชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2541 และทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2541 หลักสูตรได้ด าเนินการรับนักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่อยมาดังนี้ 

1.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบอนุมัติเมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2546 

2.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบอนุมัติเมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม 2549 

3.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติ/รับทราบการอนุมัติหลักสูตรใน
คราวประชุมครั้งที่ 327(8/2553) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2553 และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 

 
2.3 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี ้
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พ.ศ 2553 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 17 สิงหาคม 2558 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร 25490101103853 ระดับปริญญาตรี 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร () ตามเกณฑ์  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร () ตามเกณฑ์ 
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด () ตามเกณฑ์ 
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
() ตามเกณฑ์ 

 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1, 2, 11, 12 (จ านวน 4 ข้อ) 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิศวกรรมวัสดุ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า 
1 หลักสูตร ทั้งนี้ทางประธานหลักสูตรได้น าเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม และอยู่ระหว่างข้ันตอนการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
1. นายธวัชชัย ปลูกผล 

3839900188362 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

1. นายธวัชชัย ปลูกผล 

3839900188362 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วศ.บ. (เหมืองแร่และโลหะ
วิทยา), ม.สงขลานครินทร,์ 
2524 
 
M.Eng. (Geotechnical 
Engineering), AIT, 2530    
M.Sc. (Metallurgical 
Engineering), U. of 
Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 2539 
 
Ph.D. (Metallurgical 
Engineering),  U. of 
Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 2544 

 
 
 
 
 
 

 ซ้ ากับ
หลักสูตร 
โท-เอก
วัสดุ 

2. นายเจษฎา  วรรณสินธุ ์

344990235089 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2. นายเจษฎา  วรรณสินธุ ์

344990235089 
รองศาสตราจารย ์

B.S.E, Materials Science 
and Engineering (Summa 
Cum Laude), Case 
Western Reserve U., 
U.S.A., 2543 
 
Ph.D. (Materials Science 
and Engineering), MIT, 
U.S.A. , 2547 

 
 
 
 

 
 
 
 

ย้าย
สังกัด 

3. นางสาววีรวรรณ  สุทธิศรี
ปก 
3101700535076 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3. นางสาววีรวรรณ  สุทธิศรี
ปก 
3101700535076 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

B.Eng. (Materials Science 
and Engineering), 
Imperial College London, 
U.K., 2540 
 
Ph.D. (Materials Science 
and Engineering), 

 
 
 
 

 
 
 

ลาออก 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
Imperial College London, 
U.K., 2545 

4. นายประภาศ  เมืองจันทร์

บุรี 
3800101549072 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

4. นายประภาศ  เมืองจันทร์

บุรี 
3800101549072 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
ม.สงขลานครินทร,์ 2533 
 
M.Eng. (Mechanical 
Engineering), Nagaoka U. 
of Technology, Japan, 
2540    
 
Ph.D. (Materials Science 
and Engineering), U. of  
Liverpool, U.K., 2548 

 
 
 
 
 

  

5. นายวิษณุ  ราชเพ็ชร 
3920600272709 
อาจารย ์

5. นายวิษณุ  ราชเพ็ชร 
3920600272709 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วศ.บ. (เหมืองแร่และโลหะ
วิทยา), ม.สงขลานครินทร,์ 
2540 
 
DEA. (Materials Science 
and Engineering), Institut 
National Polytechnique 
de Lorraine, Nancy, 
France, 2546 
 
Ph.D. (Materials Science 
and Engineering ), Institut 
National Polytechnique 
de Lorraine, Nancy, 
France, 2550 

 
 
 
 
 

 ซ้ ากับ
หลักสูตร 
ป.โท
เหมือง
แร่ 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ครบ  ไม่ครบ 
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เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง ผศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................... .......  
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 12  การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน ประธานหลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อแจ้งผลการด าเนินงาน
หลักสูตรและปรึกษาหารือการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปี 2553 ให้เป็นฉบับปี 2559 โดยมีการแก้ไขและ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับปรุงเนื้อหาและรหัสวิชาในหลักสูตรให้เข้ากับยุคสมัยและ
สถานการณ์ปัจจุบันโดยยังคงยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมทุกคน 
หลักฐานอ้างอิง รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุวันที่ 26/06/2558 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
ผลการด าเนินงาน ทางหลักสูตรจัดท ารายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ดังเอกสารแนบ 

 หลักฐานอ้างอิง เล่มหลักสูตรที่ประทับตราผ่านการอนุมัติจาก สกอ., แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาละเอียด
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4  
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
ภาคการเรียนที่ 1/2557 

        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 13 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  13 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง บันทึกข้อความ ที่ มอ.235/518 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2557 

ภาคการเรียนที่ 2/2557 
        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 11 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  11 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง บันทึกข้อความ ที่ มอ.235/164 ลงวันที่ 11 ธันวาคม  2557 

         ภาคการเรียนที่ 3/2557 
        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 1 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  1 รายวิชา 
            หลักฐานอ้างอิง หนังสือบันทึกข้อความ ที่ มอ.235/xxx ลงวันที่ xx xxxx  2557 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
ภาคการเรียนที่ 1/2557 

        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 13 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.5-6 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  13 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง บันทึกข้อความ ที่ มอ.235/205 ลงวันที่ 07  มกราคม 2558 

ภาคการเรียนที่ 2/2557 
        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 11 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.5-6 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  11 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง บันทึกข้อความ ที่ มอ.235/429 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2558 

      ภาคการเรียนที่ 3/2557 
        อยู่ระหว่างการด าเนินงาน (ก าหนดส่ง มคอ.5-6 ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา 

1/2558) 
             หลักฐานอ้างอิง ไม่มี (เพราะอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 
 
5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน... 
(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่วันที่ 25  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 

(2) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่วันที่  31  เดือนสิงหาคม 

พ.ศ.2558 

หลักฐานอ้างอิง  รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
พ.ศ 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 

 ผ่าน เพราะด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
(องค์ประกอบท่ี 4 ) 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 2 3  
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5 5  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 2 5  

 
ตารางท่ี 2.2  กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- ระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และการบริหารอาจารย์ 
 
 ขั้นตอนการรับอาจารย์ใหม่ทางหลักสูตรยึดแนวทางปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมี
เนื้อหาดงันี้ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และคัดเลือก มีจ านวน 3-5 คนประกอบด้วย 
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย/ศูนย์/

สถาบัน/ส านัก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาระดับดังกล่าว 
เป็นประธานกรรมการ 

1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา/ผู้อ านวยการกอง/เลขานุการคณะ/
หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ยังคับบัญชา
ระดับดังกล่าว เป็นกรรมการ 

1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1-3 คน เป็นกรรมการ 
2. หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกมีดังนี้ 

2.1 ก าหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้
ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง 

- ระบบการบริหาร
อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
2.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 

3. ภาควิชาฯ ก าหนดภาระงานของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้
ในการสรรหาและคัดเลือก 

4. วิธีการสรรหาและคัดเลือก 
4.1 ต าแหน่งวิชาการ ให้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ

หลายวิธีดังนี้ 
4.1.1 สอบข้อเขียน 
4.1.2 สอบปฏิบัติ 
4.1.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมิน(ตามเอกสารแนบที่ 2.1) 
4.1.4 วิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ก าหนด
ตามท่ีเห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

5. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือสอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

 
 ขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดประชุมคณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ เพ่ือขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย  
1.1 ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
1.2 ผู้แทนจากภาควิชา โดยจะต้องแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการและ/หรือรองประธานกรรมการ  
1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน  
1.4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ โดยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 2 คน พร้อมแนบหนังสือตอบรับและ
ประวัติย่อของผู้ทรงคุณวุฒิ  
1.5 ตัวแทนฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) (เฉพาะกรณีจัดท า
หลักสูตรใหม่)  
1.6 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน (ถ้ามี)  
1.7 เลขานุการและ/หรือผู้ช่วยเลขานุการ  

2. ภาควิชาฯ ท าเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์
และกองบริการการศึกษาถึง สกอ. 

3. สกอ. รับเรื่องและอนุมัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. คณะฯและภาควิชาฯ แจ้งให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ทราบ  
 

     ขั้นตอนการบริหารอาจารย์ 
งบประมาณ 
ทางหลักสูตรมีนโยบายการบริหารอาจารย์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

1. มาตรฐานภาระงานเต็มเวลาของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มี
ภาระงานมาตรฐานเต็มเวลา 20 หน่วยภาระงาน/ปี ดังนี้ 
1.1 ภาระงานสอนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 9 หน่วยภาระงาน/ปี 
1.2 ภาระงานวิจัย (รวมภาระการท าผลงานวิชาการอ่ืนๆ) ไม่น้อยกว่า 2 

หน่วยภาระงาน/ปี โดยก าหนดให้ภาระงานวิจัยและหรือผลงานทาง
วิชาการเป็นภาระงานบังคับที่อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทุกคนต้อง
ท า 

1.3 ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานช่วยบริหาร และภาระงานอื่นๆ ไม่
น้อยกว่า 2 หน่วยภาระงาน/ปี โดยก าหนดให้ “หน่วยภาระงาน”
หมายถึง จ านวนหน่วยภาระงานที่อาจารย์ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย และเทียบปริมาณ 1 หน่วยภาระงานเท่ากับ ภาระงานสอน
วิชาบรรยายนักศึกษาปริญญาตรีในชั้นเรียน 1 หน่วยกิตบรรยาย ตลอด
ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่าภาระงานสอนวิชาบรรยายระดับปริญญา
ตรีรวม 15 ชั่วโมงใน 1 ภาคการศึกษา 

2. การก าหนดภาระงานเป็นรายบุคคล 
คณะ/ภาควิชา โดยดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะสามารถปรับ
ภาระงานอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยแต่ละคนได้ตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชา และคณะ/หน่วยงาน โดยภาระ
งานมาตรฐานของแต่ละคนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยภาระงานต่อปี และให้มี
การน าผลการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ส าหรับอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย การต่อสัญญาจ้างหรือการเพ่ิมค่าจ้าง 

3. การก าหนดภาระงานอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเป็นประเภท/กลุ่ม คณะ
สามารถก าหนดประเภท/กลุ่มของอาจารย์ เป็นรายบุคคล ดังนี้ 
3.1 กลุ่มอาจารย์ที่มีภาระงานสอนมากกว่าภาระงานวิจัยและภาระงาน

สร้างสรรค์อ่ืนๆ 
3.2 กลุ่มอาจารย์ที่มีภาระงานวิจัยมากกว่าภาระงานสอนและภาระงาน

สร้างสรรค์อ่ืนๆ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
3.3 กลุ่มอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีภาระงานบริการ

รักษาพยาบาลมากกว่าภาระงานสอน ภาระงานวิจัย และภาระงาน
สร้างสรรค์อ่ืนๆ 

3.4 กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งต้อง
ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลาและอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารระดับภาควิชา
หรือผู้บริหารอื่นๆ สามารถเลือกปฏิบัติภาระงานสอน ภาระงานวิจัย
หรือภาระงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ เพิ่มเติม 

3.5 ในการก าหนดสัดส่วนภาระงานแต่ละกลุ่ม และภาระงานของอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะ
อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะโดยต้องค านึงถึงภารกิจที่คณะ/ภาควิชารับผิดชอบ ซึ่งต้อง
ก าหนดให้สอดคล้องกับภารกิจโดยรวมของคณะ 

 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการบริหารอาจารย์ในส่วนของการลาเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการดังนี้ 

1. ประธานหลักสูตรจัดประชุมและชี้แจงการด าเนินงานหลักสูตรอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2. ประธานหลักสูตรส ารวจข้อมูลของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรว่า
คณะกรรมการมีการลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการหรือไม่ หรือการ
ลาอื่นๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานของหลักสูตรซึ่งจะมีผลให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่ได้อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

3. หากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
ประธานหลักสูตรจะน าวาระเข้าท่ีประชุมภาควิชา เพื่อด าเนินการ
จัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อไป 

