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2. รายละเอียดผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
2.1 บทสรุปผู้บริหาร (บริบทที่ส าคัญ ,จุดแข็ง ,จุดอ่อน ,สรุปคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ) 

 การด าเนินงานของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 
5 คนแต่ยังคงมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร ท าให้หลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน 
และในส่วนขององค์ประกอบที่ 3 หลักสูตรยังขาดการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา  
     จุดแข็ง: อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมได้ทุกคน 
 จุดอ่อน: นักศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรต่ า 
 

2.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุได้เปิดใช้หลักสูตรครั้งแรกเมื่อปี 2544 
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2545 และทบวงมหาวิทยาลัย
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 และหลักสูตรไดด้ าเนินการรับนักศึกษาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่อยมาดังนี้ 

1.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบอนุมัติเมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2551 

2.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติ/รับทราบการอนุมัติ
หลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 339(3/2555) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 

         
2.3 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พ.ศ 2555 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 26 สิงหาคม 2558 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร ................................ระดับปริญญาโท 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณฑ์
ข้อที ่

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์
- ตามเกณฑ ์() 
- ไม่ได้ตามเกณฑ ์() 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ! 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดบั

บัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกนั

คุณภาพหลักสตูรและการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
 

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาท่ีเปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
1. รศ.ดร.เล็ก   สคีง 
3-9098-00882-31-2 

1.  รศ.ดร.เล็ก  สีคง 
3-9098-00882-31-2 

D. Eng. (Mineral 
Processing Tech.), 
Tohoku U.,   
Japan, 2532 

 
 

 

 
* 

(ซ้ ากับ 
ป.ตรี
เหมือง
แร่) 

2. รศ.ดร.ศิริกลุ วิสุทธิ์
เมธางกูร 

3-8399-00057-68-3 

2. รศ.ดร.ศริิกุล วิสุทธ์เมธาง
กูร 
3-8399-00057-68-3 

  Ph.D. (Metallurgical 
Engineering),  U. of 
Wisconsin-
Madison, U.S.A., 
2541 

 

 

 ลาออก
จาก

ราชการ 

 

3. ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูก
ผล 

3-8399-00188-36-2 

3. ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล 
3-8399-00188-36-2 

  Ph.D. (Metallurgical 
Engineering),  U. of 
Wisconsin-
Madison, U.S.A., 
2544 

 
 

 * 
(ซ้ ากับ 
ป.ตรี
วัสดุ) 

4.  ผศ.ดร.วริิยะ   ทอง
เรือง 

3-8402-00736-50-4 

4. รศ.ดร.วริิยะ ทองเรือง 

3-8402-00736-50-4 
Ph.D. (Materials 
Science and 
Engineering), North  
Carolina State U., 
U.S.A, 2544 

 
 

 ** 
 

5. ผศ.ดร.สุธรรม  นิยม
วาส 

3-9098-00558-23-0 
 

5. รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส 

3-9098-00558-23-0 
 

Ph.D. 
(Metallurgical and 
Materials 
Engineering),  U. of 
Alabama, U.S.A, 
2544 

 
 

 ** 
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หมายเหตุ : * รายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
               ** ลาออกจากกรรมการหลักสูตรตามหนังสือบันทึกข้อความที่ มอ. 235/269 วันที่  4 กุมภาพันธ์ 

2558 

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

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
ตารางท่ี 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ.กัลยาณี คุปตานนท์    - วท.บ. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2519 
- วท.ม. (อนินทรีย์เคมี), ม.เชียงใหม,่ 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

2521 
- D.E.A. (Organometallic Chem.), 
U. Paul Sabatier, France, 2529 

2. รศ.ดร.เจษฎา   วรรณสินธุ์ - 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 

  

3. รศ.ดร.ดนุพล  ตันนโยภาส     - วท.บ. (ธรณีเทคนิค), ม.ขอนแก่น, 2523 
- วท.ม. (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2528 

- DESS (Remote Sensing), U. 
Paris VI, France, 2531 
- Dr. de l’Universite Bordeaux I 
(Applied  Geology), U. Bordeaux 
I , France, 2535 

  

4. รศ.ดร.พิษณุ   บุญนวล - 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. รศ.ดร.สุรพล  อารีย์กุล - วท.บ. (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2513 
 -  Dip. (Mining Exploration), 
I.T.C. The Netherlands, 2520 
-  Ph.D. (Applied Geology), U. of 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

New South Wales, Australia, 
2529 

6. ผศ.ดร.นภิสพร    มีมงคล - วศ.บ. (อุตสาหการ), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2528 
- วศ.ม. (อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2534 
-  Ph.D. (Materials Engineering), 
Illinois Institute of Tech., U.S.A., 
2544 

  

7. ผศ.ดร.วรีวรรณ สุทธิศรีปก -  B.Eng. (Materials Science and 
Engineering), Imperial College 
London, U.K., 2540 
-  Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), Imperial College 
London, U.K., 2545 

  

8. ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจันทร์บรุี       - 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 

  

9. ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร - วศ.บ. (เหมืองแร่และโลหะวิทยา), 
เกียรตินยิม, ม.สงขลานครินทร,์ 2540 
-  D.E.A. (Materials Science and 
Engineering), Institut National 
Polytechnique de Lorraine, 
Nancy, France, 2546 
-   Ph.D. (Materials Science and 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

Engineering), Institut National 
Polytechnique de Lorraine, 
Nancy, France, 2550 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ.................................................................................. .............. 
 
 
ตารางท่ี 1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ตัวบ่งชี้ 1.1 
เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จ านวนนักศกึษาท่ี
อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

รศ.ดร.เล็ก   สีคง 
 

D. Eng. (Mineral 
Processing Tech.), 
Tohoku U.,  Japan, 2532 

มี  นศ.ป.โท 6 คน 
นศ.ป.เอก 3 คน 
 

ผศ.ดร.ธวัชชัย   ปลูกผล 
 

-   Ph.D. (Metallurgical 
Engineering),  U. of  

    Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 

มี  นศ.ป.โท 1 คน 
นศ.ป.เอก 2 คน 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/My%20Documents/Downloads/Research2.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/My%20Documents/Downloads/Research2.docx
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อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จ านวนนักศกึษาท่ี
อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

    2544 
รศ.ดร.ดนุพล    ตันนโยภาส 
 

Dr. de l’Universite  
Bordeaux I (Applied 
Geology), U. 
Bordeaux I, France, 2535 

มี  นศ.ป.โท 1 คน 
นศ.ป.เอก 1 คน 
 

ผศ.ดร.ประภาศ   เมืองจันทร์บุร ี Ph.D. (Materials Science 
and Engineering), U. of  
Liverpool, U.K., 2548 

มี  นศ.ป.โท 7 คน 
 

ดร.สมใจ     จันทร์อุดม วศ.ด. (วิศวกรรมวัสด)ุ, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2556 

มี  นศ.ป.โท 1 คน 
 

รศ.ดร.เจษฎา   วรรณสินธุ์ Ph.D. (Materials Science 
and 
Engineering), MIT, U.S.A.,  
2547 

มี  นศ.ป.โท 1 คน 
นศ.ป.เอก 1 คน 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

เพราะ .............................................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ์  หมายเหตุ: ส าหรับอาจารย์ที่มีภาระงานการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา
เกิน 5 คน ประธานหลักสูตรได้ท าหนังสือด าเนินการชี้แจงต่อ รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะ

file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/My%20Documents/Downloads/Research2.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/My%20Documents/Downloads/Research2.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/My%20Documents/Downloads/Research2.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/My%20Documents/Downloads/Research2.docx
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วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือชี้แจงว่าอาจารย์มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ตามหนังสือบันทึก
ข้อความที่ มอ. 285/582 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ........................................................................... ............... 
เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ตารางท่ี 1.4 ก ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ช่ืองานวิจัย/บทความ ปี หมายเหต ุ
รศ.ดร.เล็ก สีคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Photocatalytic Degradation of Glyphosate in 
Water by N-Doped SnO2/TiO2 Thin-Film-
Coated Glass Fibers 
 
2. A NEW ROUTE FOR THERMOCHROMIC 
VANADIUM DIOXIDE SYNTHESIS 
 
3. PHOTODEGRADATION OF CONTAMINANTS 
AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY ENHANCED BY 
AgCl NANOPARTICLES ON N, S, Co-DOPED TiO2 
THIN FILMS 

2557 
 
 
 
2558 
 
 
2558 

 

ผศ.ดร.ธวัชชัย   ปลูกผล Effects of Solid Fractions in a Slurry Die 
Casting Process on Defects of 7075 Aluminum 
Alloy 
 
Study of Surface Segregation Defect of 7075 
Aluminum Alloy in Semi-Solid Squeeze 
Casting 
 
Tensile Properties of Semi-Solid Die Cast AC4C 
Aluminum Alloy 
 
Effects of Solid Fractions in a Slurry Casting 
Process on Shrinkage and Microstructure of 
7075 Aluminum Alloy 

2015 
 
 
 
2015 
 
 
 
2014 
 
 
2014 
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รศ.ดร.ดนุพล    ตันนโยภาส Performance Evaluation of Metakaolin Based 
Geopolymer Containing Parawood Ash and Oil 
Palm Ash Blends 
 
วิธีการใหม่ปรับปรุงดินทรายแป้งดว้ยยิปซัมเทียมและ
เถ้าใยปาล์มน้ ามัน 
 
การใช้ประโยชน์ของเถ้าใยปาล์มน้ ามันเป็นตัวเติมใน
กระเบื้องดินเผา 
 
การประเมินแผ่นหินอ่อนด้วยสมรรถนะการเลื่อยและ
การแผร่ังสีความร้อน 
 
กระเบื้องเซรามิกท าจากหินดินดานภูเขาไฟผสมซี
โอไลต์ธรรมชาต ิ

2014 
 
 
 
2014 
 
 
2014 
 
 
 
2015 
 
 
2014 

 

ผศ.ดร.ประภาศ   เมืองจันทร์บรุ ี Friction stir welding of dissimilar joint 
between semi-solid metal 356 and AA 6061-
T651 by computerized numerical control 
machine 
 
Effect of pre/post heat treatment on the 
friction stir welded SSM 356 aluminum alloys 
 
Dissimilar materials joining between SSM 356-
T6 and AA6061-T651 by friction stir welding 

2011 
 
 
 
 
2012 
 
 
2013 

 

ดร.สมใจ     จันทร์อุดม Characterization of flow behavior of semi-
solid slurries containing low solid fractions in 
high-pressure die casting 
 

2013  

รศ.ดร.เจษฎา   วรรณสินธุ ์    

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ........................................................................................... 
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(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา) 
 
ตารางท่ี 1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ.กัลยาณี  คุปตานนท ์  D.E.A. (Organometallic 
Chem.), U. Paul   
Sabatier, France, 2529 

มี    

2. รศ.ดร.ศริิกุล วิสุทธิเ์มธาง
กูร 
 

Ph.D. (Metallurgical 
Engineering),  U. of 
Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 2541 

มี    

3. รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ M.Eng.[ Applied 
Electronics], Tokyo 
Institute of Technology, 
Japan 

มี    

4. รศ.ดร.เล็ก สีคง D. Eng. (Mineral 
Processing Tech.), 
Tohoku U.,  Japan, 2532 

มี    

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และ

ได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/My%20Documents/Downloads/Research%202553_2558.xls
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/My%20Documents/Downloads/Research%202553_2558.xls
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/My%20Documents/Downloads/Research%202553_2558.xls
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ตารางท่ี 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก 

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ของ นายพงษธร  ค าบัว 
1. ดร.อานอบ  คนัฑะชา P.hD. (Inorganic 

Chemistry), 
University of Bristol 
ประเทศสหราชอาณาจกัร, 
2549 

มี    

2. รศ.ดร.เลก็  สีคง D. Eng. (Mineral Processing 
Tech.), Tohoku U.,  Japan, 
2532 

มี    

3. รศ.กลัยาณี  คุปตานนท ์ D.E.A. (Organometallic    
Chem.), U. Paul   Sabatier,  
France, 2529 

มี    

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ของ น.ส.เบญจมาศ  หนูพุ่ม 

1. ดร.อานอบ  คนัฑะชา P.hD. (Inorganic 
Chemistry), 
University of Bristol 
ประเทศสหราชอาณาจกัร, 
2549 

มี    

2. รศ.ดร.เลก็  สีคง D. Eng. (Mineral Processing 
Tech.), Tohoku U.,  Japan, 
2532 

มี    

3. รศ.กลัยาณี  คุปตานนท ์ D.E.A. (Organometallic    
Chem.), U. Paul   Sabatier,  
France, 2529 

มี    

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ของ นายก าธร   ตั้งวงศ์ศิริกลุ 
1. ดร.อานอบ  คนัฑะชา P.hD. (Inorganic 

Chemistry), 
University of Bristol 
ประเทศสหราชอาณาจกัร, 
2549 

มี    

2. ผศ.ดร.วิษณุ   ราชเพช็ร Ph.D. (Materials Science มี    

file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/My%20Documents/Downloads/Research%202553_2558.xls
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/My%20Documents/Downloads/Research%202553_2558.xls
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/My%20Documents/Downloads/Research%202553_2558.xls
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อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก 

and Engineering), Institut 
National Polytechnique de 
Lorraine, Nancy, France, 
2550 

3. รศ.ดร.เลก็  สีคง D. Eng. (Mineral Processing 
Tech.), Tohoku U.,  Japan, 
2532 
 
 

มี    

4. รศ.ดร.เจษฎา   วรรณสินธ์ุ Ph.D. (Materials Science 
and 
Engineering), MIT, U.S.A. 
2547 

มี    

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ของ นายสุกฤษ์   สงเกือ้ 

1. รศ.ดร.เชาวลิต   ล้ิมมณีวิจิตร)                                                                                                                 Ph.D. (วิศวกรรมโลหการ), 
มหาวิทยาลยัแห่งมลรัฐ
วิสคอนซิน, U.S.A., 2543 

มี    

2. ผศ.ดร.ธวชัชยั  ปลูกผล Ph.D. (Metallurgical 
Engineering), U. of  
Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 
2544 

มี    

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริกุล     
วิสุทธ์ิเมธางกูร 

Ph.D. (Metallurgical 
Engineering),  U. of 
Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 
2541 

มี    

4. ดร.สมใจ   จนัทร์อุดม วศ.ด. (วิศวกรรมวสัดุ),  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินท
ร์, 2556 

มี    

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ของ น.ส.โนนานิตตา อูมูดนี 
1. ดร.บุญรัตน์  โล่ห์วงศว์ฒัน Ph.D. Materials Science มี    
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อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก 

California Institute of 
Technology, Pasadena, CA, 
U.S.A., 2550 

2. รศ.ดร.เจษฎา   วรรณสินธ์ุ Ph.D. (Materials Science 
and 
Engineering), MIT, U.S.A. 
2547 

มี    

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริกุล     
วิสุทธ์ิเมธางกูร 

Ph.D. (Metallurgical 
Engineering),  U. of 
Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 
2541 

มี    

4. ผศ.ดร.ธวชัชยั  ปลูกผล Ph.D. (Metallurgical 
Engineering), U. of  
Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 
2544 
 
 
 

มี    

5. ดร.สมใจ   จนัทร์อุดม วศ.ด. (วิศวกรรมวสัดุ),  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินท
ร์, 2556 

มี    

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ของ น.ส.วราภรณ์   จุมพล 
1. ดร.บุญรัตน์  โล่ห์วงศว์ฒัน Ph.D. Materials Science 

California Institute of 
Technology, Pasadena, CA, 
U.S.A., 2550 

มี    

2. รศ.ดร.เจษฎา   วรรณสินธ์ุ -   Ph.D. (Materials Science 
and Engineering), MIT, 
U.S.A. 2547 

มี    

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริกุล     Ph.D. (Metallurgical มี    
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อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก 

วิสุทธ์ิเมธางกูร Engineering),  U. of 
Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 2541 

4. ผศ.ดร.ธวชัชยั  ปลูกผล -   Ph.D. (Metallurgical 
Engineering),  U. of  

    Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 

2544 

มี    

5. ดร.สมใจ   จนัทร์อุดม วศ.ด. (วิศวกรรมวสัดุ),  
    
มหาวิทยาลยัสงขลานครินท
ร์, 2556 

มี    

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ของ น.ส.ธันยพร   พนัธ์ุวชิาติกลุ 

1. ดร.บุญรัตน์  โล่ห์วงศว์ฒัน Ph.D. Materials Science 
California Institute of 
Technology, Pasadena, CA, 
U.S.A., 2550 

มี    

2. รศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธ์ุ Ph.D. (Materials Science 
and 
Engineering), MIT, U.S.A.,  
2547 

มี    

3. ผศ.ดร.ธวชัชยั  ปลูกผล -   Ph.D. (Metallurgical 
Engineering),  U. of  

    Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 

2544 

มี    

4. ดร.สมใจ   จนัทร์อุดม วศ.ด. (วิศวกรรมวสัดุ),  
    
มหาวิทยาลยัสงขลานครินท
ร์, 2556 

 
 

มี    

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ของ นายบันเทิง  ศรีคะรัน 
1. ผศ.ดร.ธวชัชยั  ปลูกผล -   Ph.D. (Metallurgical มี    
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อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก 

Engineering),  U. of  
    Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 

2544 
2. ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจนัทร์บุรี Ph.D. (Materials Science 

and Engineering), U. of  
Liverpool, U.K., 2548 

มี    

3. ดร.สมใจ   จนัทร์อุดม วศ.ด. (วิศวกรรมวสัดุ),  
    
มหาวิทยาลยัสงขลานครินท
ร์, 2556 

มี    

4. ดร.กนิษฐ์    ตะปะสา PhD. in Materials Science 
and Engineering, Liverpool 
University, UK  
Master of Public 
Administration (MPA), 
Chulalongkorn University 

มี    

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ของ นายศุภชัย    สุขเวช 
1. ผศ.ดร.ธวชัชยั  ปลูกผล -   Ph.D. (Metallurgical 

Engineering),  U. of  
    Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 

2544 

มี    

2. ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจนัทร์บุรี Ph.D. (Materials Science 
and Engineering), U. of  
Liverpool, U.K., 2548 

มี    

3. ดร.สมใจ   จนัทร์อุดม วศ.ด. (วิศวกรรมวสัดุ),  
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินท
ร์, 2556 

มี    

4. ดร.กนิษฐ์    ตะปะสา PhD. in Materials Science 
and Engineering, Liverpool 
University, UK  

มี    
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อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก 

Master of Public 
Administration (MPA), 
Chulalongkorn University 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2.  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้ง

ให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................................... 
 

ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

1. นายก าธร ตั้งวงศ์ศิริกุล 
รหัสนักศึกษา 5310120047 
 

Comparison study of TiO2, Ni-B 
and Thiourea doped TiO2 
synthesized by sol-gel process 
at low temperature. 

8th International Conference 
on  
Materials Science and 
Technology 
 

2. นางสาวโนนานิตตา อูมูด ี
รหัสนักศึกษา 5510120114 
 
 

Study of Surface Segregation 
Defect of 7075 Aluminum 
Alloy in Semi-Solid Squeeze 
Casting. 

The 2014 1st International 
Conference on Advanced 
Material 
and Structural Mechanical 
Engineering (ICAMSME 2014) 
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3. นางสาววราภรณ์ จุมพล 
รหัสนักศึกษา 5510120119 
 

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

The 2014 1st International  
Conference on Advanced 
Material 
and Structural Mechanical 
Engineering (ICAMSME 2014) 

4. นายสุกฤษฏิ ์สงเกื้อ 
รหัสนักศึกษา 5510120123 
 

Tensile Properties and 
Plasticity of 
Semi-Solid Cast 6061 Al Alloy 
at 
Elevated Temperatures. 