 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตและการบริหารอาจารย์ 
 
             การด าเนินงานของหลักสูตรในส่วนของการรับอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 
2557 มีการรับอาจารย์ใหม่จ านวน 1 ท่านคือ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
             ดร. มัทนา ฆังคะมโณ   
         
             การด าเนินงานจริงของหลักสูตรในส่วนของการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจากการประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม
ลาออก ย้ายสังกัดและบางท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า  1 หลักสูตร 
              
     ในส่วนของการบริหารอาจารย์ทางหลักสูตรมีผลการด าเนินงานในส่วนของหน่วย
ภาระงานมาตรฐานของอาจารย์แต่ละท่านมากกว่า 20 หน่วยภาระงาน/ปี (ตาม
เอกสารแนบ 2.3) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงาน 
 

     จากกระบวนการขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการ
บริหารอาจารย์ ท าให้มีการปรับปรุงกรรมการประจ าหลักสูตรใหม่เนื่องจากมี อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเดิมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตรดังนี้ 
 

1. ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล (ประจ ามากกว่า 1 หลักสูตร) 

2. รศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์ (ถูกยืมตัวจาก ส านักอุทยานวิทยาศาสตร์) 
3. ผศ.ดร. วีรวรรณ  สุทธิศรีปก (ลาออก) 
4. ผศ.ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร (ประจ ามากกว่า 1 หลักสูตร) 

 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน (ในวงรอบ
ต่อไป)  
 
             จากผลการด าเนินการท าให้หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนกรรมการหลักสูตร
ใหม่ ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างกระบวนการแต่งตั้ง ทั้งนี้ได้ผ่านการประชุมของภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุแล้ว ซึ่งรายชื่อกรรมการชุดใหม่มีดังนี้ 

1. ผศ.ดร.ธวชัชัย  ปลูกผล                       ประธานหลักสูตร 
2. ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจันทร์บุรี              กรรมการ 
3. รศ.กัลยาณี  คุปตานนท์                       กรรมการ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
4. ดร.มัทนา ฆังคะมโณ                            กรรมการ 
5. อ.ชนินทร์ ด ารัสการ                             กรรมการ 

หมายเหตุ: เดิม ผศ.ดร.ธวัชชัย  ปลูกผล เป็นกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 
2555  และ รศ.กัลยาณี  คุปตานนท์ เป็นกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง 2553 และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง 2555 ด้วย ซึ่งท าให้ผิด
เงื่อนไขการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ สกอ. ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเหมือง
แร่และวัสดุ จึงพิจารณาให้อาจารย์ทั้ง 2 ท่นมาเป็นกรรมการประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ เพียงหลักสูตรเดียว  

  
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน
............................................................................................................................. ..........
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. . 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี 
............................................................................................................................. ..........
................................................................................................................. ......................
............................................................................................................................. . 
 

- ระบบการส่งเสริม
และพัฒนา
อาจารย์ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์โดยยึดถือนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการผลักดันให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองดังนี้ 
 

1. อาจารย์ที่บรรจุมาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องศึกษาระดับปริญญาโท
ภายในระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่บรรจุ และตอ้งศกึษาระดับปริญญาเอก
ภายใน 4 ปีนับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
        กรณีไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทตามระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 1 
แล้วแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายในระยะเวลา 11 ปีนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ 
โดยไม่นับระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือไปปฏิบัติการวิจัยหากพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวให้เลิกจ้าง 
       กรณีไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตามระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 1 
แล้วแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายในระยะเวลา 7 ปีนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ 
โดยไม่นับระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือไปปฏิบัติการวิจัยหากพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวให้เลิกจ้าง 

2. อาจารย์ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องศึกษาระดับปริญญาเอก
ภายในระยะเวลา 3 ปี 
      กรณีไปศกึษาต่อระดับปริญญาเอกตามระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 3 
แล้วแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด หรือไม่ประสงค์ไปศึกษาต่อ 
ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายในระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ โดยไม่นับระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือไป
ปฏิบัติการวิจัย 

3. อาจารย์ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 4 ปีนับแต่วันที่ได้รับบรรจุ 

4. อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
              การด าเนินงานของหลักสูตรในส่วนของการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรนั้นเป็นดังนี้ 
 

1. อาจารย์ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์จ านวน 1 ท่าน (ถูกยืมตัว) 
2. อาจารย์ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 4 ท่าน 
3. ทั้งนี้จากนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าให้
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
อาจารย์สามารถขอเลื่อนต าแหน่งวิชาการได้ 1 ท่านคือ 

             ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร จากต าแหน่งอาจารย์ในปี พ.ศ. 2556  เป็นต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนถึงปัจจุบัน 
 
3) อธิบายการประเมินการด าเนินงาน  
............................................................................................................................. ..........
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. . 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
............................................................................................................................. ..........
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. . 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามผลการประเมิน
............................................................................................................................. ..........
.............................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... .... 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร)หาก
พบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี)  
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........
.............................................................................................................................. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

- ร้อยละอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญา

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด....5......คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน...5.... คน 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
เอก  4) คะแนนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5/20 = 5 

- ร้อยละอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด..... 5......คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. จ านวน... 5.... คน 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ 100 
4) คะแนนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. x 5/60 = 5 

- ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

บทความวิจัย และบทความทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 
1) ระบุรายการผลงาน และค่าน้ าหนัก (ตามเอกสารแนบที่ 2.2) 
2) ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักตามสูตร 

 
จ านวนบทความวิชาการ ค่าน้ าหนัก คะแนน 

1 1.00 1 

0 0.80 0 

0 0.60 0 

4 0.40 1.6 

0 0.20 0 

5   2.6 

ค านวณค่าร้อยละ (2.6*100)/5= 52 
 

3) แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีค่าร้อยละผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  (52/20)*5 = 5 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
แสดงผลที่เกิด 

- การคงอยู่ของ
อาจารย์    

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นดังนี้ 
 

รายชื่ออาจารย์ สถานการณ์คงอยู่ของอาจารย์ตามปี พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

 
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2557 นี้ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือแก้ไขปัญหาการเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เกณฑ์ข้อ 1 ดังได้รายงานไปแล้วในองค์ประกอบที่ 4.1  
 

ผศ.ดร. ธวชัชัย ปลูกผล คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 
รศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธ์ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ ออก ออก ออก 
ผศ.ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ ออก ออก ออก 
ผศ.ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 
ผศ.ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 

- ความพึงพอใจของ
อาจารย์ ต่อการ
บริหารหลักสูตร    

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรโดยมีตัวชี้วัด
ของการสอนการเตรียมงานสอนและอาจารย์สอนอย่างมีความสุข และมี
ความยินดีในการผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตามเอกสารแนบที่ 2.2 

 
เอกสารแนบท่ี 2.2 
บทความวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (5 บทความ) 

ชนิดวารสาร ค่า
น้ าหนัก 

ชื่อบทความ วันที่
ตีพิมพ ์

ชื่อวารสาร ผู้แต่ง % 

วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ :  
ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI 
(มี Impact Factor  
=2.684) 

1.00 Photocatalytic 
Degradation of 
Glyphosate in Water 
by N-Doped 
SnO2/TiO2 Thin-Film-
Coated Glass Fibers 

25-
Sep-
57 

Photochemistry and 
Photobiology, 2014, 
90: 1243-1250 

 วิษณุ 
ราชเพ็ชร 

5 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ :  
ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus 

0.4 Effects of Solid 
Fractions in a Slurry 
Die Casting Process on 
Defects of 7075 
Aluminum Alloy 

2015 Applied Mechanics 
and Materials 

ธวัชชัย 
ปลูกผล 

 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ :  

0.4 Study of Surface 
Segregation Defect of 
7075 Aluminum Alloy 

2015 Applied Mechanics 
and Materials 

ธวัชชัย 
ปลูกผล 
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ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus 

in Semi-Solid Squeeze 
Casting 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ :  
ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus 

0.4 Tensile Properties of 
Semi-Solid Die Cast 

AC4C Aluminum Alloy 

2014 Applied Mechanics 
and Materials 

ธวัชชัย 
ปลูกผล 

 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ :  
ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus 

0.4 Effects of Solid 
Fractions in a Slurry 
Casting Process on 

Shrinkage and 
Microstructure of 7075 

Aluminum Alloy 

2014 Advanced Materials 
Research 

ธวัชชัย 
ปลูกผล 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบท่ี 2,3 ) 

ตารางท่ี 3.1  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 2 และองค์ประกอบท่ี 3 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

3.5 3.97  

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

3.75 3.64  

- (ป.ตรี) ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

 72.7  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 2 3  
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 2  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 2  

 
ตารางท่ี 3.2 (ก) ข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่
รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ี

เริ่มใช้
หลักสูตร) 

จ านวน
นักศึกษาท่ี

รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

  จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

2553 39 23 59.0 23 59.0 23 59.0 23 59.0 7 17.9 

2554 47     35 74.5 30 63.8 30 63.8 18 38.3 

2555 49         36 73.5 36 73.5 36 73.5 

2556 48             37 77.1 37 77.1 

2557 34                 33 97.1 
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ตารางท่ี 3.2  (ข) ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของนักศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน
นักศึกษา
ที่รับเข้า 

นักศึกษาท่ีออกจากระบบ (ตกออก, ไม่มารายงาน
ตัว, ลาออก,ไม่ลงทะเบียน,ย้ายคณะ) 

ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน % จ านวน % 

2553 39 16 41.0 16 41.0 

2554 47 17 36.2 12 25.5 

2555 49 13 26.5   

2556 48 11 22.9 

2557 34 1 2.9 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
          จากตารางที่ 3.2 (ก) และ (ข) จะเห็นว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาค่อนข้างสูงและอัตราการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปานกลาง กล่าวคือ  
          นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2553 มีอัตราการคงอยู่ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 18% และอัตราการ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประมาณ 41% ทั้งนี้มีอัตราการออก (ตกออก, ไม่มารายงานตัว, ลาออก,ไม่ลงทะเบียน
,ย้ายคณะ) ประมาณ 41% ซึ่งในภาพรวมแล้วถือว่านักศึกษารุ่น 2553 มีอัตราการคงอยู่ประมาณ 59%  
          นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2554 มีอัตราการคงอยู่ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 38% และอัตรา
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประมาณ 26% ทั้งนี้มีอัตราการออก (ตกออก, ไม่มารายงานตัว, ลาออก,ไม่
ลงทะเบียน,ย้ายคณะ) ประมาณ 36% ซึ่งในภาพรวมแล้วถือว่านักศึกษารุ่น 2553 มีอัตราการคงอยู่ประมาณ 64% 
          นักศึกษาท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2555 2556 และ 2557 มีอัตราการคงอยู่ในปีการศึกษา 2557 เป็น 74% 
77% และ 97% ตามล าดับซึ่งถือว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาโดยรวมของหลักสูตรค่อนข้างสูง 
 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
         จากการด าเนินงานของหลักสูตรยังไม่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 
 
ตารางท่ี 3.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา  
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การรับ
นักศึกษา 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 
การด าเนินงานการรับนักศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนการรับนักศึกษาโดยภาพรวมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
      ขั้นตอนการรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       1.1  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ดูแลด้านงานรับนักศึกษาของ
คณะฯ)  ดึงข้อมูลแผนการรับนักศึกษาตามปีการศึกษา จากกลุ่มงานแผนงานและพัฒนา
คุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีข้อมูลจ านวนที่คณะยืนยันจ านวนรับ ตามประเภท
วิชา (สน.) 
  1.2  จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับนักศึกษาใหม่ตามปีการศึกษา เพ่ือ
ขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Road Show) 
 1.3  จัดท าโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ลงนาม (โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติโครงการ)    

1.3.1  โครงการทุนมงคลสุข        
  1.3.2  โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.    
  1.3.3  โครงการลูกพระราชบิดา 1      
  1.3.4  โครงการลูกพระราชบิดา 2       
  1.3.5  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 