Applied Mechanics and 
Materials, Vols. 496-500 (2014) 
pp. 366-370 

5. นางสาว ธันยพร   พันธุ์วิชาติ
กุล 

 

Microstructure and Mechanical 
Properties of Sn-Zn Alloys by 
GAS Induced Semi-Solid 
Casting Process (GISS)  

2014 3rd Internation 
Conference on Metallurgy 
Technology and Materials 
(ICMTM 2014), 25-26 April 
2014, Kunming, China 

6. นางสาว น.ส.เบญจมาศ  หนู
พุ่ม 

Photocatalytic properties of 
nitrogen-sulfur co-doped TiO2 
films coated on glass fiber 

3rd International conference 
on Chemical Engineering and 
Advanced Materials, 2013 
Guangzhou, China, July 6-7 
2013 

7. นาย พงษธร  ค าบัว Effect of oxalic acid and 
temperature on hydrothermal 
VO2(B) transformation to 
VO2(M) 

2013 3rd International 
Conference on Chemical 
Engineering and Advance 
Materials (ICCEAM 3rd 2013) 

8. นาย บันเทิง  ศรีคะรัน Wear Behavior of Hardfacing 
Deposits on 3.5% Chromium 
Cast Steel 

The 8th Thailand Metallurgy 
Conference (TMETC-8) 

9. นาย ศุภชัย สุขเวช Microstructure and 
Macrostructure Propereties of 
Welding Repair of 6082-T6 
Aluminum Alloy 

The 8th Thailand Metallurgy 
Conference (TMETC-8) 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  

1) มีผู้ส าเร็จการศึกษา....9....คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จ านวน...8....ราย เผยแพร่ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์วิชาการ...1.....ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................ 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.2555. 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2561 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 12  การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานของหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน ประธานหลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อแจ้งผลการด าเนินงาน
หลักสูตรและปรึกษาหารือการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปี 2555 โดยมีการแก้ไขและปรับเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และปรับปรุงเนื้อหาและรหัสวิชาในหลักสูตรให้เข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยยังคงยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน 
หลักฐานอ้างอิง รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุวันที่ 26/06/2558มี 
 

2) รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
ผลการด าเนินงาน ทางหลักสูตรจัดท ารายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
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หลักฐานอ้างอิง เล่มหลักสูตรที่ประทับตราผ่านการอนุมัติจาก สกอ., แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
ละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 
ผลการด าเนินงาน 

        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน.....7....รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา...7..รายวิชา 

หลักฐานอ้างอิง บันทึกข้อความ ที่ มอ.235/579  ลงวันที่   23  กรกฎาคม 2557 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
       ผลการด าเนินงาน 

        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 7 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  7 รายวิชา 

หลักฐานอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ มอ.235/194  ลงวันที่   30  ธันวาคม  2557 
 

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

(1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 7 รายวิชา   
(2) จ านวนรายวิชาที่จัดท า มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

7 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ มอ.235/209  ลงวันที่  8  มกราคม 2558 
ภาคการเรียนที่ 2/2557 
ผลการด าเนินงาน 

(1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 7 รายวิชา   
(2) จ านวนรายวิชาที่จัดท า มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอน 7 รายวิชา 



22 

 

  
  

หลักฐานอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ มอ.235/480  ลงวันที่  10  มิถุนายน  2558 
 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่  31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 

(2) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่ 26 เดือน สิงหาคม 

พ.ศ.2558 

หลักฐานอ้างอิง รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 

 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ 1. และข้อ 12. 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
(องค์ประกอบท่ี 4 ) 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย ์ 2 2  
4.2 คุณภาพอาจารย ์ 5 5  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 2 2  

 
ตารางท่ี 2.2  กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และการบริหารอาจารย์ 
ขั้นตอนการรับอาจารย์ใหม่ทางหลักสูตรยึดแนวทางปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยซ่ึงมีเนื้อหาดังนี้ 
      1. คณะวิศวกรรมศาสตร์อนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการด าเนนิการสรรหา
และคัดเลือก มีจ านวน 3-5 คนประกอบด้วย 

1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบด/ีคณบดี/ผู้อ านวยการ
วิทยาลัย/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก หรอืผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควชิา/ผู้อ านวยการกอง/
เลขานุการคณะ/หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจาก
ผู้ยังคับบัญชาระดับดังกล่าว เป็นกรรมการ 
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1-3 คน เป็นกรรมการ 

      2. หน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคดัเลือกมีดังนี ้
2.1 ก าหนดวิธีการสรรหา และการคดัเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มี
ความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง 

- ระบบการบริหารอาจารย ์
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
2.2 ด าเนินการสรรหาและคดัเลือก 

      3. ภาควิชาฯ ก าหนดภาระงานของต าแหน่ง และคณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง
ที่ใช้ในการสรรหาและคดัเลือก 
      4. วิธีการสรรหาและคดัเลือก 

4.1 ต าแหน่งวิชาการ ให้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังน้ี 
4.1.1 สอบข้อเขียน 
4.1.2 สอบปฏิบัต ิ
4.1.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมิน(ตามเอกสารแนบที่ 2.1) 
4.1.4 วิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ก าหนด
ตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลยัทราบ 

      5. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ทีผ่่านการคัดเลอืกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือสอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสมัภาษณ์ ไดค้ะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

 
 ขั้นตอนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      1. ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดประชุมคณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ เพื่อขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยก าหนดให้ต้องมีอาจารยข์องภาควิชาฯ 
เข้าร่วมประชุมมากกว่า 80% และที่ประชุมภาควิชาฯ ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบตัิ
การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรตามเกณฑ์ข้อก าหนดของ สกอ. 
      2. ภาควิชาฯ ท าเรื่องแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสตูรผ่านคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และกองบริการการศึกษาถึง สกอ. 
      3. สกอ. รับเรื่องและอนุมตัิการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      4. คณะฯและภาควิชาฯ แจ้งให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรแตล่ะ
หลักสตูรทราบ  

 
   ขั้นตอนการบริหารอาจารย ์
อัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
ทางหลักสูตรมีนโยบายการบริหารอาจารย์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยดังนี ้
      1. มาตรฐานภาระงานเตม็เวลาของอาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลัย 
ก าหนดให้มีภาระงานมาตรฐานเตม็เวลา 20 หน่วยภาระงาน/ปี ดังนี้ 

1.1 ภาระงานสอนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 9 หน่วยภาระงาน/ป ี
1.2 ภาระงานวิจัย (รวมภาระการท าผลงานวิชาการอื่นๆ) ไม่น้อย
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
กว่า 2 หน่วยภาระงาน/ปี โดยก าหนดให้ภาระงานวิจัยและหรือผลงาน
ทางวิชาการเป็นภาระงานบังคับท่ีอาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลัยทุกคน
ต้องท า 
1.3 ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานช่วยบริหาร และภาระงาน
อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยภาระงาน/ปี โดยก าหนดให้ “หน่วยภาระ
งาน”หมายถึง จ านวนหน่วยภาระงานท่ีอาจารย์ปฏิบตัิตามภารกจิที่
ได้รับมอบหมาย และเทียบปรมิาณ 1 หน่วยภาระงานเท่ากับ ภาระงาน
สอนวิชาบรรยายนักศึกษาปรญิญาตรีในช้ันเรียน 1 หน่วยกิตบรรยาย 
ตลอดภาคการศึกษาหรือเทียบเท่าภาระงานสอนวิชาบรรยายระดับ
ปริญญาตรรีวม 15 ช่ัวโมงใน 1 ภาคการศึกษา 

      2. การก าหนดภาระงานเป็นรายบุคคล 
คณะ/ภาควิชา โดยดลุพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะสามารถปรับ
ภาระงานอาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลัยแต่ละคนได้ตามความเหมาะสม 
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชา และคณะ/หน่วยงาน โดยภาระ
งานมาตรฐานของแตล่ะคนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยภาระงานต่อปี และให้
มีการน าผลการปฏิบตัิงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน
ส าหรับอาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลัย การต่อสัญญาจ้างหรือการเพิม่
ค่าจ้าง 

      3. การก าหนดภาระงานอาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลัยเป็นประเภท/กลุม่ 
คณะสามารถก าหนดประเภท/กลุม่ของอาจารย์ เป็นรายบุคคล ดังนี้ 

3.1 กลุ่มอาจารย์ที่มีภาระงานสอนมากกว่าภาระงานวิจัยและภาระ
งานสร้างสรรค์อื่นๆ 
3.2 กลุ่มอาจารย์ที่มีภาระงานวิจัยมากกว่าภาระงานสอนและภาระ
งานสร้างสรรค์อื่นๆ 
3.3 กลุ่มอาจารย์ทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ที่มีภาระงานบริการ
รักษาพยาบาลมากกว่าภาระงานสอน ภาระงานวิจัย และภาระงาน
สร้างสรรค์อื่นๆ 
3.4 กลุ่มผูด้ ารงต าแหน่งบริหารระดับคณะและมหาวิทยาลยั ซึ่ง
ต้องปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลาและอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารระดบัภาควิชา
หรือผู้บริหารอื่นๆ สามารถเลือกปฏิบัติภาระงานสอน ภาระงานวิจัยหรือ
ภาระงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ เพิ่มเติม 
3.5 ในการก าหนดสดัส่วนภาระงานแตล่ะกลุม่ และภาระงานของ
อาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลัยทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ า
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ในฐานะอาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะโดยต้องค านึงถึงภารกิจท่ีคณะ/ภาควิชา
รับผิดชอบ ซึ่งต้องก าหนดใหส้อดคล้องกับภารกิจโดยรวมของคณะ 
 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการบริหารอาจารย์ในส่วนของการลาเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการดังนี้ 

1. ประธานหลักสตูรจดัประชุมและชีแ้จงการด าเนินงานหลักสตูร
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ 
2. ประธานหลักสตูรส ารวจข้อมลูของคณะกรรมการประจ า
หลักสตูรว่าคณะกรรมการมีการลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือไม่ 
หรือการลาอื่นๆ ทีม่ีผลต่อการด าเนินงานของหลักสูตรซึ่งจะมผีลให้
อาจารย์ประจ าหลักสตูรไมไ่ด้อยู่ประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จดั
การศึกษา 
3. หากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งการลาเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ ประธานหลักสตูรจะน าวาระเข้าท่ีประชุมภาควิชา เพื่อ
ด าเนินการจัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสตูรตามขั้นตอนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อไป 

 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ 
   การด าเนินงานของหลักสตูรในส่วนของการรับอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2557 
ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่              
         
     การด าเนินงานจริงของหลักสตูรในส่วนของการแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
จากการประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการเปลีย่นแปลง
คณะกรรมการประจ าหลักสตูรใหม่ ท้ังนี้เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสตูรเดิม
ลาออก และบางท่านเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสตูรมากกว่า  1 หลักสูตร 
              