  1.3.6  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 

  หากโครงการใดมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือส่วนอื่นใดในแต่ละปี
การศึกษา ต้องน าเข้ากรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนส่งต่อ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลงนาม 
 1.4  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2557 เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  (Road Show) ตามโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 1.5  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ หน้าเว็บไซต์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.psu.ac.th 
 1.6  รับสมัครนักศึกษาโดยให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังคณะวิศวกรรมศาตร์ 
ตามคุณสมบัติโครงการที่ประกาศหน้าเว็บไซต์ของคณะ 
 1.7  จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยคณะกรรมการด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 1.8  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
http://www.eng.psu.ac.th/home.html   

1.9  เปิดระบบการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ผ่าน
ระบบ  https://fmishatyai.psu.ac.th/newstudent/Student/Default.aspx 

1.10 จัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ (ช าระค่าธรรมเนียนการศึกษาและส่ง

http://www.eng.psu.ac.th/
http://www.eng.psu.ac.th/home.html
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานการยืนยันสิทธิ์) 
1.11 รายงานสรุปจ านวนรับนักศึกษาเข้าคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 ขั้นตอน การรับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       1.  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ดูแลด้านงานรับนักศึกษาของคณะฯ) 
จัดท าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจัดส่งให้งานรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
  1.1  โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  
  1.2  โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาในระดับ
สถาบันอุดมศึกษา 
  1.3  โครงการ วมว. 
  1.4  โครงการ สอวน. 
  1.5  โครงการรับตรงนักเรียนในเขตภาคเหนือ 
  1.6  โครงการรับตรงนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1.7  โครงการรับนักเรียนโดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 
วิชา 
  1.8  โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
  1.9  โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
  1.10 โครงการมหาดไทย 
  1.11  โครงการ ศอบต. 
  1.12 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง 
(Admissions) 
 2.  งานรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดท าประกาศโครงการต่าง ๆ 
แขวนไว้หน้าเว็บไซต์งานรับนักศึกษา  เพื่อประชาสัมพันธ์  www.entrance.psu.ac.th 
 3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์    เมื่อได้รับข้อมูลจากงานรับนักศึกษาเรื่องการขอ
ข้อมูลห้องในการจัดสอบสัมภาษณ์  รายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และผู้
ประสานงานการสอบสัมภาษณ์ จึงจัดท าบันทึกข้อความขอข้อมูลจากภาควิชาเพ่ือแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวแก่งานรับนักศึกษา และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งในภาพรวมของทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 4.  งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ และส่งข้อมูลมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเตรียมการจัดสอบสัมภาษณ์ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 5.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์ ตามข้อมูลที่แจ้งไปยังงานรับ
นักศึกษา 
 6.  คณะวิศวกกรมศาสตร์  จัดส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยังงานรับ
นักศึกษา หลังจากสัมภาษณ์ 
 7.  งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์  www.entrance.psu.ac.th 
 8.  งานรับนักศึกษาเปิดระบบการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 9.  งานรับนักศึกษารวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing 
House ให้กองทะเบียนและประมวลผล ออกรหัสนักศึกษา และส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษา
ทั้งหมดมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา   
         
        ผลการด าเนินงานจากกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตร
รับนักศึกษาเข้ามาศึกษาจ านวน 34 คน ในจ านวนนี้มีนักศึกษาไม่มารายงานตัวจ านวน 1 
คน 
 
3) อธิบายการประเมินการด าเนนิงานการรับนักศึกษา  

 
        จากการด าเนินการการรับนักศึกษาและน าผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 
มาพิจารณาโดยยึดอัตราการตกออกของนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 แยกตามกลุ่มการ
รับเข้า พบว่านักศึกษาที่มีอัตราการตกออกมากท่ีสุดคือกลุ่ม Admissions (ท้ังนี้เป็นการ
ด าเนินการในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
 
        ระบบสัมภาษณ์นักศึกษายังขาดประสิทธิภาพ อาจารย์ที่เป็นกรรมการสัมภาษณ์ถูก
ก าหนดสิทธ์ให้ต้องรับนักศึกษาที่เข้าสัมภาษณ์ทุกคน (หากไม่รับต้องมีการชี้แจงเหตุผล) ท า
ให้อาจารย์ที่เป็นกรรมการสัมภาษณ์ไม่ได้รับสิทธิขาดเต็มที่ในการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา ตามผล
การประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
 
        จากผลการพิจารณานี้ คณะกรรมการการรับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์จึง

http://www.entrance.psu.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
พิจารณาผ่านมติที่ประชุมให้ลดอัตราการรับนักศึกษาในระบบ Admissions ในปีการศึกษา 
2558 ลงเพื่อแก้ปัญหาอัตราการตกออกของนักศึกษา (ท้ังนี้เป็นการด าเนินการในภาพรวม
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษาตามผลการประเมิน 
............................................................................................................................. ..................
........................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ........ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การรับนักศึกษา )หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทาง
การรับนักศึกษา ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......... 

- การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนเข้า
ศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     
           การด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเป็นไปตามการด าเนินงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ความส าคัญกับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา จึงได้จัด
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย ได้ทราบแนวทาง วิธีการเรียนที่ถูกต้อง วิธีการ
ปรับตัวในเรื่องต่างๆ อาทิ การปรับตัวให้เข้ากับการด าเนินชีวิต การเรียนและการร่วม
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติจัดโครงการ  
2. จัดโครงการวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557  
โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 3 กลุ่ม 
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นักศึกษากลุ่มที่ 1 (รหัสนักศึกษา 5710110001-
5710110226) 
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นักศึกษากลุ่มที่ 2 (รหัสนักศึกษา 5710110227-
5710110452) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
- วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นักศึกษากลุ่มที่ 3 (รหัสนักศึกษา 5710110453-
5710110678) 
ก าหนดการ 
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม ห้องประชุมหัว
หุ่นยนต์ 
09.00-12.00 น. บรรยายในหัวข้อ “วิธีการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์” 
โดยผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ และศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13.30-16.30 น. แบ่งกลุ่มย่อยเข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me 
More 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการฯ  
4. สรุปผลการจัดโครงการฯ น าเข้าประชุมคณะกรรมการวิชาการ และ
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

          
         การจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 แบ่งนักศึกษาเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 226 คน 
จากรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 678 คน มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 610 คน ตอบ
แบบถาม จ านวน 595 คน ดังนี้ 
         กลุ่มท่ี 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 201 คน ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 195 คน 
         กลุ่มท่ี 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 206 คน ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 200 คน 
         กลุ่มท่ี 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 203 คน ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 200 คน 
 
ได้ผลสรุปดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
จากภาพรวมทั้งโครงการ พบว่า 
- เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.33 และร้อยละ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
40.67 
- ช่องทางเข้าศึกษา ส่วนใหญน่ักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง 14 จังหวัด มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
41.18 รองลงมาเข้าศึกษาโดยโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คิดเป็น
ร้อยละ 15.49 
- นกัศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ 28 คน จากจ านวนที่รับเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2557 จ านวน 33 คน(ไม่นับรวมนักศึกษาที่ไม่มารายงานตัว) คิดเป็น 
84.8%  ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 และเอกสารแนบที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

ภาควิชา 
23-ก.ค.-57 24-ก.ค.-57 25-ก.ค.-57 รวม 

จน. % จน. % จน. % จน. % 

สาขาวิชา                 

ไฟฟ้า 4 2.1 1 0.5 1 0.5 6 1.0 

เครื่องกล 14 7.2 21 10.5 18 9.0 53 8.9 

โยธา 9 4.6 6 3.0 7 3.5 22 3.7 

อุตสาหการ 4 2.1 0 0.0 1 0.5 5 0.8 

เคมี 13 6.7 18 9.0 13 6.5 44 7.4 

เหมืองแร่ฯ 6 3.1 5 2.5 10 5.0 21 3.5 

คอมพิวเตอร์ 20 10.3 33 16.5 33 16.5 86 14.5 

เมคาทรอนิกส์ 11 5.6 9 4.5 3 1.5 23 3.9 

วัสดุ 7 3.6 2 1.0 19 9.5 28 4.7 

สิ่งแวดล้อม 5 2.6 5 2.5 1 0.5 11 1.9 

การผลิต 11 5.6 7 3.5 3 1.5 21 3.5 

ชีวการแพทย์ 1 0.5 1 0.5 0 0.0 2 0.3 

ทั่วไป 90 46.2 92 46.0 91 45.5 
27
3 

45.9 

รวม 19 100. 20 100. 20 100. 59 100.
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
5 0 0 0 0 0 5 0 

 
3) อธิบายการประเมินการด าเนนิงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
การประเมินการด าเนินงานพจิารณาจากแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
ดังนี้ 
             จากภาพรวมทั้งโครงการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสถานที่จัด
กิจกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมา คือ ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
(LCD, ระบบเสียงฯลฯ)/คอมพิวเตอร์ในการทดสอบภาษาอังกฤษ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.37 หากพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่ม จะเห็นได้ว่า มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ภาพรวมทั้งโครงการ คือ นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสถานที่จัดกิจกรรมมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD, ระบบเสียงฯลฯ)/คอมพิวเตอร์ในการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3.1 
 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 

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

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

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

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาตามผลการประเมิน 

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

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

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

6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา )หากพบว่า.ระบบ 
กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ด าเนินการ
ได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 

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

............................................................................................................................. ..................
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
......................................................................................................................................  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การควบคุม
การดูแล 
การให้
ค าปรึกษา
วิชาการ 
และแนะ
แนวแก่
นักศึกษา
ปริญญาตรี 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 
    การด าเนินงานการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นไปตามการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังนี้ 
 

 หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1.  จัดห้องบริการนักศึกษาโดยเฉพาะพร้อมการให้บริการแก่นักศึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการและด้านการแนะแนวการใช้ชีวิต  

2.  ให้บริการตอบค าถามนักศึกษาผ่านช่องทาง Social Network Facebook 
ของหน่วยทะเบียนโดย 

ใช้ชื่อ Rado Tabian   
 3.  จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  
  หน้าข่าวนักศึกษาระดับปริญญาตรี www.eng.psu.ac.th/menu-
std/newssstd/stdnews.html 
 4.  จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่องการแนะ
แนวการจัดสรรสาขาวิชาเรียน ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
 5.   จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมีการจัดกิจกรรมน าเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี 
(Project Day) ปีการศึกษา 2557 
 
หมายเหตุ(อาจารย์ท่ีปรึกษา) 

1.  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแล อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาค
การศึกษา  คือในช่วงต้นของภาคการศึกษา  และหลังจากทราบผลการสอบกลางภาค และ
หรือ ช่วงเวลาอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

2.  การพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ให้กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ รับผิดชอบด าเนินการประสานงาน  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ให้
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการเอง 

3.  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มีสาขาวิชา หากเรียนครบ 24 หน่วยกิต ก็
สามารถเลือกสาขาวิชาเรียนได้ และคณะฯ จะจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ เพ่ือ
ดูแลนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

4.  ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
ขึ้นอยู่กับคณะฯ 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมการดูแลการให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 

          การด าเนินงานจริงในส่วนการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แต่งตั้งอาจารย์ของภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารุ่น  2557 จ านวน 12 ท่าน
ตามเอกสารแนบที่ 3.2(ก) และพบว่าในวันที่จัดกิจกรรมการพบประอาจารย์ที่ปรึกษามี
นักศึกษาสาขาวัสดุเข้าร่วมกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จ านวน 26 คนจากจ านวนรับเข้าในปีการศึกษา 
2557 จ านวน 33 คน(ไม่นับรวมนักศึกษาท่ีไม่มารายงานตัว) คิดเป็น 78.8% ทั้งนี้พบว่ามี
อาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารุ่น 2557 
เข้าร่วมจ านวน 12 ท่าน(ตอบแบบสอบถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 ท่าน)ซึ่งคิดเป็น 
100% และก่อนที่จะมีกิจกรรมพบปะนักศึกษานั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาข้ึนในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เพ่ือท าความเข้าใจและชี้แจงอาจารย์
ที่ปรึกษาท าให้กิจกรรมการพบปะนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิผลมากขึ้นตาม
รายละเอียดของใบประเมินจากนักศึกษาและอาจารย์ในเอกสารแนบที่ 3.2(ข) 

 
3) อธิบายการประเมินผลการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แก่นักศึกษาปริญญาตรี 
......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........
............................................................................................................................. .. 
  