     ในส่วนของการบริหารอาจารย์ทางหลักสตูรมผีลการด าเนินงานในส่วนของ
หน่วยภาระงานมาตรฐานของอาจารย์แตล่ะท่านมากกว่า 20 หน่วยภาระงาน/ปี 
(ตามเอกสารแนบ 2.3) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 
3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
    จากกระบวนการขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการ
บริหารอาจารย์ ท าให้มีการปรับปรุงกรรมการประจ าหลักสูตรใหม่เนื่องจากมี 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตรดังนี้ 

      1. รศ.ดร.เล็ก สีคง               (ประจ ามากกว่า 1 หลักสูตร) 
      2. รศ.ดร.ศิริกุล วิสุทธ์ิเมธางกูร (ลาออก) 
      3. ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล       (ประจ ามากกว่า 1 หลักสูตร) 
      4. รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง        (ลาออก) 
      5.   รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส     (ลาออก) 
 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน (ในวงรอบ
ต่อไป)  
   จากผลการด าเนินการท าให้หลกัสูตรต้องปรับเปลี่ยนกรรมการหลักสูตรใหม่ ซึ่ง
ก าลังอยู่ระหว่างกระบวนการแต่งตั้ง ทั้งนี้ได้ผ่านการประชุมของภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่และวัสดุแล้ว ซึ่งรายชื่อกรรมการชุดใหม่มดีังนี้ 

1. รศ.ดร.เล็ก สีคง                       ประธานหลักสูตร 
2. ดร.สมใจ จันทร์อุดม                  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร                กรรมการ 
4. รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี            กรรมการ 
5. ดร.ไพโรจน์ วุ่นชุม                     กรรมการ 

หมายเหตุ: เดิม รศ.ดร.เล็ก สีคง เป็นกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตร
ปรับปรุง 2555 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  
หลักสูตรปรับปรุง 2553 และ ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร เป็นกรรมการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 2553 และ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง 
2555 ด้วย ซึ่งท าให้ผิดเง่ือนไขการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ สกอ. ที่
ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จึงพิจารณาให้อาจารย์ทั้ง 2 ท่านมา
เป็นกรรมการประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ เพียงหลักสูตรเดียว  
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ า
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หลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์โดยยึดถือนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการผลักดันให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองดังนี้ 

 
      1. อาจารย์ที่บรรจุมาด้วยวุฒิปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องศึกษาระดับ
ปริญญาโทภายในระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่บรรจุ และต้องศึกษาระดับปริญญา
เอกภายใน 4 ปีนับแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 
        กรณีไปศึกษาต่อระดับปรญิญาโทตามระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 1 แล้วแต่
ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรทีก่ าหนด ต้องไดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ายในระยะเวลา 11 ปีนับแต่วันท่ีได้รับการบรรจุ โดยไม่นับ
ระยะเวลาทีล่าศึกษา ฝึกอบรม หรือไปปฏิบตัิการวิจยัหากพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้เลิกจ้าง 
       กรณีไปศึกษาต่อระดับปรญิญาเอกตามระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 1 แล้วแต่
ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรทีก่ าหนด ต้องไดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ายในระยะเวลา 7 ปีนับแต่วันท่ีไดร้ับการบรรจ ุโดยไม่นับ
ระยะเวลาทีล่าศึกษา ฝึกอบรม หรือไปปฏิบตัิการวิจยัหากพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้เลิกจ้าง 
      2. อาจารย์ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องศึกษาระดับ
ปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ป ี
            กรณีไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตามระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 3 
แล้วแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที่ก าหนด หรือไม่ประสงคไ์ปศึกษาต่อ ต้อง
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่
วันท่ีได้รับการบรรจุ โดยไม่นับระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือไปปฏิบัติการ
วิจัย 
      3. อาจารย์ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 4 ปีนับแต่วันท่ีไดร้ับบรรจุ 
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      4. อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารยภ์ายใน 5 ปีนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    การด าเนินงานของหลักสูตรในส่วนของการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรนั้น
เป็นดังนี ้
     1. อาจารย์ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์จ านวน 4 ท่าน  
     2. อาจารย์ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 ท่าน 
              
3) อธิบายการประเมินการด าเนินงาน  
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับ 
ปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามผลการประเมิน
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร) หาก
พบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี)  
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

- ร้ อ ย ล ะ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก  

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด......5.......คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวฒุิปริญญาเอกจ านวน....5..... คน 
3) อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวฒุิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ..100 
4) คะแนนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละของ
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อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก x 5/60 = 5 

- ร้ อ ย ล ะ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด......5.......คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. จ านวน......5... คน 
3) อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ..100. 
4) คะแนนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. x 5/80 = 5 

- ผล งา น ทา ง วิ ช าก า รขอ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ ์
1) ระบุรายการผลงาน และค่าน้ าหนกั (ในเอกสารนี้ หรือภาคผนวก) 
2) ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักตามสูตร 

จ านวนบทความวิชาการ ค่าน้ าหนัก คะแนน 

3 1.00 3 

0 0.80 0 

0 0.60 0 

4 0.40 1.6 

0 0.20 0 

7   4.6 

ค านวณค่าร้อยละ (4.6*100)/5= 92 
 

3) แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนโดยหลักสูตรระดับปริญญาโทค่าร้อยละ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  (92/40)*5 = 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
แสดงผลที่เกิด 
- การคงอยู่ของอาจารย์    การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นดังนี ้

รายชื่ออาจารย ์ สถานการณ์คงอยู่ของอาจารย์ตามปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
รศ.ดร.เล็ก สีคง คงอยู ่ คงอยู ่ คงอยู ่ คงอยู ่
ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล คงอยู ่ คงอยู ่ คงอยู ่ คงอยู ่
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อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2557 น้ีทางหลักสูตรไดม้ีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อแกไ้ขปัญหาการเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเกิน 1 
หลักสตูรตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์ข้อ 1 ดังได้
รายงานไปแล้วในองค์ประกอบท่ี 4.1 

รศ.ดร.ศิริกลุ วิสุทธ์เมธาง
กูร 

คงอยู ่ คงอยู ่ คงอยู ่ ออก 

รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง คงอยู ่ คงอยู ่ คงอยู ่ ออก 
รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส คงอยู ่ คงอยู ่ คงอยู ่ ออก 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ต่อการบริหารหลักสูตร    

อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีความพึงพอใจในการบริหารหลักสตูรโดยมตีัวช้ีวัดของ
การสอนการเตรียมงานสอนและอาจารยส์อนอย่างมีความสุข และมคีวามยินดีใน
การผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตามเอกสารแนบที่ 2.2 

 
เอกสารแนบที ่2.1 
บทความวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (7 บทความ)  
ชนิดวารสาร ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อบทความ วันที่

ตีพิมพ ์
ชื่อวารสาร ผู้แต่ง % 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
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 

 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ :  
ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus 

0.4 Study of Surface 
Segregation Defect of 
7075 Aluminum Alloy 
in Semi-Solid Squeeze 
Casting 

2015 Applied Mechanics 
and Materials 

ธวัชชัย 
ปลูกผล 

 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

0.4 Tensile Properties of 
Semi-Solid Die Cast 

2014 Applied Mechanics 
and Materials 

ธวัชชัย 
ปลูกผล 

60 
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ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ :  
ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus 

AC4C Aluminum Alloy  
ศิริกุล 
วิสุทธิ์
เมธางกูร 

 
15 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
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 

 

วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต:ิ 
ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI 

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

25 
Sep 
2014 

 
Photochemistry and 
Photobiology, 2014, 
90: 1243-1250 

เล็ก สีคง 
 
สุธรรม 
นิยมวาส 

60 
 
 
5 

วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ :  
ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI 

1.0 A NEW ROUTE FOR 
THERMOCHROMIC 
VANADIUM DIOXIDE 
SYNTHESIS 

1 Jan-
Mar 
2015 

Digest Journal of 
Nanomaterials and 
Biostructures Vol. 
10, No. 1, January - 
March 2015 , p. 135-
140 

เล็ก สีคง 70 

วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ :  
ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI 

1.0 PHOTODEGRADATION 
OF CONTAMINANTS 
AND ANTIBACTERIAL 
ACTIVITY ENHANCED BY 
AgCl NANOPARTICLES 
ON N, S, Co-DOPED 
TiO2 THIN FILMS 

30 Jun 
2015 

Digest Journal of 
Nanomaterials and 
Biostructures Vol. 
10, No. 2, April - 
June 2015, p. 455 - 
469 

เล็ก สีคง 60 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบท่ี 2,3 ) 

 
ตารางท่ี 3.1  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 2 และองค์ประกอบ
ที่ 3 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

4 4.26  

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 5  

- (ป.โท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ ส า เ ร็ จ กา รศึ กษา ในระดั บ
ปริญญาโทที่ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

40 51.1  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 2 3  
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 2 2  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 2  

 
ตารางท่ี 3.2 ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า(ต้ังแต่ปี
การศึกษาท่ีเร่ิม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวน
นักศึกษาท่ี

รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปี
การศึกษา 

2555 2556 2557 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

2555 9 8 88.9 8 88.9 2 22.2 
2556 12   9 75.0 9 75.0 
2557 7     5 71.4 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
        จากตารางที่ 3.2 จะเห็นว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาค่อนข้างสูงแยกเป็นรุ่นปีการศึกษาดังนี ้

1. นักศึกษารุ่นปี 2555 คงอยู่ 22.2% ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาออกจากระบบ 2 คน ส าเร็จการศึกษา 5 คน 
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1.1. นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 5 คน 
1.2. นักศึกษาลาออก 2 คน 
1.3. นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 2 คน 

 
2. นักศึกษารุ่นปี 2556 คงอยู่ 75% ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาออกจากระบบ 3 คน 

2.1. นักศึกษาไม่มารายงานตัว 1 คน 
2.2. นักศึกษาลาออก 2 คน 
2.3. นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 9 คน 

3. นักศึกษารุ่นปี 2557 คงอยู่ 71.4% ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาออกจากระบบ 2 คน 
3.1. นักศึกษาไม่มารายงานตัว 2 คน 
3.2. นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 5 คน 
 

จากข้อมูลดังกลา่วจะเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษามีหลายปัจจัยด้วยกันคือ 
1. นักศึกษาลาออก 
2. นักศึกษาไม่มารายงานตัว 

 
ตารางท่ี 3.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
- การรับนักศึกษา 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 

       การด าเนินงานการรับนักศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนการรับนักศกึษาโดยภาพรวมของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซึ่งทางบัณฑิตวิทยาลยัได้ออกแบบระบบ
รับเข้านักศึกษาโดยมีขั้นตอนการใช้งานของระบบดังเอกสารแนบท่ี 3.1 ซึ่งสามารถสรุป
การท างานของระบบได้ดังนี ้

1. ข้อมูลสาขาวิชา 
ข้อมูลในส่วนน้ีเจ้าหนา้ที่สามารถตรวจสอบข้อมลูรายชื่อสาขาวิชาของคณะที่
ตนเองรับผดิชอบได้ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา แต่ละครั้งที่เปดิรับ รวมถึงตรวจสอบข้อมลูผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรแต่ละ
หลักสตูรที่อยู่ในระบบ 

2. ระบบการรับนักศึกษาของคณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับนักศึกษา
โดยตรงโดยท างานร่วมกับบณัฑิตวิทยาลัยผา่นระบบ) 
เป็นการรับสมัครนักศึกษาที่คณะพิจารณารับเข้าศึกษา โดยไมผ่า่นบัณฑิต
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัย ส าหรับการรับนักศึกษาในส่วนน้ี เมื่อกรอกขอ้มลูเรยีบร้อยและบันทึก
ข้อมูลแล้ว ข้อมลูนัน้จะกลายเป็นรายชื่อผู้สมัครของสาขาวิชานั้นๆ โดยถ้ามีการ
รับสมคัรในรอบการสมคัรเดียวกับบัณฑิตวิทยาลัย จะมีการประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธ์ิสอบคัดเลือกร่วมกับผูส้มัครที่สมัครผ่านบณัฑิตวิทยาลัยซึ่งหากผู้สมคัรที่
คณะรับมานั้นมีการพิจารณาว่ามีสทิธ์ิเข้าศึกษา ซึ่งการพิจารณาจะมขีั้นตอน
ดังนี ้
2.1 ประธานหลักสตูรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งคณะกรรมการ

สอบสัมภาษณจ์ะมีอยา่งน้อย 3 คน  
2.2 ภาควิชาฯ ประกาศช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และนัดวันสอบสมัภาษณ ์
2.3 กรรมการสอบสัมภาษณ์ท าการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาตามวันเวลาที่

ประกาศ แล้วสรุปรายชื่อผูผ้่านการสัมภาษณ์ 
2.4 ภาควิชาฯ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเข้าศึกษาใน

หลักสตูร 
2.5 หลังจากประกาศรายชื่อผู้มสีทิธ์ิเข้าศึกษา เจ้าหนา้ที่สาขาวิชา/คณะต้องเข้า
ไปกรอกผลการสอบคัดเลือกประเภท ”ผู้สอบผา่นและมีสิทธ์ิเข้าศึกษา” แล้ว
สง่ผลสอบมายังบัณฑติวิทยาลัยตามล าดับ ท้ังนี้เมื่อกรอกรายช่ือผ่านหนา้ต่างนี้
แล้ว เจ้าหนา้ที่ตอ้งเข้าไปกรอกประวัติผูส้มัครผ่านเมนู “กรอกประวตัิผู้มสีิทธ์ิ
เข้าศึกษา” ดว้ย 

3. การสมคัรทางอินเตอรเ์น็ต 
ระบบนี้เปน็ส่วนจัดการข้อมูลผูส้มคัรทางอินเตอร์เนต็ ซึ่งสมัครมาทาง 
http://www.grad.psu.ac.th/admission/ 
ข้อมูลที่ผูส้มัครกรอกเข้ามาประกอบด้วยใบสมัครและหลักฐานการสมัคร 

4. รายงาน/ค้นหา 
เป็นรายงานข้อมลูจากระบบรับเขา้นักศึกษาบัณฑติศึกษาท้ังหมด 

5. ผู้มีสิทธ์ใช้งานระบบ 
ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานระบบ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งก าหนดไว้ 7 ระดบั
ในเบื้องต้น ได้แก่ 
5.1 เจ้าหนา้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ เจ้าหนา้ที่บัณฑติวิทยาลยั ท าหน้าที่รับ

สมัครของวิทยาเขตต่างๆ 
5.2  ผู้ดูแลระบบ คือ ผู้ดูแลขอ้มูลการรับเข้านักศึกษาท้ังระบบ ทุกวิทยาเขต 
5.3  เจ้าหนา้ที่การเงิน ได้แก่ เจ้าหนา้ที่การเงินของบัณฑิตวิทยาลัย 
5.4  ผู้บริหารของบัณฑติวิทยาลยั ได้แก่ ผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลยั 
5.5  เจ้าหนา้ที่คณะ ได้แก่ เจ้าหนา้ที่คณะที่มีหนา้ที่ดูแลการรับเข้านกัศึกษาของ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
สาขาวิชา/คณะ 

            5.6 เจ้าหนา้ที่สาขาวิชา ได้แก่ เจ้าหนา้ที่ของคณะซึ่งมสีิทธ์ิดูข้อมูลได้ อยา่งเดียว 
5.7 บุคลากรมหาวิทยาลัย คือ ผู้ทีม่ี PSU Passport ซึ่งไม่จ าเป็นต้องแจง้ช่ือ
มายังบัณฑติวิทยาลยั 
 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา   
       ผลการด าเนินงานจากกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตร
รับนักศึกษาเข้ามาศึกษาจ านวน 7 คน  
 
3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา  

กลไกการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังขาดส่วนของ
ขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์เพื่อเช้ือเชิญให้กับบัณฑิตที่มีความสนใจเช้าศึกษาใน
หลักสูตร  

 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา ตามผลการ

ประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
      เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อย่างเป็น
รูปธรรมมากข้ึนเช่น 

1. การลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ในแต่ละ
สถาบันการศึกษา  
2. จัดสรรงบประมาณส าหรับทุนการศึกษาในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิตศึกษา 

      
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษาตามผลการประเมิน 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การรับนักศึกษา )หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทาง
การรับนักศึกษา ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

- การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ก าหนดแผนการเตรียมความพร้อม
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาโดยการจัดปฐมนเิทศให้กับนักศึกษาบณัฑิตศึกษาทุกวิทยา
เขต รวม 4 วิทยาเขต (หาดใหญ่ ปัตตานี สรุาษฎร์ธานี และภูเก็ต) พร้อมกัน ใช้วิธีการ
ถ่ายทอดสดไปยังวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตภเูก็ต  และการจัดกิจกรรมดังกล่าว
จะท าให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหมไ่ด้รับทราบข้อมลูต่าง ๆ ดังนี้   

1. ระบบสารสนเทศของบัณฑติวิทยาลัย  
2. ระบบบณัฑิตศึกษา  
3. ทุนการศึกษาต่างๆ   
4. คู่มือนักศึกษาเพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนส าเรจ็การศึกษา 

โดยมีขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป 
       นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดปฐมนเิทศ
ให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อช้ีแจงรายละเอียดในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้นักศึกษา
ทราบด้วย 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา       
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้จัดงานปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ ท่ี 8 สิงหาคม 2557 ทีศูนย์ประชุมนานาชาติ (ห้อง
ประชุมรอง) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ทั้งนี้นักศึกษาของหลักสูตรไดเ้ข้าร่วมทุกคน 
 

3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       จากการด าเนินงานการปฐมนิเทศนักศึกษาของบัณฑิตศึกษาท้ังของมหาวิทยาลยัและ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าให้นักศึกษาได้รู้ถึงระเบียบวิธีปฏิบัติในการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา และเข้าใจถึงระเบียบขั้นตอนต่างๆ ส าหรับการยื่นเรื่องเกี่ยวกับการท า
วิทยานิพนธ์ และเงื่อนไขในการขอจบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
        ทั้งนี้หลักสูตรยังขาดการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิตศึกษา ท าให้
นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรยังขาดความเข้าใจถึงธรรมเนียมและแนวปฏิบัติของ
ภาควิชาฯ เช่น การยืมหรือขอใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างไรก็ตามในส่วนธรรมเนียมปฏิบัติทีมี
อยู่นั้นจะเป็นการบอกเล่าจากพี่สู่น้อง นั่นคือนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาก่อนก็จะบอกให้กับ
นักศึกษาใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติต่อๆ กันมา 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
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       หลักสูตรควรจดัปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาใหม่ อย่างน้อยก็ควรแนะน า
อาจารย์ที่มีอยู่ในหลักสตูรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหลักสูตร และ
ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัตติ่างๆ ของภาควิชาฯ  
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามผลการ
ประเมิน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา )หากพบว่า.ระบบ 
กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยม
ตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
- การควบคุม ดูแลการ

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

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา 
      หลักสูตรมีคูม่ือและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ส าหรับ
นักศึกษาดังเอกสารแนบท่ี 3.2 ซึ่งสามารถสรปุเป็นหัวข้อได้ดังนี ้

1.1. ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมและการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

1.2. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และขั้นตอนการขออนุมตัิเปลี่ยนแปลง
ช่ือ/โครงร่างวิทยานิพนธ ์

1.3. ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และขั้นตอนการขอ
อนุมัติเปลีย่นแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

1.4. ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ ์
1.5. ขั้นตอนข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ ์
1.6. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ 
1.7. ขั้นตอนการแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์และรายละเอียดใบแจ้งผลสอบวทิยานิพนธ์ 
1.8. ขั้นตอนการตรวจสอบวิทยานิพนธ ์ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรระดบับณัฑิตศึกษา 
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

1.9. ขั้นตอนการแจ้งผลสอบประมวลความรอบรู ้
1.10. ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
1.11. ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าของการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ส าหรับ

หลักสตูรปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1 
1.12. ขั้นตอนการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 
1.13. ขั้นตอนการขออนุมัติย้ายสาขาวิชา 
1.14. ขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา 
1.15. ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์/ผลงานทาง

วิชาการ 
1.16. ขั้นตอนการขอยื่นคาร้องทั่วไป 
1.17. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาทีไ่ด้รับอนุมัติจากต้น