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .........
............................................................................................................................. .........
....................................................................................................................... ........ 
  

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน 
................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .........
..................................................................... .......................................................... 
 

6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี)หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแล
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ที่ด าเนินการได้ผลดี
เยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........
............................................................................................................................. .. 
 

- การพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา
และการ
เสริมสร้าง
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 
21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
       ในสว่นของกลไกหรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นทางหลักสูตรได้ก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาดังนี้ 
      1. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม  
      2.โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา 
      3. กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษา 
      4. กิจกรรม Big Cleaning 
      5. กิจกรรมปลูกป่า 
      6. โครงการ IHPT 
      7. กิจกรรมไหว้ครู 
     8. กิจกรรมดูงานนอกสถานที่/ทัศนศึกษาประจ าปี  
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
     9. กิจกรรมวันเด็ก 
     10. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
       การด าเนินงานจริงด้านแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ดังนี้ 

2.1 โครงการค่ายจริยธรรม (ไม่สามารถหาวันที่นักศึกษาว่างได้เนื่องจากเป็นการปรับ
ภาคการศึกษาตาม AEC ครั้งแรกท าให้การจัดสรรวิชาเรียนมีการเปลี่ยนแปลง) 
 

ส่วนกิจกรรมอ่ืนสามารถด าเนินการได้ตามแผนโดยเฉพาะกิจกรรมดูงานนอกสถานที่/ทัศน
ศึกษาประจ าปี ซึ่งมีรายวิชาที่น านักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ดังนี้ 
 

1. 237-321 โลหกรรมเคมี 
2. 237-341 วิศวกรรมเซรามิก 
3. 237-230 เคมีส าหรับวิศวกรรมวัสดุ   
4. 237-303 การตรวจคุณลักษณะวัสดุ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3.3 
 
3) อธิบายการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
        
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามผลการประเมิน (ในวงรอบ
ต่อไป) 

............................................................................................................................. ..................
...................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. .......... 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
................................................................................................ ..................................... 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายๆเรื่อง)หากพบว่าระบบ กลไก 
หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ท่ีด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 

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

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

............................................................................................................................. ......... 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
แสดงผลที่เกิด 

- การคงอยู่    จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู่ 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่คง
ค้างอยู่ 

จ านวนที่
หายไป 

อัตรา
การคง
อยู่ร้อย

ละ 
2553 39 16 7 16 59.0 
2554 47 12 18 17 63.8 
2555 49  36 13 73.5 
2556 48  37 11 77.1 
2557 34  33 1 97.1 

 
การคิดอัตราการคงอยู่ 
ปีการศึกษา 2553 

1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 39 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 16 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 23 คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 59.0 

ปีการศึกษา 2554 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 47 คน 



34 
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2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 17 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 30 คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 63.8 

ปีการศึกษา 2555 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 49 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 13 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 36 คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 73.5 

ปีการศึกษา 2556 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 48 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 11 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 37 คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 77.1 

ปีการศึกษา 2557 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 34 คน 
2. จ านวนนักศึกษาทีห่ายไป 1 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 33 คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 97.1 

 
- การส าเร็จ

การศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ 

จ านวน ร้อยละ 
2553 39 11 28.2 

2554 47 12 25.5 

2555 49  
2556 48 
2557 34 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
      
     ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติของนักศึกษาขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
1. ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนที่มี

รูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น  
2. การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม  
3. ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 

     ทั้งนี้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเอง และอีกส่วนขึ้นอยู่กับแผนการศึกษาตาม
หลักสูตร ซึ่งใน มคอ.2 ของหลักสูตร 2553 นี้ได้ออกแบบแผนการศึกษาไว้ส าหรับนักศึกษา
สองกลุ่มด้วยกันโดยใช้คะแนนสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบความรู้รวบยอดปลาย
ช่วงชั้น (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มคือ 
                กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ (ได้คะแนน
มากกว่าร้อยละ 30)  
                กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ (ได้คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 30) ซึ่งจะต้องมกีารลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อมในภาคการศึกษาที่ 1 ก่อน แล้วถึงจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-101 
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ในภาคการศึกษาที่ 2 
 

- ความพึง
พอใจต่อ
การบริหาร
หลักสูตร 
และผลการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน
ของ
นักศึกษา 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดท าระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
ซ่ึงภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้รับคะแนนการประเมินจากนักศึกษาส าหรับความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของหลักสูตรโดยมีผลคะแนนการประเมินจากนักศึกษาในระดับ
ภาควิชาเป็นดังนี้ 
         ภาคการศึกษาที่ 1 ได้คะแนน 4.56 
         ภาคการศึกษาที่ 2 ได้คะแนน 4.48 
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 
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ตารางท่ี 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งช้ี 2.1) 

 จ านวน 
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  22 (2556) 
2. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าและศึกษาต่อ  11(2556) 
3. จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  8 (2555) 
4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ต่อจ านวน

บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด 
36.4 (2555) 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 3.97 (2555) 
 
ตารางท่ี 3.5   (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี)  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.2) 
วันที่ส ารวจ 30 เมษายน 2557    

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 22 - 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 22 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

 
 
4 
9 

 
 

18.2 
40.9 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 3 13.6 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 0 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 1 4.5 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 0 0 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร 0 0 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา บวก
จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 

16 72.7 

 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
       ภาวะการได้งานท าของนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 มีอัตราการได้งานท าปานกลาง (ร้อยละ 62 โดยไม่นับ
รวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ) ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะการปัจจุบันประเทศไทยต้องการบุคลากรในส่วนของอุตสาหกรรมด้าน
วัสดุ เพ่ือรองรับการพัฒนาของประเทศโดยเฉพาะการออกแบบและการข้ึนรูปชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งต้องอาศัย
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ความรู้ความช านาญของวิศวกรในการเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้อง จากข้อมูลการได้งานท าย้อนหลัง 3 ปี ของบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีอัตราการได้งานท าที่ค่อนข้างสูงเสมอมา (ร้อยละ 76.5 ในปี 2554 ร้อยละ 71.4 ในปี 
2555 และ ร้อยละ 61.9 ในปี 2556)   
      ทั้งนีย้ังไม่มีข้อมูลจากสถาบันอื่นที่เป็นรูปธรรมมาเปรียบเทียบ 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องค์ประกอบท่ี 5) 
ตารงที่ 4.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 5 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 2  
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2 2  

5.3 การประเมินผู้เรียน 2 2  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

2 5  

 
ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส 
ชื่อ
วิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W S 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

237-
201 

1/2557 5.56 61.11 8.33 8.33 8.33 0.00 0.00 2.78 0.00 5.56 0.00 36 33 

237-
203 

1/2557 7.69 7.69 29.49 24.36 15.38 2.56 2.56 0.00 0.00 3.85 6.41 78 75 

237-
220 

1/2557 5.00 2.50 15.00 15.00 15.00 12.50 10.00 7.50 0.00 5.00 12.50 40 35 

237-
322 

1/2557 7.69 5.13 20.51 20.51 33.33 2.56 5.13 2.56 0.00 2.56 0.00 39 37 

237-
341 

1/2557 0.00 0.00 2.56 15.38 41.03 28.21 5.13 5.13 0.00 2.56 0.00 39 36 

237-
350 

1/2557 2.44 0.00 7.32 24.39 39.02 12.20 2.44 7.32 0.00 4.88 0.00 41 36 

237-
371 

1/2557 65.52 17.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 13.79 0.00 29 24 

237-
403 

1/2557 12.50 25.00 12.50 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 8 

237-
380 

1/2557 5.56 11.11 19.44 30.56 19.44 2.78 8.33 2.78 0.00 0.00 0.00 36 35 

237-
405 

1/2557 10.34 20.69 27.59 31.03 6.90 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 29 

237-
407 

1/2557 2.94 5.88 29.41 47.06 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94 34 34 
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รหัส 
ชื่อ
วิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W S 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

237-
480 

1/2557 12.50 9.38 31.25 21.88 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 32 

237-
320 

1/2557 20.59 47.06 23.53 5.88 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 34 

237-
001 

2/2557 90.63 6.25 0.00 0.00 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 32 

237-
204 

2/2557 0.00 7.89 31.58 36.84 13.16 7.89 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 38 37 

237-
221 

2/2557 0.00 2.44 9.76 21.95 24.39 17.07 7.32 2.44 2.44 0.00 12.20 41 39 

237-
230 

2/2557 2.67 0.00 4.00 4.00 13.33 20.00 34.67 17.33 0.00 4.00 0.00 75 59 

237-
301 

2/2557 0.00 28.57 37.14 22.86 5.71 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 35 35 

237-
302 

2/2557 6.45 3.23 35.48 22.58 25.81 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 31 

237-
303 

2/2557 5.00 5.00 15.00 20.00 40.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 20 

237-
321 

2/2557 10.94 9.38 10.94 18.75 42.19 3.13 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 64 64 

237-
370 

2/2557 82.14 10.71 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 28 

237-
371 

2/2557 42.86 42.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 7 6 

237-
460 

2/2557 8.11 10.81 8.11 18.92 27.03 10.81 16.22 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 

หมายเหตุ : น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
 
ตารางท่ี 4.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตรการเรียน
การสอน และการ
ประเมินผล 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การ
ออกแบบ
หลักสูตร
และสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
          ระบบ และกลไกการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทายาลัย
สงขลานครินทร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไปได้  

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม
และประเทศชาติ  

4. คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม  

5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้าน
การท างานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดีในการท างาน  

 6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
ศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 
           ซึ่งหลักสูตรได้วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรไว้ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ติดตามการปรับปรุง
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
- ประชุม/สัมมนา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ติดตามความก้าวหน้า

- รายงานการประเมิน
หลักสูตร 
- หลักสูตรที่มีการปรับปรุง
ตามเกณฑ์ สกอ. และ
องค์กรวิชาชีพ 
- เอกสารการประชุม 

- การ
ปรับปรุง
หลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวห
น้าใน
ศาสตร์
สาขาวิชา
นั้นๆ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

ขององค์ความรู้ใน
วิชาชีพ 

- รายวิชาในหลักสูตรที่
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
- การตรวจรับรองหลักสูตร
จากสภาวิศวกร 

- ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็น
การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 

- จัดให้รายวิชาพ้ืนฐาน
ของสาขามีรายวิชา
ปฏิบัติ 
- ติดตามสถานะความ
พร้อมของครุภัณฑ์ด้าน
การเรียนการสอนและ
ท าแผนจัดซื้อทุก 5 ปี 

- จ านวนรายวิชาพ้ืนฐานที่
มีปฏิบัติควบคู่ 
- แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความต้องการของสาขา 

- ปรับปรุงวิธีการวัด
และการประเมินผล 

- ก าหนดให้มี
คณะกรรมการประเมิน
ข้อสอบในทุกรายวิชา 
- ก าหนดเกณฑ์ในการ
วัดและประเมินแต่ละ
รายวิชา 

- รายงานการประเมิน
ข้อสอบ 
- ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อระบบการวัดและ
ประเมินผล 

 
  
2) แนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 
หลักสูตรได้จ าแนกปัจจัยที่เป็นแนวทางการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร
ดังนี้ 
1. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
1.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

        การพัฒนาเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการค้นพบ 
สังเคราะห์และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การค้นพบว่าเมื่อท าให้โครงสร้าง
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ของวัสดุเล็กลงไปถึงระดับนาโนเมตร วัสดุจะมีพฤติกรรมและสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
ท าให้วัสดุนาโนหรือวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนถูกน ามาออกแบบและประดิษฐ์เป็น
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ มากมาย จะเห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุมีบทบาทต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ 
อากาศและอวกาศยาน อุตสาหกรรมไกลฝั่ง เรือเดินสมุทรและเรือด าน้ า อุตสาหกรรมการ
ผลิตโลหะ เซรามิก แก้ว พอลิเมอร์ กระดาษ และวัสดุผสม การสื่อสารและสารสนเทศ 
การทหาร การคมนาคม การแพทย์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนั้น การพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุเพื่อประยุกต์ใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ ามัน ที่มีโอกาสจะหมดโลกอีกไม่นาน 
หรือ ใช้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต การใช้งาน และของเสีย จึง
มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการวางแผนในการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนและ
เทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้กับทุกขั้นตอนของการผลิต การใช้งาน และการน า
กลับมาใช้ใหม่ 

 
1.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นวิศวกรที่ดีนอกเหนือจากมีความ
เชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความค านึงถึงสภาพสังคม
และสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ความรู้การจัดการกับวัสดุที่มีแนวคิดเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆได้ 
นอกจากนี้ควรมีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตส านึกท่ีดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือสร้าง
ผลกระทบที่น้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน 

 
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย เพ่ือการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนา
น วั ต ก ร ร ม  อี ก ทั้ ง ยั ง เ ป็ น ภ า ร ะห นึ่ ง ข อ ง พั น ธ กิ จ ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือ
จากคณะต่างๆในสถาบันเช่น วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร์ และผู้เรียนใน
สาขาอ่ืนสามารถเรียนร่วมบางวิชาในหลักสูตรได้ 

 
        จากแนวทางการออกแบบและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตรได้
ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรเป็นหมวดรายวิชาดังนี้ (ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรคือ 147 หน่วยกิต) 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30  หน่วยกิต 
           1) กลุ่มวิชาภาษา                         12  หน่วยกิต 

 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             12  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป   6  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ             111 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             21  หนว่ยกิต 
 2) กลุ่มวิชาแกน          7  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน            9  หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาชีพ                 74  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ                       68  หน่วยกิต 
วิชาเลือก            6  หน่วยกิต 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หน่วยกิต 
 ง.  หมวดวชิาการฝึกงาน                   ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 

 
            ในส่วนการด าเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ขณะนี้ทางหลักสูตรอยู่
ระหว่างขั้นตอนการพิจารณารายวิชาในหลักสูตรโดยคณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือปรับปรุง
รายวิชาในหลักสูตรให้เข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
 
3) อธิบายการประเมินผลการการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 
           จากการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
วัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 2553 คณะกรรมการพบว่า การออกแบบหลักสูตรในส่วนของ
เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร ถูกจ ากัดโดยการออกแบบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด
โดย สกอ. ซึ่งต้องมีวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมากขึ้น และต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ข้อก าหนดของสภาวิศวกร ท าให้หลักสูตรต้องปรับลดหน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะ เป็น
ผลให้การออกแบบหลักสูตรมีความยากและขาดความยืดหยุ่น 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (ใน
วงรอบต่อไป) 
 
จากข้อจ ากัดดังกล่าวจึงมีการปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะในบางรายวิชา 
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5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และ อธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (เมื่อถึงรอบ-รอบ 5 ปี หรือ 
รอบ 1 ปี)   
............................................................................................................................. ..................
........................................................ .......................................................................................
............................................................................................................................. ......... 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตร ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสาม
รอบ) 
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
.................................................................................................... .................................. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การก าหนด
ผู้สอน 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี 

 
การก าหนดผู้สอน  
      หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่สอนตามรายวิชาในหลักสูตรดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 
สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1 นายธวัชชัย ปลูกผล 

3839900188362 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วศ.บ. (เหมืองแร่และโลหะวิทยา), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2524 
M.Eng. (Geotechnical Engineering), AIT, 
2530    
M.Sc. (Metallurgical Engineering), U. of 
Wisconsin-Madison, U.S.A., 2539 
Ph.D. (Metallurgical Engineering),  U. 
of Wisconsin-Madison, U.S.A., 2544 

2 นายเจษฎา  วรรณสินธุ ์
344990235089 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

B.S.E, Materials Science and 
Engineering (Summa Cum Laude), 
Case Western Reserve U., U.S.A., 2543 

- การก ากับ 
ติดตาม 
และ
ตรวจสอบ
การจัดท า
แผนการ
เรียนรู้ 
(มคอ. 3 
และ มคอ.
4 )  

- การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
ระดับ
ปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ที่มีการบูร
ณาการกับ
การวิจัย 
การบริการ
วิชาการทาง
สังคม และ
การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), MIT, U.S.A. , 2547 

3 นางสาววีรวรรณ  สุทธิศรีปก 
3101700535076 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

B.Eng. (Materials Science and 
Engineering), Imperial College 
London, U.K., 2540 
Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), Imperial College 
London, U.K., 2545 

4 นายประภาศ  เมืองจันทร์บรุ ี
3800101549072 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2533 
M.Eng. (Mechanical Engineering), 
Nagaoka U. of Technology, Japan, 
2540    
Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), U. of  Liverpool, U.K., 
2548 

5 นายวิษณุ  ราชเพ็ชร 
3920600272709 
อาจารย ์

วศ.บ. (เหมืองแร่และโลหะวิทยา), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2540 
DEA. (Materials Science and 
Engineering), Institut National 
Polytechnique de Lorraine, Nancy, 
France, 2546 
Ph.D. (Materials Science and 
Engineering ), Institut National 
Polytechnique de Lorraine, Nancy, 
France, 2550 

1 นางกัลยาณี  คุปตานนท์  
3909800880093 
รองศาสตราจารย ์

วท.บ. (เคมี), ม.เชียงใหม,่ 2519 
วท.ม. (อนินทรีย์เคมี), ม.เชียงใหม่, 2521 
D.E.A. (Organometallic Chem.), U. Paul 
Sabatier, France, 2529 

2 นายดนุพล  ตันนโยภาส 
3101202937385 
รองศาสตราจารย ์

วท.บ. (ธรณีเทคนิค), ม.ขอนแก่น, 2523 
วท.ม.  (ธรณีวิทยา),  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2528  
DESS (Remote Sensing), U. Paris VI, 
2531   
Dr. de l’Universite  Bordeaux I 
(Applied Geology), U. Bordeaux I, 
France, 2535 
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3 นายบุญสม  ศิริบ ารุงสุข 

3909800878200 
รองศาสตราจารย ์

วศ.บ. (เหมืองแร่), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2517  
วศ.บ. (โลหการ),จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 
2518  
M.Eng. Sc. (Mining Engineering), U. of 
Melbourne, Australia, 2523 
Dr. Ing (Mining Techniques), Ecole 
Nationale Superieure des Mines De 
Paris, France, 2528 

4 นายพิษณุ   บุญนวล  
3909800882053 
รองศาสตราจารย ์

วศ.บ. (เหมืองแร่),  จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั, 2518 
M.E. (Mining Engineering), U. of New 
South Wales, Australia, 2524 
Cert. (Coal Mining Technology), USSR, 
2527 
Ph.D. (Mineral Processing), The 
Pennsylvania State U., U.S.A., 2536 

5 นายเล็ก    สีคง    
3909800882312 
รองศาสตราจารย ์

วศ.บ. (เหมืองแร่และโลหะวิทยา),  เกียรติ
นิยม, ม.สงขลานครินทร,์ 2524 
Cert. (Mineral Processing and 
Metallurgy), Tohoku U., Japan, 2528 
Cert. (High Technology Material 
Application (Fine Ceramics, 
Composites, Metals)), JFCC, Japan, 
2539 
D. Eng. (Mineral Processing and 
Metallurgy), Tohoku U., Japan, 2532 

6 นางศิริกุล  วิสุทธิ์เมธางกรู 
3839900057683 
รองศาสตราจารย ์

วศ.บ. (เครื่องกล), ม.สงขลานครินทร์, 2531 
M.Sc. (Metallurgical Engineering), U. of 
Wisconsin-Madison, U.S.A., 2537 
Ph.D. (Metallurgical Engineering),  U. of 
Wisconsin-Madison, U.S.A., 2541 

7 นางนภิสพร  มีมงคล 
3920300412025 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วศ.บ. (อุตสาหการ), ม.สงขลานครินทร,์ 
2528 
วศ.ม. (อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั, 2534  
Ph.D. (Metallurgical and Materials 
Engineering), Illinois Institute of 
Technology, U.S.A., 2544 

8 นายวิริยะ  ทองเรือง วศ.บ. (เครื่องกล), ม.สงขลานครินทร์, 
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3840200736504 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2533  
M.Sc. (Materials Science and 
Engineering), New Jersey Institute 
of Technology, U.S.A., 2540 
Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), North Carolina State 
U., U.S.A., 2544 

9 นายสุธรรม  นิยมวาส 
3909800558230 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

วศ.บ. (เครื่องกล), ม.สงขลานครินทร์, 
2530 
M.Sc. (Materials Science and 
Engineering), New Jersey Institute 
of Technology, U.S.A., 2540 
Ph.D. (Metallurgical and Materials 
Engineering), U. of Alabama, 
U.S.A., 2544 

10 นายมนูญ  มาศนยิม 
3900100248566 
อาจารย ์

วศ.บ.  (เหมืองแร่และโลหะวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร,์ 2537 
วท.ม.  (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542 
Ph.D. (Mining Engineering), Freiberg 
University of Mining, Germany, 2552 

11 นายพงศ์พัฒน์  สนทะมิโน* 
3809900302319 
อาจารย ์

วศ.บ.  (เหมืองแร่และโลหะวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2544 
วท.ม.  (การจัดการสิ่งแวดล้อม),  
ม.สงขลานครินทร,์ 2547 

12 นายชนินทร์   ด ารัสการ 
3860200368963 
อาจารย ์

วศ.บ. (วัสดุ), ม.สงขลานครินทร,์ 2544 
 

 
ทั้งนี้หลักสูตรยังมีอาจารย์พิเศษอีกหนึ่งท่านคือ 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 
สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1 นายสุรพล  อารีย์กลุ 

3-9206-00208-81-4 
รองศาสตราจารย ์

วท.บ. (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั, 2513 
Dip. (Mining Exploration), I.T.C. The 
Netherlands, 2520 
Ph.D. (Applied Geology), U. of New 
South Wales, Australia, 2529 
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ซึ่งการรับผิดชอบรายวิชาที่สอนจะยึดตามวุฒิการศึกษาและตามภาระงานที่ภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุมอบหมาย 
 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4)  
      หลักสูตรมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ 
มคอ. 4) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ประธานหลักสูตรจัดประชุมกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ประจ าเพ่ือชี้แจง การ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) พร้อมทั้งแจ้งก าหนดการของกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าแผนการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. อาจารย์ประจ าแต่ละท่านจัดท าแผนการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดและน าเข้าสู่ระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย 

3. ประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของแผนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษานั้นๆ แล้วท าการยอมรับแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย (หากประธานหลักสูตรตรวจสอบแล้ว
พบข้อผิดพลาดในรายวิชาใด ประธานหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ประจ าที่
รับผิดชอบในรายวิชานั้นท าการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง) 

4. ประธานหลักสูตรออกใบบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม
แนบรายละเอียดรายวิชาที่จัดท าแผนการสอนแล้วเสร็จในภาคการศึกษานั้นๆ 

 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         การจัดการเรียนการสอนได้สอดแทรกการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมลงสู่รายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ มคอ. 3 (Curriculum 
Mapping) 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางก าหนดผู้สอนการก ากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี 
 

การก าหนดผู้สอน 
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     จากระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน การด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2557 อาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่การสอนตามรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2557 ครบทุกรายวิชา ทั้งนี้มีบางรายวิชาที่อาจารย์ประจ าลาออกและย้ายสังกัด จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้ 

1. รศ. ดร.เจษฎา  วรรณสินธ ์(ย้ายสังกัด) 
2. ผศ. ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก (ลาออก) 
3. รศ.ดร.ศิริกุล  วิสุทธิ์เมธางกูร (ลาออก) 

 
 