สังกัดให้ลาศึกษาต่อ) 
1.18. ขั้นตอนการขอหนังสือส่งตัวกลับตน้สังกัด(ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก

ต้นสังกัดให้ลาศึกษาต่อ) 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมดูแลการให้ค า 
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
      การด าเนินงานในส่วนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานพินธ์ส าหรับนักศึกษา
รับเข้าปีการศึกษา 2557 น้ัน ขณะนี้นักศึกษาทั้ง 5 คนมีอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 
 
3) อธิบายการประเมินผลการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิต 
ศึกษา 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษาตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษาตามผลการประเมิน 
..............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา)หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา ที่ด าเนินการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

- การพัฒนาศักยภาพ
นั กศึ กษาและกา ร
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 
21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมีการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนานักศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังเอกสารแนบท่ี 3.3 
      
ซึ่งสามารถสรุปรายละเอยีดดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ของการจดักิจกรรมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

1.1  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความรับผดิชอบในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาท้ังในด้าน
ประสบการณ์ วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม 
1.2  ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพ การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเข้าใจระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และสถาบันอ่ืน ๆ ทั้งใน และ
ต่างประเทศ 
1.3  ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อัน
ดีงามของชาติ 
1.4  เพื่อผดุงและด าเนินงานในการเผยแพร่เกียรติคณุของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรัก และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย  

2.  ประเภทกิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในแต่ละกจิกรรมของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 2.1 ประเภทกิจกรรม 
     2.1.1  กิจกรรมวิชาการ 

      2.1.2  กิจกรรมกีฬา 
      2.1.3  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และเพื่อพัฒนาสังคม 
          2.1.4  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
          2.1.5  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
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2.2  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในแต่ละกิจกรรมของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาบัณฑติวิทยาลยัให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ตามประเภทกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นในข้อ 2.1.1 – 2.1.5 โดยจะสนับสนุนในแต่
ละกิจกรรมไม่เกิน 20% ของงบประมาณเงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับใน
แต่ละปีการศึกษาจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

 3.  ประเภทหมวดเงินต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสนับสนุนกจิกรรมนักศึกษา 
3.1  หมวดค่าตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบตังิาน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
3.2  หมวดค่าใช้สอย หมายถึง เงินท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการรายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรอง และพิธกีาร ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ท่ีพัก น้ าดื่ม ค่าโดยสาร ค่าเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน เป็นต้น 
3.3  หมวดค่าวัสดุ หมายถึง รายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของ ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรภาพ หรือไม่คงสภาพ 

        4.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาต้องด าเนินการดังนี ้
            4.1  วางแผน และเขียนโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
 4.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตจิดักิจกรรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 1เดอืน 
            4.3  เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 2 สปัดาห์ 
            4.4  จัดกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด 
            4.5  รวบรวมเอกสารเพือ่เบิกจ่ายเงินภายใน 14 วันนับจากโครงการเสรจ็สิ้น
แล้ว 
             4.6  ประเมินผลการจัดกิจกรรม และส่งรายงานไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 
เดือน ภายหลังการจัดโครงการ 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

       นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทีค่ณะวิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรจัดอย่างต่อเนื่องเช่น 
กิจกรรม มอ.วิชาการ นักศึกษาในระดับบณัฑติศึกษาจะจดัท า Poster ขนาดกระดาษ A1 
ไปจัดแสดงในงาน มอ.วิชาการโดยในปีการศึกษา 2557 ท่ีผ่านมา มีนักศึกษาจัดท า 
Poster แสดงในงาน มอ.วิชาการจ านวน 2 Poster และยังมีทีมของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา น าทมีนักศึกษาระดบัปริญญาตรจีัดกิจกรรมเกมส์ถาม-ตอบในหัวข้อ “จาก
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เหมืองแร่สู่วสัด”ุ โดยเนื้อหาของกจิกรรมจะเน้นใหผู้้เข้าร่วมแข่งขัน (นักศึกษามัธยมปลาย
จากโรงเรียนต่างๆ) เข้าใจถึงวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่และวิศวกรรมวัสดุ โดยรูปแบบ
กิจกรรมจะเป็นการบรรยายใหผู้้เขา้แข่งขันฟังก่อน จากนั้นจะท าการถามตอบและคัดผู้ที่
ตอบค าถามไม่ถูกต้องออกเป็นรอบๆ และรอบสุดท้ายจะเป็นการทดสอบเพื่อหาผู้ชนะ ซึ่ง
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความรว่มมือจากกลุม่นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาเป็นอย่างดยีิ่ง 
  
3) อธิบายการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามผลการประเมิน 
(ในวงรอบต่อไป) 

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

พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามผลการประเมิน 

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

.............................................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือหลายๆเร่ือง) หากพบว่าระบบ 
กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 
ปี) 

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

.............................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา  
แสดงผลทีเ่กิด 
- การคงอยู่    จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า และคงอยู่ 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่คง
ค้างอยู่ 

จ านวนที่
หายไป 

อัตราการ
คงอยู่ร้อย

ละ 
2555 9 5 2 2 77.8 
2556 12 0 9 3 75.0 
2557 7 0 5 2 71.4 

 
การคิดอัตราการคงอยู่ 
ปีการศึกษา 2555 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าท้ังหมด 9 คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีหายไป 2 คน 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (1)-(2) 7 คน (คิดแต่ละปีทีร่ับเข้า) 
4. อัตราการคงอยูร่้อยละ 77.8 

 
ปีการศึกษา 2556 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าท้ังหมด 12 คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีหายไป 3 คน 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (1)-(2) 9 คน (คิดแต่ละปีทีร่ับเข้า) 
4. อัตราการคงอยูร่้อยละ 75.0 

 
ปีการศึกษา 2557 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าท้ังหมด 7 คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีหายไป 2 คน 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (1)-(2) 5 คน (คิดแต่ละปีทีร่ับเข้า) 
4. อัตราการคงอยูร่้อยละ 71.4 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
- การส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกต ิ

จ านวน ร้อยละ 
2555 9 5 55.6 
2556 12  
2557 7 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษาขึ้นอยู่กับหลายปจัจัย
ด้วยกันซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี ้

1. ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาจะ
ขอส าเร็จการศึกษาได้จะต้องผ่าน ภาษาอังกฤษ PSU-TEP ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ก่อน (โดยก าหนดเกณฑ์ทุกสาขาในสังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ไวร้้อยละ 50 จึงจะผ่านเกณฑ์) ซึ่งนักศึกษามักจะสอบไม่ผ่านอยู่
บ่อยครั้ง ท้ังนี้มหาวิทยาลัยมีช่องทางส าหรับนักศึกษาที่สอบไมผ่่านเกณฑ์คือต้อง
เรียนภาษาอังกฤษ 890-901 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (หลกัสูตรพิเศษ) 
จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต หรือมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น
ที่บัณฑิตวิทยาลัยรบัรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปีตามประกาศบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 

2. พฤติกรรมส่วนตัวของนักศึกษา ซึง่นักศึกษาท่ีมีปัญหาไม่จบตามระยะเวลาของ
หลักสตูรโดยมาก จะเป็นนักศึกษาที่ท างานไปด้วยและศึกษาไปด้วย จึงมีเวลาใน
การท าวิจัยไม่เพียงพอ 

 
- ความพึงพอใจต่อการ

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

บัณฑิตวิทยาลัยมีขั้นตอนในการจดัการข้อร้องเรยีนของนักศึกษาโดยด าเนินการ
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท่ี 3.4 โดย
สรุปหัวข้อได้ดังนี้  
1. กรณีที่ผูร้้องเรียนเสนอข้อร้องเรียนต่อบัณฑติวิทยาลัย 
2. กรณีที่ผูร้้องเรียนเสนอข้อร้องเรียนต่อคณะ/สถาบัน/หน่วยงานต้นสงักัด 
3. กรณีที่ผูร้้องเรียนเสนอข้อร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัย 

 
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตร 

1. หลักสูตรจัดช่องทางการร้องเรยีนให้นักศึกษาสามารถร้องเรยีนผา่น รองหัวหน้า
ภาควิชาฝ่ายบณัฑติศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
2. รองหัวหน้าภาคฯ รับเรื่องร้องเรียนแล้วเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจดัการข้อร้องเรยีน 
 

จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีข้อร้องเรยีนจากนักศกึษา 
 

 
ตารางท่ี 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งช้ี 2.1)  

 จ านวน 
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  15  
2. จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าและศึกษาต่อ  9 
3. จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑติ  4 
4. ร้อยละของบณัฑิตทไีด้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑติ ต่อจ านวนบณัฑิตที่

จบการศึกษาท้ังหมด 
26.67 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติ (คะแนนเตม็ 5 ) 4.26 

 
ตารางท่ี 3.5 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  (ตัว
บ่งชี้ที่ 2.2) 
 
นักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ าหนัก 

1. นายก าธร ตั้งวงศ์ศิริ
กุล 

Comparison study of 
TiO2, Ni-B and Thiourea 
doped TiO2 synthesized 
by sol-gel process at low 
temperature. 

8th International Conference on 
Materials Science and Technology 
 

0.4 

2. นางสาวโนนานิตตา 
อูมูด ี

Study of Surface 
Segregation Defect of 
7075 Aluminum Alloy in 
Semi-Solid Squeeze 
Casting. 

The 2014 1st International Conference 
on Advanced Material and Structural 
Mechanical Engineering (ICAMSME 
2014) 

0.4 

3. นางสาววราภรณ์ Effects of Solid Fractions The 2014 1st International Conference 0.4 
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จุมพล in a Slurry Die Casting 
Process on Defects of 
7075 Aluminum Alloy. 

on Advanced Material and Structural 
Mechanical Engineering (ICAMSME 
2014) 

4. นายสุกฤษฏิ์ สงเกื้อ Tensile Properties and 
Plasticity of Semi-Solid 
Cast 6061 Al Alloy at 
Elevated Temperatures. 