ซึ่งรายวิชาที่มีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนมีดังนี้ 
1. 237-220 (เดิม รศ.ดร. ศิริกลุ  วิสุทธิ์เมธางกูร  ผู้สอนใหม่ ดร. สมใจ จันทร์อุดม) 
2. 237-302 (เดิม รศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธ์     ผู้สอนใหม่ ดร. สมใจ จันทร์อุดม) 
3. 237-322 (เดิม รศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธ์     ผู้สอนใหม่ ดร. สมใจ จันทร์อุดม) 
4. 235-200 (เดิม ผศ.ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก ผู้สอนใหม่ อ.ชนินทร์ ด ารัสการ) 
5. 235-230 (เดิม ผศ.ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก ผู้สอนใหม่ อ.ชนินทร์ ด ารัสการ) 

 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 
      ประธานหลักสูตรจัดประชุมและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ 
มคอ. 4) ตามระบบและกลไกที่วางไว้ ท าให้การด าเนินงานในการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.
4 ในปีการศึกษา 2557 มีผลการด าเนินการครบทุกรายวิชา  
 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         มีรายวิชาที่สนับสนุนการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม คือรายวิชา 235-001 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการให้นักศึกษาท าโครงการเสนอต่อภาควิชาและภาควิชา
อนุมัติ  ให้นักศึกษาไปปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ โดย
มีรายชื่อโครงการดังเอกสารแนบที่ 5.1 
 
3) อธิบายการประเมินผลการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี 

............................................................................................................................. .................
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............................................................................................................................. .................
....................................................................................................... ................................. 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีตามผลการประเมิน 

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

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

............................................................................................................................... ......... 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนาการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน 
(มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีตามผลการประเมิน 

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

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

........................................................................................................... ............................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี หากพบว่า.ระบบ กลไก 
หรือแนวทางการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน 
(มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีที่ด าเนินการได้ผลดเียี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่าง
ต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 

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

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

........................................................................................................................................  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึ
กษา
แห่งชาติ 

 

- การ
ตรวจสอบ
การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ของ
นักศึกษา 

 

- การก ากับ
การประเมิน
การจัดการ
เรียนการ
สอน และ
ประเมิน
หลักสูตร 
(มคอ. 5 
มคอ.6 และ
มคอ.7) 

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

 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

1.  ประธานหลักสูตรจัดประชุมกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ประจ าเพื่อชี้แจงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบ TQF ซึ่งแบ่งการประเมินผลเป็น 5 
หัวข้อคือ 
1.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และ

วิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพื้นฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม ทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
อาทิมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็น แบบอย่างที่ดีเข้าใจ
ผู้อื่น และเขา้ใจโลก เป็นต้น 

1.2. ด้านความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก 
รู้หลักการและ ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และ
ตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจะต้องตระหนักในธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

1.3. ด้านทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถ
ประเมินข้อมูลแนวคิดและ หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ
ใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษา
ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง 
สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ
และผลกระทบจากการ ตัดสนใจ  สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่อง
แท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับ หลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษา
สามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

1.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและ
เอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือ สมาชิก
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ของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้
นวัตกรรม ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปํญหาได้
อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง และของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

1.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก
และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม
ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอ แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่ แตกต่างกันได้ 

2. อาจารย์ประจ าน าวิธีการประเมินผลตามกรอบ TQF ไปปฏิบัติโดยการสอดแทรก
การประเมินผลทั้ง 5 ด้านลงไปในเนื้อหารายวิชา และจัดท าแผนการเรียน (มคอ.3)  

3. ประธานหลักสูตรตรวจสอบการจัดท าแผนการประเมินผลของแต่ละรายวิชาผ่าน 
มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา 

4. อาจารย์ประจ าประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่จัดท า 
 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แบบ

คือ 
การตรวจสอบระหว่างภาคการศึกษา (ทั้งการสอบระหว่างภาคและปลายภาค) มี

ขั้นตอนดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าจัดท าข้อสอบแต่ละรายวิชา 
2. อาจารย์ประจ าส่งข้อสอบให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้นประเมินข้อสอบ 
3. อาจารย์ผู้ประเมินพิจารณาประเมินข้อสอบโดยให้ผล 3 ประเภทคือ 

3.1. ผ่านการประเมิน (ให้น าไปออกสอบได้) 
3.2. ผ่านการประเมินโดยมีเงื่อนไข (ให้แก้ไขบางประการก่อนการน าไปออก

สอบ) 
3.3. ไม่ผ่านการประเมิน  

4. อาจารย์ประจ าจัดส่งข้อสอบให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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การตรวจสอบหลังการสอบปลายภาคการศึกษา 

            หลังจากมีการสอบปลายภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา ประธาน
หลักสูตรนัดประชุมกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ประจ า เพ่ือรับรองผลการประเมิน
ระดับข้ันของนักศึกษา 

 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
      หลักสูตรมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 6 7) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ประธานหลักสูตรจัดประชุมกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ประจ าเพ่ือชี้แจง การ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6) และการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร( มคอ. 7) พร้อมทั้งแจ้งก าหนดการ
ของกรอบระยะเวลาในการด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา
ให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. อาจารย์ประจ าแต่ละท่านจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและน าเข้าสู่ระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย 

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชาในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ แล้วท าการยอมรับ
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ TQF ของ
มหาวิทยาลัย (หากผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดในรายวิชา
ใด ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ประจ าที่รับผิดชอบในรายวิชานั้นท าการ
แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง) 

4. ประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชาในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ แล้วท าการยอมรับ
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ TQF ของ
มหาวิทยาลัย (หากประธานหลักสูตรตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดในรายวิชาใด 
ประธานหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ประจ าที่รับผิดชอบในรายวิชานั้นท าการแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้อง) 

5. ประธานหลักสูตรออกใบบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม
แนบรายละเอียดรายวิชาที่จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาแล้วเสร็จ
ในภาคการศึกษานั้นๆ 

6. ประธานหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ให้แล้ว
เสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้

ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
     การด าเนินงานในส่วนแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF จากการ
ประเมินพบว่าอาจารย์ประจ าสอดแทรกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ลงไปใน
เนื้อหารายวิชาโดยแบ่งเป็นประเภทตามการประเมินทั้ง 5 ด้านดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ประจ าใช้การประเมินผลโดยการ
พิจารณาพฤติกรรมของนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
1.1. เช็คชื่อก่อนเข้าเรียน (ประเมินความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา) 
1.2. การส่งการบ้านและเนื้อหาของรายงาน (ประเมินความรับผิดชอบและความ

ซื่อสัตย์สุจริต) 
1.3. การน าเสนอผลงานกลุ่ม (ประเมินความรับผิดชอบและความเสียสละ) 

2. ด้านความรู้ อาจารย์ประจ าใช้การทดสอบความรู้หลังการเรียนจบเนื้อหาโดยแบ่ง
คะแนนตามอัตราส่วนของเนื้อหา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา อาจารย์ประจ านิยมประเมินผลทักษะทางปัญญาโดยการให้
หัวข้อหรือกรณีศึกษา แล้วให้นักศึกษาไปหาเนื้อหามาน าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้น
เรียนและอาจารย์แล้วร่วมกันถามตอบข้อสงสัย 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อาจารย์ประจ านิยม
ประเมินผลทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบโดยการให้
นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มโดยการให้จัดกลุ่มกันเองบ้าง หรืออาจารย์เป็นคนจัดให้
บ้าง แล้วให้น าเสนอต่อหน้าชั้นเรียนเพื่อร่วมกันถามตอบข้อสงสัย 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ประใช้การประเมินผลวิธีเดียวกับการประเมินผลทักษะข้อ 3 และข้อ 4 
โดยเพิ่มการพิจารณาการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาใน
การท างานกลุ่มมากน้อยแค่ไหน 
 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     ผลการด าเนินงานในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นดังนี้ 

การตรวจสอบระหว่างภาคการศึกษา 
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   พบว่าข้อสอบผ่านการประเมินทุกรายวิชา 
 

การตรวจสอบหลังการสอบปลายภาคการศึกษา 
   พบว่ามีบางรายวิชาที่การกระจายของระดับคะแนนมีความผิดปกติดังรายงานผลใน

ตารางที่ 4.5 
 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
      ผลการก ากับพบว่าอาจารย์ประจ าจัดท า มคอ.5 และ มคอ. 6 ส่งครบทันก าหนดทุก
รายวิชา ทั้งนี้ประธานหลักสูตรได้จัดท า มคอ. 7 ส่งทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

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

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

................................................................................ ........................................................ 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมิน 

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

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

............................................................................................................................. ........... 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/

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

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

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

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



56 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)  )  

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

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

............................................................................................................................. ........... 
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ตารางท่ี 4.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานมากกว่าร้อย
ละ 80 ตามรายงานการประชุม 
26/06/2558 

 
 
 

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

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 และผ่านการตรวจสอบและ
อนุมัติจาก สภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 
11 ธ.ค. 2557 และผ่านการรับทราบ
การให้ความเห็นชอบจาก สกอ. เมือ่
วันที่ 23 พ.ค. 2557 

 
 
 
 
 

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

มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา 

 
 
 
 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนครบทุกรายวิชา 
 
 

 
 
 
 
 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  แล้วเสร็จ
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

การศึกษา ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ไม่มี  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

ปรับปรุงสื่อการสอนโดยการให้
อาจารย์ผู้สอนเพ่ิมเนื้อหาในระบบ 
LMS (http://lms.psu.ac.th) 

 
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ใหม่ ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

 
 
 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

อาจารย์ทุกคนที่ยังคงอยู่ในหลักสูตร
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ
วิชาชีพโดย 

1. ผศ.ดร.ธวชัชัย ปลูกผล 
น าเสนอผลงานที่ 
Barcelona (MMME’15) 
20-21 July, 2015 

2. ผศ.ดร.ประภาส เมืองจันทร์
บุรี น าเสนอผลงานที่  

3. ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร เข้า
อบรมการประเมินหลักสูตร 
“หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2557"  

 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ได้ผลการประเมิน 4.48  
 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ปีการศึกษา 2557 ได้ผลประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตเป็น 3.  
  

 
 
 

- รวมตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ จ านวน........10.......ตัวบ่งชี้ 

- ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน.....12....ตัวบง่ชี้ คิดเป็นร้อยละ...83.3...ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ 

หมายเหตุ ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชือ่วิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

237-001 2/2557 ได้เกรด A 
ร้อยละ 90 

อาจารย์ผู้สอน
ชี้แจงให้
กรรมการ
หลักสูตรทราบ
ถึงวิธีการสอน
และการ
ประเมินผล 

เป็นรายวิชาที่เน้น
การท ากิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
การช่วยเหลือสังคม 
ซึ่งนักศึกษาส่วน
ใหญ่เข้าร่วม
กิจกรรมและมีส่วน
ร่วมในกลุ่ม 

ไม่จ าเป็นต้อง
แก้ไขเพราะเป็น
ธรรมชาติของ
รายวิชาที่เน้นให้
นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และการ
ช่วยเหลือสังคม 

237-370 2/2557 ได้เกรด A 
ร้อยละ 80 

อาจารย์ผู้สอน
ชี้แจงให้

เป็นรายวิชาสัมมนา
ที่เน้นให้นักศึกษา

ไม่จ าเป็นต้อง
แก้ไข 
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รหัส ชือ่วิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

กรรมการ
หลักสูตรทราบ
ถึงวิธีการสอน
และการ
ประเมินผล 

จัดท าโครงร่าง
หัวข้อโครงงาน
นักศึกษาปริญญา
ตรี ซึ่งนักศึกษาส่วน
ใหญ่จัดท าข้อเสนอ
โครงร่างได้ดี 

 
 
ตารางท่ี 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

ไม่มีรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
 

ตารางท่ี 4.7 รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

ไม่มีรายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2557 
 
ตารางท่ี 4.8 คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง มี 

ไม่มี 
(ระบุคะแนน) 

237-203 1/2557 4.52   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-220 1/2557 4.64   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-322 1/2557 4.54   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-341 1/2557 4.48    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง 