Applied Mechanics and Materials, 
Vols. 496-500 (2014) pp. 366-370 

1 

5. นางสาว ธันยพร   
พันธุ์วิชาติกุล 

Microstructure and 
Mechanical Properties of 
Sn-Zn Alloys by GAS 
Induced Semi-Solid 
Casting Process (GISS) 

2014 3rd Internation Conference on 
Metallurgy Technology and Materials 
(ICMTM 2014), 25-26 April 2014, 
Kunming, China 

0.4 

6. น.ส.เบญจมาศ  หนู
พุ่ม 

Photocatalytic properties 
of nitrogen-sulfur co-
doped TiO2 films coated 
on glass fiber 

3rd International conference on 
Chemical Engineering and Advanced 
Materials, 2013 Guangzhou, China, 
July 6-7 2013 

0.4 

7. นาย พงษธร  ค าบัว Effect of oxalic acid and 
temperature on 
hydrothermal VO2(B) 
transformation to VO2(M) 

2013 3rd International Conference on 
Chemical Engineering and Advance 
Materials (ICCEAM 3rd 2013) 

0.4 

8. นาย บันเทิง  ศรีคะ
รัน 

Wear Behavior of 
Hardfacing Deposits on 
3.5% Chromium Cast 
Steel 

The 8th Thailand Metallurgy 
Conference (TMETC-8) 

0.4 

9. นาย ศุภชัย สุขเวช Microstructure and 
Macrostructure 
Propereties of Welding 
Repair of 6082-T6 
Aluminum Alloy 

The 8th Thailand Metallurgy 
Conference (TMETC-8) 

0.4 

รวมค่าน้ าหนัก 4.6 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด.......9........คน 
2. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จการศึกษา....51.1...... 
3. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 2 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
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     ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  x 5/40 =…5……. 
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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 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

2 2  

5.3 การประเมินผู้เรียน 2 2  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3.5 3.5  

 
ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส 
ช่ือวชิา 

ภาค/
ปี

การศึ
กษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษ

า 

A B+ B C+ C D+ D E P N S 
ลง สอบ

ผ่าน ทะเบียน 

238-
502 

1-57 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

 
238-
508 

1-57 7.1 42.9 21.4 21.4 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 14 

238-
571 

1-57 10 20 40 30 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

238-
680 

1-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10
0 

18 18 

237-
601 

1-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 2 0 

238-
890 

1-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1 1 

238-
891 

1-57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 11 9 

238-
505 

2-57 19.0 14.3 14.3 19.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 21 21 
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238-
506 

2-57 0 25 75 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

238-
507 2-57 0 28 20 44 8 0 0 0 0 0 0 25 25 

 238-
532 2-57 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
237-
601 

2-57 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 1 1 

238-
890 

2-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1 0 

238-
891 

2-57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.8 18.2 0.0 11 9 

หมายเหตุ : น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา 
 
ตารางที่ 4.2 ก รหัสวิชาและชื่อวิชา 
รหัสวิชา ช่ือวิชา 
238-502 Advanced Materials Processing and Materials Selection 
238-508 Surface Engineering 
238-571 Nanomaterials and there application 
238-680 SEM MATER ENG (MASTER PROG) 
237-601 Thesis 
238-890 Thesis 
238-891 Thesis 
238-505 Powder metallurgy 
238-506 Advanced metal casting 
238-507 Advance welding and forming 
238-532 Materials for construction application 
237-601 Thesis 
238-890 Thesis 
238-891 Thesis 
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ตารางท่ี 4.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน   การ
ประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตรการเรียน
การสอน และการ
ประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- ก า ร อ อ ก แ บ บ
หลักสูตรและสาระ
ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
      ระบบและกลไกการออกแบบหลักสตูรได้ถูกก าหนดโดยบัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท้ังนีเ้พื่อให้ทุกวิทยาเขต ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันดัง
เอกสารแนบท่ี 3.5 
  
2) แนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 
     ปรัชญาของหลักสูตรเป็นดังนี ้

         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ มุ่งผลิตวิศวกรรม
มหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมวสัดทุี่มีความรู้และความสามารถในการออกแบบและผลติ
ช้ินส่วนท่ีท าจากวัสดุตา่งๆ เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดผุสม และวัสดุนาโน 
ตลอดจนมีความสามารถในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์และประยุกตไ์ด้อยา่ง
เชี่ยวชาญ เป็นผู้น าทางวิชาการทีส่ามารถผลิตงานวิจัยที่มีคณุภาพและสามารถน าไปใช้
งานได้จริงเป็นทีย่อมรับ พร้อมท้ังเป็นผู้ที่มีคณุธรรม จริยธรรมและเอือ้อาทรต่อสังคม 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ  
 1)  เพื่อผลติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุทีม่ีความรู้
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักวิเคราะห์และประยุกตไ์ดอ้ย่างเชี่ยวชาญ เป็น
ผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ 
 2)  เพื่อผลติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล มีความคดิ
ริเริม่สรา้งสรรค์ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

- ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ทั น ส มั ย ต า ม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ 
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       จากปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คณะกรรมการหลกัสูตรได้ออกแบบ
หลักสตูรเป็น 2 แผนการศึกษาคือ แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 โดยมี
โครงสร้างหลักสูตรดังนี้     

หมวดวิชา แผน ก  แบบ ก1 แผน  ก  แบบ ก2 

หมวดวิชาบังคับ - 6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - 12 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

หมายเหตุ   นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา ภาค
การศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการ
สอบ แต่จะไม่นับหน่วยกติ 
              
งบประมาณในการผลิตบัณฑิต 
      ค่าใช้จ่ายด าเนินการในการผลิตบณัฑิตปริญญาโท ประมาณคนละ 220,000 บาท โดย
ใช้จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
 
แผนการศึกษาตามหลักสูตร 
      หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

238-680 สัมมนาทาง
วิศวกรรมวสัดุ 
(ปริญญาโท) 

1 นก.* 238-680 สัมมนาทางวิศวกรรม
วัสดุ (ปริญญาโท) 

1 นก.* 

238-890 วิทยานิพนธ์    9 นก. 238-890 วิทยานิพนธ์    9 นก. 
รวม 9 นก. รวม 9 นก. 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

238-680 สัมมนาทาง
วิศวกรรมวสัดุ 
(ปริญญาโท) 

1 นก.* 238-680 สัมมนาทางวิศวกรรม
วัสดุ (ปริญญาโท) 

1 นก.* 

238-890 วิทยานิพนธ์    9 นก. 238-890 วิทยานิพนธ์    9 นก. 
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รวม 9 นก. รวม 9 นก. 
 
     หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

238-680 สัมมนาทาง
วิศวกรรมวสัดุ 
(ปริญญาโท) 

1 นก.* 238-680 สัมมนาทางวิศวกรรม
วัสดุ (ปริญญาโท) 

1 นก.* 

 วิชาบังคับ 6 นก.  วิชาเลือก 6 นก. 
 วิชาเลือก 6 นก. 238-891      วิทยานิพนธ ์ 3 นก. 

รวม 12 นก. รวม 9 นก. 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

238-680 สัมมนาทาง
วิศวกรรมวสัดุ 
(ปริญญาโท) 

1 นก.* 238-680 สัมมนาทางวิศวกรรม
วัสดุ (ปริญญาโท) 

1 นก.* 

238-891 วิทยานิพนธ ์ 9 นก. 238-891 วิทยานิพนธ ์ 6 นก. 
รวม 9 นก. รวม 6 นก. 

หมายเหตุ  (*)  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรยีนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ 
Audit (A)   ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผา่นการประเมิน
จากกรรมการสอบ แต่จะไม่นับหนว่ยกิต 
       
3) อธิบายการประเมินผลการการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (ใน
วงรอบต่อไป) 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และ อธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (เมื่อถึงรอบ-รอบ 5 ปี หรือ รอบ 
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1 ปี)   
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การก าหนดผู้สอน 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การเตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน  

 
การก าหนดผู้สอน 
     หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าที่ท าหน้าท่ีสอนตามรายวิชาในหลักสตูรตามรายละเอียดใน 
มคอ.2  
 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3)  
      หลักสูตรมีการก ากับตดิตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
1. ประธานหลักสตูรจดัประชุมกรรมการหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าเพื่อช้ีแจง การจัดท า
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- การก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร
เรี ยนรู้  (มคอ.  3 
และ มคอ.4 )  

แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) พร้อมท้ังแจ้งก าหนดการของกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ
จัดท าแผนการเรยีนรู้ให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
2. อาจารย์ประจ าแต่ละท่านจัดท าแผนการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
และน าเข้าสู่ระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย 
3. ประธานหลักสตูรตรวจสอบความถูกต้องของแผนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษานั้นๆ แล้วท าการยอมรับแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ 
TQF ของมหาวิทยาลัย (หากประธานหลักสตูรตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดในรายวิชาใด 
ประธานหลักสตูรจะแจ้งให้อาจารย์ประจ าทีร่ับผดิชอบในรายวิชาน้ันท าการแก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้อง) 
4.   ประธานหลักสูตรออกใบบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมแนบ
รายละเอียดรายวิชาที่จัดท าแผนการสอนแล้วเสร็จในภาคการศึกษานั้นๆ 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางก าหนดผู้สอนการก ากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 
     การก าหนดผู้สอน 
     จากระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน การด าเนินงานของหลักสตูรประจ าปีการศึกษา 
2557 อาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่การสอนตามรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2557 ครบทุกรายวิชา  
 
      การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรยีนรู้ (มคอ. 3) 
      ประธานหลักสูตรจัดประชุมและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) ตาม
ระบบและกลไกท่ีวางไว้ ท าให้การด าเนินงานในการจดัท า มคอ. 3 ในปีการศึกษา 2557 มีผล
การด าเนินการครบทุกรายวิชา 
 
3) อธิบายการประเมินผลการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

เตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

เตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมิน 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
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5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนาการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.
3) และการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมิน 

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

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

เตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน) หากพบว่าระบบ กลไก หรือ
แนวทางการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน 
(มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอนที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่าง
ต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 

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

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

- การควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ส า ข า วิ ช า แ ล ะ
ความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการ
เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
 
ขั้นตอนการก าหนดหัวข้อวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระ 
     โดยปกติการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์จะมีรูปแบบ 2 รูปแบบคอื  

1. อาจารย์ตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยยดึแนวทางที่ถนัดและเช่ียวชาญ 
      ซึ่งปกติการตั้งหัวข้อของอาจารย์จะยึดตามงานวิจัยและทุนสนบัสนุนที่อาจารยม์ีอยู ่