237-350 1/2557 4.57   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

237-380 1/2557 4.56   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-405 1/2557 4.50   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-407 1/2557 4.52   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-480 1/2557 4.38   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-204 2/2557 4.67   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-221 2/2557 4.46   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-230 2/2557 4.68   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-302 2/2557 4.51   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-303 2/2557 4.67   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-320 2/2557 4.68   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-321 2/2557 4.62   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-460 2/2557 4.41   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

237-460 2/2557 5.00   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  
 
หมายเหตุ : น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
       จากผลคะแนนการประเมินคุณภาพการสอนจากนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนการประเมิน
เฉลี่ยของทุกรายวิชาที่เปิดสอนเป็น 4.58 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความทุ่มเท
และตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาและมีการจัดระบบการสอนที่ทันสมัยท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอน 
 
ตารางท่ี 4.9 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม -มีการทุจริตการสอบและการลอก
การบ้าน  
 
 
-การส่งรายงานไม่ตรงเวลา 

-ให้อาจารย์ประจ า
สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในรายวิชาให้มาก
ขึ้น 
-ก าหนดมาตรการการส่ง
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

 รายงานให้เร็วขึ้น 
ความรู้ -ยังคงมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่ผ่าน

การวัดผลในบางรายวิชา 
-ปรับปรุงวิธีการสอนให้มี
การประเมินที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น 

ทักษะทางปัญญา -มีนักศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะใน
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มอบหมายให้นักศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์จริง
หรือกรณีศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

-มีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถท างาน
ร่วมเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มได้ 

จัดกิจกรรมกลุ่ม ค่าย
คุณธรรมจริยธรรม และ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-นักศึกษาบางส่วนขาดทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงตัวเลข และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลักดันให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาก
ขึ้นโดยการมอบหัวข้อหรือ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาไป
ค้นคว้าบทความวิจัย สรุป
และวิเคราะห์ในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน 

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ …………1………….คน 
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ …………1……… คน 
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ตารางท่ี 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
โครงการอบรม เลขานุการ
ประเมินคุณภาพ การศึกษา
ภายใน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2555 

 2 ได้ความรู้และเข้าใจในระบบประเมินคุณภาพ การศึกษา
ภายใน แต่ช่วงระยะเวลาและกรอบเวลาที่ก าหนดให้ท า
สั้นเกินไป จึงท าให้เตรียมตัวไม่ทัน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“หลักสูตรผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2557" 

4  ได้ความรู้และเข้าใจในระบบประเมินคุณภาพ การศึกษา
ภายใน แต่ช่วงระยะเวลาและกรอบเวลาที่ก าหนดให้ท า
สั้นเกินไป จึงท าให้เตรียมตัวไม่ทัน  
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบท่ี 6 ) 

ตารงที่ 5.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 6 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 3  
 

ตารางท่ี 5.2 การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
   
   
 
ตารางท่ี 5.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- ระบบการ
ด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
     1.1 ห้องสมุด 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีห้องสมุดประจ าทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแต่
ละแห่งได้ด าเนินการจัดหาหนังสือตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาควิชา/คณะ ยกเว้นวารสารออนไลน์หรือฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จัดหาโดยห้องสมุด
วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านการคัดเลือกหรือพิจารณาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาควิชา/คณะ และคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง5 
วิทยาเขต  
แนวทางการจัดหาหนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอน มีดังนี้  

1.1.1 คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุด จัดสรรงบประมาณและก าหนด
นโยบายการจัดหาหนังสือ วารสารฐานข้อมูล  
1.1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ตารา 
วารสาร และฐานข้อมูล ที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ  
1.1.3 การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสารฐานข้อมูล จากอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ภาควิชา/คณะ  
1.1.4 การจัดซื้อจัดหาหนังสือวารสารฐานข้อมูล  

- จ านวนสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียน
การสอน 

- กระบวนการ
ปรับปรุงตามผล
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1.1.5 การเตรียมความพร้อมหนังสือ วารสารฐานข้อมูล ก่อนให้บริการ  
1.1.6 การบริการ ประชาสัมพันธ์/แนะน า/อบรมการใช้  
1.1.7 การประเมินความพึงพอใจ  

หมายเหตุ การจัดสรรงบประมาณจัดหาหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ของวิทยาเขตอ่ืน 
ๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต  
 
     1.2 ระบบสัญญาณ Wifi และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศเพ่ือให้ท าหน้าที่
ด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์โดยให้อาจารย์แต่ละภาควิชาเป็นกรรมการร่วม  
     1.3 เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
     ภาควิชาเหมืองแร่และวัสดุ ได้มอบหมายงานดูและควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของภาควิชา (วิศวกรประจ า
ภาควิชา) ซึ่งจะท าหน้าที่ในการจัดระบบการยืม-คืน อุปกรณ์ และวางแผนการซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมด 
     1.4 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีหน่วยงานคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยให้มีหน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุงและให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ของคณะ ซึ่ง
นักศึกษาและบุคลากรของหลักสูตรสามารถไปใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ยังมี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาและบุคลากรสามารถไปใช้งานได้ 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
     2.1 ห้องสมุด 

 2.1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จัดสรรงบประมาณประจ าปี 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย  
 -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม  

คณะกรรมการ มีดังนี้  
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือตัวแทนจากคณะต่าง ๆ  
-ผู้อ านวยการส านักฯ  
-รองผู้อ านวยการสานักฯ  
-หัวหน้าฝ่ายของส านักฯ และ  
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
-บรรณารักษ์ท่ีเกี่ยวข้อง ท าหน้าที่คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ก าหนดนโยบายการจัดซื้อจัดหา หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล รวม e-book  

 
ตารางที่ 1 ผลการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อ ตาราเรียน วารสารและฐานข้อมูล 
ประจ าปีงบประมาณ 2557  

ห้องสมุด  หนังสือ  eBook  วารสาร  ฐานข้อมูล 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ส านักทรัพยากรการ 
เรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  

1,652,224.6
2 

835,278.4
0 

12,486,291.3
3 

6,528,317.52 
21,502,111.8

0 

หอสมุดวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ  

1,334,737.6
4 

0 8,009,638.04 
10,435,706.4

8 
19,780,082.1

6 

หอสมุดจอห์น เอฟ 
เคนเนดี้ 

2,059,260.0
0 

0 334,909.76 66,496.48 2,460,666.24 

ห้องสมุดวิทยาเขต 
ตรัง  

280,602.00 0 0 0 280,602.00 

หอบรรณสารสนเทศ 
สุราษฎร ์ 

939,374.70 0 59,447.00 0 998,821.70 

ห้องสมุดวิทยาเขต 
ภูเก็ต  

196,659.25 0 121,275.00 270,146.00 588,080.25 

รวม  
6,462,858.2

1 
835,278.4

0 
21,011,561.1

3 
17,300,666.4

8 
45,610,364.2

0 

 
2.1.2 กระบวนการจัดหาหนังสือ(Print and E-book) 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการ ให้
ห้องสมุดสั่งซื้อ 
2. ห้องสมุดส่งรายชื่อหนังสือออนไลน์ (E-book) ให้อาจารย์ ประจ าหลักสูตร 
ภาควิชา/คณะ เป็นผู้คัดเลือก 
3. เปิดช่องทางการเสนอรายชื่อหนังสือที่หลากหลายให้อาจารย์ สั่งซื้อหนังสือ
เข้าห้องสมุดได้แก่ แบบฟอร์ม e-form ที่หน้า Website ห้องสมุด มีสมุด บันทึก
ให้เสนอหนังสือที่บริเวณเคาน์เตอร์บริการ และจัดงาน PSU Book Fair เพ่ือให้
อาจารย์ได้คัดเลือกหนังสือจากร้านค้า สั่งซื้อผ่านทาง e-mail  
4.รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ได้รับทั้งหมด ตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับระบบ 



67 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
OPAC ถ้าไม่พบรายชื่อหนังสือซ้ า ในระบบ ก็ขอใบเสนอราคา จากบริษัท/ 
ตัวแทนจ าหน่ายอย่างน้อย 3 แห่ง กรณีที่พบรายชื่อหนังสือซ้ า ก็จะแจ้งกลับให้ 
อาจารย์รับทราบ  
5. เปรียบเทียบใบเสนอราคา โดยจะพิจารณาซื้อกับ บริษัทที่ให้ราคา เหมาะสม 
มีรายชื่อหนังสือครอบคลุม และปีพิมพ์ล่าสุด  
6. ส่งใบเสนอราคาที่คัดเลือกแล้วให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อผ่านการ อนุมัติ
จากผู้อ านวยการส านักฯ  
7. เมื่อไดร้ับตัวเล่มหนังสือด าเนินการตรวจรับและส่ง e-mail แจ้ง อาจารย์ผู้
เสนอรับทราบทันที  
8. เตรียมตัวเล่มหนังสือออกบริการ ถ้าหนังสือที่อาจารย์ต้องการใช้ด่วน จะ
ด าเนินการให้เสร็จภายใน 1 วนั  
9. ติดตามประเมินสถิติการใช้จากระบบ ALIST และฐานข้อมูล E-book 
 

2.1.3 กระบวนการจัดหาวารสารและฐานข้อมูล  

            1. ส่งรายชื่อวารสาร/ฐานข้อมูลที่บอกรับเดิมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของภาควิชา/คณะ พิจารณาทบทวน เพื่อตอ่อายการบอกรับ โดยมีข้อมูล : 
ราคา/ รูปแบบการบอกรับ/ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการตัดสินใจคือค่า 

Impact Factor สถิติการใช้ Cost per used (ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง)  
           2. รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อวารสาร/ฐานข้อมูลแยกเป็นรายการที ่
บอกรับเดิม รายการใหม่  
           3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการต่ออายุบอกรับวารสาร โดยคิดจากราคา 

วารสารปีปัจจุบัน บวก Inflation 13 % ส าหรับวารสาร และ 7 % ส าหรับ 

ฐานข้อมูลคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ใช้เงินงบประมาณจาก 2 

แหล่งคือ เงินงบประมาณจากส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ และเงิน
สนับสนุนจากคณะแพทย์ 
           4. เสนอรายชือ่วารสาร/ฐานข้อมูล ที่ต่ออายการบอกรับและบอกรับใหม่ 
กับ คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดกรณีวารสารบอกรับใหม่ของคณะ 

แพทยศาสตร์ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติบอกรับจากคณะกรรมการด าเนินงาน 

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  
          5. ส่งรายชื่อวารสาร/ฐานข้อมูล ที่ได้รับอนุมัติให้บริษัท/บริษัทตัวแทน 

เพื่อขอใบเสนอราคา น า ใบเสนอราคาขออนุมัติจัดซือ้  
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          6. ตรวจสอบการเข้าใช้วารสาร/ฐานข้อมูล(รายชื่อเดิม)รายช่ือใหม่น า URL 

ขึ้น Website หอสมุด  

         7. ติดต่อประสานงาน/ทวงถามบริษัท กรณีวารสาร/ฐานข้อมูลมีปัญหา 

การเข้าใช้  

         8. ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อวารสารที่บอกรับปี ปัจจุบันบน Website 

หอสมุด  

         9.แนะน า/อบรม การใช้ฐานข้อมูลโดยตัวแทนบริษัท และบรรณารักษ์ 
งานบริการและตอบค าถามให้แก่ผู้ใช้บริการ  

       10. เก็บ/ขอสถิติการใช้วารสาร/ฐานข้อมูล 
     2.2 ระบบสัญญาณ Wifi และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
         ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เสนอชื่อ อาจารย์ วิฆเนศว์ ด าคง เป็น
คณะกรรมการระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อท าหน้าที่ดูแลระบบ
เครอืข่ายสัญญาณไร้สายและระบบอินเตอร์เน็ตของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
     2.3 เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
          ส าหรับการด าเนินงานในส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน ทาง
ภาควิชาได้มอบหมายให้นาย อนุศิษย์ บุญสิน เป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
     2.4 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 
          ส าหรับในส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 5 
ห้อง ซึ่งแต่ละห้องมีคอมพิวเตอร์ประมาณ 40-60 เครื่อง 
 
3) อธิบายการประเมินการด าเนนิงาน 
     3.1 ห้องสมุด 
ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะ ที่ใช้ปรับปรุงกระบวนการ  
          -หนังสือภาษาต่างประเทศ out of print  
          -ราคาวารสารฐานข้อมูลปรับเพิ่มขึ้นทุกปี  
          - สถิติการยืมหนังสือลดลง  
          -อาคาร LRC มีที่จอดรถส าหรับผู้ใช้บริการไม่เพียงพอและจอดได้ไม่เกินครั้งละ
15 นาที  
          -ความพึงพอใจในด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ผลที่ได้ต่ ากว่า แผนที่วางไว้ ห้องสมุด
มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด 5 ด้าน คือ  
          1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ  
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          2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด  
          3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด  
          4. ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 

            5. ด้านการสื่อสารกบัผู้ใช้  

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจภาพรวมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
2554 2555 2556 

ส านักงานทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 3.94 3.92 4.10 
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4.26 4.21 4.30 
หอสมุนจอร์น เอฟ เคนเนดี้ 4.04 4.02 4.25 
ห้องสมุดวิทยาเขตตรัง 4.00 4.09 4.15 
หอบรรณสารสนเทศสุราษฎร์ 3.57 3.68 3.73 
ห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต 2.34 3.92 3.70 

ผลรวมเฉลี่ย 3.75 3.90 4.10 
 

3.2 ระบบสัญญาณ Wifi และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
คณะกรรมการระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าการประชุมและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้เครือข่ายไร้สายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
พบว่า ระบบเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
(2557) คณะกรรมการจึงเสนอของบประมาณเพ่ือแก้ไขและปรับปรุงระบบ
เครือข่ายไร้สายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด เป็นจ านวน 3,000,000
บาท  

3.3 เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
ระบบการยืม-คืน อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการยังไม่เป็น
ระบบที่สมบูรณ์ ยังใช้การจดบันทึกโดยลายมือและไม่มีการส ารองข้อมูลไว้ใน
ระบบดิจิตอล 

3.4 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพียงพอต่อการใช้
งานของนักศึกษา 
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4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
      4.1 ห้องสมุด 
      ห้องสมุดมีการประเมินผลการท างาน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ มีกระบวนการ PDCA ปรับปรุงผลการด าเนินงาน
ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจผู้ใช้บริการให้เพิ่มขึ้น ดังนี้  

1.  ประเมินและสรุปผลการสั่งซื้อหนังสือในเดือนกรกฎาคม ทุกปี เพ่ือติดตาม
รายการหนังสือค้างส่งจากบริษัทหรือตัวแทนจ าหน่าย เตรียมปิดงบประมาณ
ประจ าปีและประมาณการงบประมาณสั่งซื้อหนังสือในปีต่อไป ในปี 2557 
สั่งซื้อหนังสือได้ 95% ส่วนหนังสือท่ีสั่งซื้อไม่ได้แจ้งกลับให้อาจารย์ทราบ
พร้อมเหตุผล เช่น หนังสือที่ไม่มีการพิมพ์เผยแพร่ (out of print) หนังสือค้าง
ส่ง  
2. ราคาวารสาร ฐานข้อมูลเพิ่มข้ึน ประมาณ 5-15% ทุกปี ห้องสมุดได้
วิเคราะห์สถิติการใช้และค่าใช้จ่ายการจัดหาวารสารฐานข้อมูล (ปี 2556-
2558) และร่วมมือกับห้องสมุดส่วนภูมิภาค จัดหา วารสาร ฐานข้อมูล และ e-
book ในรูปภาคีเครือข่าย PULINET ในปี 2557 ผู้บริหารคณะแพทย์ให้เชิญ
บริษัทฯ หรือตัวแทนจ าหน่ายมาต่อรองราคา ผลปรากฏว่าในปีนี้คณะแพทย์
สามารถต่อรองราคาฐานข้อมูลวารสารได้ต่ ากว่าห้องสมุดแพทย์ในภูมิภาคอ่ืน  
3. สถิติการยืมหนังสือลดลง ห้องสมุดได้วิเคราะห์สถิติการยืมจากระบบ 
ALIST ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการที่เก่ียวข้องกับการยืม เช่น หนังสือที่
ต้องการมีน้อย หนังสือไม่อยู่ที่บนชั้น ห้องสมุดมีที่จอดรถไม่เพียงพอ ฯลฯ สิ่ง
ที่ห้องสมุดแก้ไข ส่งเสริมบริการยืมระหว่างห้องสมุดทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดท าโครงการบริการรับส่งเอกสารหรือหนังสือ 
(Document Delivery) ให้กับอาจารย์คณะต่าง ๆ 

                  หมายเหตุ ข้อมูลสถิติ หรือข้อมูลเพ่ิมเติม ดูที่ห้องสมุดวิทยาเขต  
4. ใช้มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2544 ปรับปรุง ปี 2549 เป็น
แนวทางพัฒนาการจัดหาหนังสือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือประเมินความ
เพียงพอหนังสือ วารสารและฐานข้อมูล ของห้องสมุดต่อการเรียนการสอน  

1. จ านวนหนังสือ /นักศึกษา 15 เล่ม : 1 คน  
2. จ านวนหนังสือ /อาจารย์ 100 เล่ม : 1 คน  
3. หนังสือเฉพาะสาขาวิชา  
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500 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาตรี  
3,000 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาโท  
6,000 เล่ม สูงกว่าระดับปริญญาโท   

 
สูตร การค านวณหาสัดส่วนหนังสือต่อนักศึกษา  
                       จ านวนหนงัสือในห้องสมุด  
         จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนตามปีการศึกษา  
 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
-ความพึงพอใจห้องสมุดด้านการสื่อสารไม่บรรลุเป้าหมาย คะแนนต่ ากว่าตัวบ่งชี้
ห้องสมุด ≥80% แก้ไขโดยท าการส ารวจความต้องการช่องทางการรับข่าวสารของ
ผู้ใช้บริการ แต่ละประเภท แบ่งกลุ่มตามประเภทสมาชิกหรือระดับการศึกษา เพ่ือ
สื่อสารให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ผลปรากฏว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับปริญญาโท ต้องการรับรู้ข่าวสารห้องสมุดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากท่ีสุด  
 

4.2 ระบบสัญญาณ Wifi และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
          จากปัญหาที่พบส าหรับการใช้งานระบบสัญญาณ Wifi และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตคณะกรรมการระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเสนอขอ
งบประมาณเพ่ือแก้ไขและปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทั้งหมด เป็นจ านวน 3,000,000บาท 
 

4.3 เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
          จัดท าระบบการยืม-คืน ที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการ
ดูแล และส ารองข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ลงในระบบดิจิตอล 
 

4.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อัพเดทซอฟแวร์ที่ใช้งานอยู่ให้เป็นปัจจุบัน มากท่ีสุด 
 

 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     5.1 ห้องสมุด 
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1. ปัญหาการบริหารงบประมาณได้รับการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงทุกปี ในปี 2557 มี
งบประมาณเพียงพอในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาควิชา/คณะ ให้ความร่วมมือในการเสนอรายชื่อหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ท าให้
การจัดหาหนังสือรวดเร็วขึ้น สามารถบอกรับวารสารฐานข้อมูลได้ครบถ้วนทุกรายการ 
(100%) ช่วยให้มีการจัดซื้อจัดหาหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล อย่างต่อเนื่อง ได้
สารสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการ  
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด ช่วยให้มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล พร้อมให้บริการ 
จ านวนเพียงพอและตรงกับความต้องการ และมีการใช้เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาความเพียงพอของหนังสือ  
3. ขยายโครงการส่งเอกสารหรือเอกสารหรือหนังสือ เพ่ิมขึ้น 5 คณะสถิติจ านวนการ
ยืมเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  
4. คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น เป็น 82% ในปี 
2556   
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)หากพบว่าระบบ กลไก 
หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่
มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
.......................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ...........
.................................................................................................................................. 
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ตารางท่ี 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

ตารางท่ี 6.2 การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  
วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
ตารางท่ี 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ตารางท่ี 7.1 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
1.ถ่ายทอดความรู้
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ มคอ. 
ซึ่งตั้งแต่ภาค
การศึกษา 2557 
เป็นต้นไปใช้ระบบ
ของมหาวิทยาลัย 
แทนระบบของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 
1/2557 

รองหัวหน้าภาคฯ 
ฝ่ายวิชาการและ
เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 
อาจารย์ประจ าทุกท่านเข้าใจและ
สามารถใช้ระบบ มคอ.ของ
มหาวิทยาลัยได้ 

2. กระตุ้นการเรียน
การสอน ด้วยการใช้
ภาษาอังกฤษให้มาก
ขึ้น 

สิ้นสุดปีการศึกษา 
2557 

คณาจารย ์ ด าเนินการส าเร็จ 

 
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………….………………………. 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
1.แก้ไขและ
ปรับปรุง/เพ่ิมเติม 
ระบบและกลไกของ
หลักสูตรที่ยังไม่ผ่าน
เงื่นไขการประเมิน 

ตลอดปีการศึกษา 2558 รองหัวหน้าภาคฯ 
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ระบบประกัน
คุณภาพและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

2. ปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร
ให้ทันกับยุคสมัย
ปัจจุบันและการเปิด
ประเทศเศรษฐกิจ 
AEC 

ตลอดปีการศึกษา 2558 คณาจารย์  
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แบบฟอร์มค านวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 

  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ตัวต้ัง 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ าหนัก 

ผล
การด า 
เนิน
งาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน 
จ านวน
ข้อที่ได้ 

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

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน                                          

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.   

        ! 1         1 1 3  ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต                                          

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต 

  3.97                3.97 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา    

                  3.64 

-(ป.โท) ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา (40 ให้คะแนนเต็ม 5)  

จ านวนบัณฑติ
ที่ได้งานท าฯ 

16  72.7 
% 

3.64                

จ านวนบัณฑติ
ที่ตอบฯ 

21                   

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา                                        2  

3.1 การรับนักศึกษา            1 1 1          3   

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา            1 1           2   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ตัวต้ัง 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ าหนัก 

ผล
การด า 
เนิน
งาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน 
จ านวน
ข้อที่ได้ 

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

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา            1 1           2   

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์                           

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์            1 1           2   

4.2 คุณภาพอาจารย ์                         5 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

อาจารย์ป.เอก 5                  5 

 อาจารย์
ทั้งหมด 

5  100 5                

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผศ.+รศ.+ศ. 5  100 5               5 

 อาจารย์
ทั้งหมด 

5                   

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ถ่วงน้ าหนัก
ผลงานฯ 

  52 5               5 

  ค่าน้ าหนัก 
0.20 

                                  

  ค่าน้ าหนัก 
0.40 

4 1.6                                 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ตัวต้ัง 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ าหนัก 

ผล
การด า 
เนิน
งาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน 
จ านวน
ข้อที่ได้ 

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

  ค่าน้ าหนัก 
0.60 

                                    

  ค่าน้ าหนัก 
0.80 

                                    

  ค่าน้ าหนัก 
1.00 

1 1.0                                   

  จ านวน
อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร
ทั้งหมด 

5                                    

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์           1 1                  2  2 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน    

                                   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร            1 1                    2 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

        1 1                    2 

5.3 การประเมินผู้เรียน           1 1                    2 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ตัวต้ัง 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ าหนัก 

ผล
การด า 
เนิน
งาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน 
จ านวน
ข้อที่ได้ 

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

5.4  ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

จ านวนตัวบ่งช้ี
ตาม TQF ที่
ด าเนินการได้

จริง 

10  83.3 4.2                             4.2 

  จ านวนตัวบ่งช้ี
ตาม TQF 
ทั้งหมด 

12                                  

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                          

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้           1 1 1                    3 

ค่าเฉลี่ยส าหรับการประเมินคณุภาพใน                                          




	SAR ป.ตรี วัสดุ
	ตรีวัสดุ