2. นักศึกษาเสนอหัวข้อท่ีสนใจต่ออาจารย ์
      กรณีที่นักศึกษามีหัวข้อที่สนใจอยู่แล้ว นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของงานวิจัยของ
อาจารย์ในสาขาวสัดุ แล้วเข้าไปปรึกษาพูดคุยเพื่อขอให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้ 
 
     ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา 
           หลักสูตรมีขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยยึดรปูแบบของบัณฑิตวิทยาลัย  
      
     การช่วยเหลือก ากับติดตามการศกึษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศกึษา 

          หลักสูตรมีขั้นตอนการชว่ยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่
ผลงานของนกัศึกษาดังนี ้
1. ก าหนดให้นักศึกษาจัดส่ง TOR (ภาระงานวิทยานิพนธ์ท่ีจะท า) ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

- การแต่งตั้งอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ มี
ค วาม เ ช่ี ย วชาญ 
ส อ ด ค ล้ อ ง ห รื อ
สัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ ์
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- ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ 
ก ากับติ ดตามใน
การท าวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้ า
อิ ส ร ะ แ ล ะ ก า ร
ตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ ก่อนจะเปิดภาคการศึกษา  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา TOR และให้นักศึกษาปรับแก้หากเห็นว่าไม่

เหมาะสม 
3. ก่อนสิ้นภาคการศึกษาจะก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอภาระงานวิทยานิพนธ์ หรือ

ความเก้าหน้าที่นักศึกษาท าในระหว่างปีการศึกษาน้ัน ต่อหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และกรรมการอย่างน้อย  3 ท่าน 

4. กรรมการพิจารณาเนื้องานของภาระงานและความก้าวหน้าวิทยานพินธ์ท่ีนักศึกษา
ท าและน าเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบว่านักศึกษาผ่านตามจ านวนหนว่ยกิตที่
ลงทะเบียนหรือไม ่

5. กรรมการส่งผลการประเมินการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อบณัฑิตวิทยาลัย  
 
     นอกจากน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านยังให้ข้อมลูแก่นักศึกษา ส าหรับแหล่งน าเสนอ
ผลงานวิจัย โดยภาควิชาฯ จะท าการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาทราบ 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการก าหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา และการช่วยเหลือ
ก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
 

2.1 นักศึกษาท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2557 ท้ัง 5 คนมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้วดังนี ้

2.1.1 นายทรงวุฒิ สันหมาด  (รศ.ดร.ดนพุล ตันนโยภาส เป็นท่ี
ปรึกษาหลัก) 

2.1.2 นายภัสพล บิลหร่อหีม (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทรบ์ุรี เป็นที่
ปรึกษาหลัก) 

2.1.3 นายนิติพล นิแมะ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี เป็นท่ี
ปรึกษา) 

2.1.4 นายไกรวุฒิ หอยิ่งเจริญ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี เป็นที่
ปรึกษา) 

2.1.5 นางสาวอิสรีย์ เอี้ยวกฤตยากร (ดร.สมใจ จันทร์อุดม) 
 

2.2 ในส่วนการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษานั้น ทางหลักสูตรอยู่ระหว่างการด าเนินงานในการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาด้านการเผยแพร่ผลงาน  
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3) อธิบายการประเมินผลการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การ
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษา 

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

................................................................................................................................................. 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนา การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การ

แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาตามผลการประเมิน 

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

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

พัฒนา การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษาตามผลการประเมิน 

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

.................................................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การ

แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษา) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการก าหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา และการช่วยเหลือ
ก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาท่ีด าเนินการได้ผลดีเยี่ยม
ตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 

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

................................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การประ เมิ นผล
กา ร เ รี ย น รู้ ต า ม
กรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

- การตรวจสอบการ
ประ เมิ นผลกา ร
เ รี ย น รู้ ข อ ง
นักศึกษา 

 

- ก า ร ก า กั บ ก า ร
ประ เ มิ นก ารจั ด 
การเรียนการสอน 
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร (มคอ. 5 
มคอ.6 และมคอ.
7) 

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

การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบ TQF 
1. ประธานหลักสูตรจัดประชุมกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ประจ าเพื่อช้ีแจงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบ TQF ซึ่งแบ่งการประเมินผลเป็น 5 หัวข้อคือ 

1.1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และ
วิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรูส้ึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม อาทิ
มีวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตยส์ุจรติ เสียสละ เป็น แบบอย่างที่ดเีข้าใจผู้อื่น และ
เข้าใจโลก เป็นต้น 
1.2.  ด้านความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก 
รู้หลักการและ ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องส าหรบัหลักสูตรวิชาชีพ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึง
งานวิจัยในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วน
หลักสตูรวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบตัิจะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตัิ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์
1.3.  ด้านทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถ
ประเมินข้อมูลแนวคดิและ หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้
ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปญัหาและงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่
ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง สร้างสรรค์โดยค านึงถึง
ความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ทางภาคปฏบิัติและผลกระทบจากการ ตัด
สนใจ  สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและ
วิชาชีพ ส าหรับ หลักสตูรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและ
หาแนวทางใหม่ในการแก้ไข ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
1.4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ มีส่วนช่วยและ
เอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อยา่งสร้างสรรคไ์ม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือ สมาชิกของ
กลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้
นวัตกรรม ใหม่ๆ ในการแก้ปญัหา มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะหป์ญํหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง และของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 
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1.5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปญัหา สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถติิหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอ แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในการ
พูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุม่
บุคคลที่ แตกต่างกันได ้

2.  อาจารย์ประจ าน าวิธีการประเมินผลตามกรอบ TQF ไปปฏิบตัิโดยการสอดแทรกการ
ประเมินผลทั้ง 5 ด้านลงไปในเนื้อหารายวิชา และจัดท าแผนการเรียน (มคอ.3)  
3.  ประธานหลักสูตรตรวจสอบการจัดท าแผนการประเมินผลของแต่ละรายวิชาผ่าน มคอ. 3 
ของแต่ละรายวิชา 
4.  อาจารย์ประจ าประเมินผลการเรียนรูต้ามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่จัดท า 
 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
การตรวจสอบระหว่างภาคการศึกษา (ท้ังการสอบระหว่างภาคและปลายภาค) มีขั้นตอนดังนี ้

1.  อาจารย์ประจ าจัดท าข้อสอบแต่ละรายวิชา 
2.  อาจารย์ประจ าส่งข้อสอบให้อาจารยผ์ู้เกี่ยวขอ้งกับรายวิชาประเมินข้อสอบ  
3.  อาจารย์ผู้ประเมินพิจารณาประเมินข้อสอบโดยใหผ้ล 3 ประเภทคือ 

3.1.  ผ่านการประเมิน (ให้น าไปออกสอบได้) 
3.2.  ผ่านการประเมินโดยมเีงื่อนไข (ให้แก้ไขบางประการก่อนการน าไป
ออกสอบ) 
3.3.  ไม่ผ่านการประเมิน  

4.  อาจารย์ประจ าจัดส่งข้อสอบให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 
การตรวจสอบหลังการสอบปลายภาคการศึกษา 
            หลังจากมีการสอบปลายภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา ประธานหลักสตูร
นัดประชุมกรรมการหลักสตูรและอาจารย์ประจ า เพื่อรับรองผลการประเมินระดับขั้นของ
นักศึกษา   
 
การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูร (มคอ.5 6 7) 
      หลักสูตรมีการก ากับตดิตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
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หลักสตูร (มคอ.5 6 7) โดยมีขั้นตอนดังนี ้
1. ประธานหลักสตูรจดัประชุมกรรมการหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าเพื่อช้ีแจง การ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6) และการจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร( มคอ. 7) พร้อมท้ังแจ้งก าหนดการของกรอบระยะเวลาใน
การด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
2. อาจารย์ประจ าแต่ละท่านจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและน าเข้าสู่ระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย 
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการด าเนนิงานของ
รายวิชาในแต่ละรายวิชาที่เปดิสอนในภาคการศึกษานั้นๆ แล้วท าการยอมรับรายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย (หาก
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบแลว้พบข้อผิดพลาดในรายวิชาใด ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร
จะแจ้งให้อาจารย์ประจ าทีร่ับผดิชอบในรายวิชาน้ันท าการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง) 
4. ประธานหลักสตูรตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา
ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ แล้วท าการยอมรบัรายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย (หากประธาน
หลักสตูรตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดในรายวิชาใด ประธานหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์
ประจ าที่รับผิดชอบในรายวิชานั้นท าการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง) 
5. ประธานหลักสตูรออกใบบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมแนบ
รายละเอียดรายวิชาที่จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาแล้วเสร็จในภาคการศึกษา
นั้นๆ 
6. ประธานหลักสตูรจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสตูร (มคอ. 7) ให้แล้ว
เสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
. 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้

ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบ TQF 
     การด าเนินงานในส่วนแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF จากการ
ประเมินพบว่าอาจารย์ประจ าสอดแทรกการประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบ TQF ลงไปใน
เนื้อหารายวิชาโดยแบ่งเป็นประเภทตามการประเมินทั้ง 5 ด้านดังนี ้
1.  ด้านคณุธรรม จรยิธรรม ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ประจ าใช้การประเมินผลโดยการพิจารณา
พฤติกรรมของนักศึกษาดังต่อไปนี ้
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1.1.  เช็คช่ือก่อนเข้าเรียน (ประเมนิความมีวินัยและความรับผดิชอบของนักศึกษา) 
1.2.  การส่งการบ้านและเนื้อหาของรายงาน (ประเมินความรับผิดชอบและความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ) 
1.3.  การน าเสนอผลงานกลุ่ม (ประเมินความรับผิดชอบและความเสยีสละ) 

2.  ด้านความรู้ อาจารย์ประจ าใช้การทดสอบความรู้หลังการเรียนจบเนื้อหาโดยแบ่งคะแนน
ตามอัตราส่วนของเนื้อหา 
3.  ดา้นทักษะทางปัญญา อาจารย์ประจ านยิมประเมินผลทักษะทางปัญญาโดยการให้หัวข้อ
หรือกรณีศึกษา แล้วให้นักศึกษาไปหาเนื้อหามาน าเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์
แล้วร่วมกันถามตอบข้อสงสยั 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ อาจารย์ประจ านิยม
ประเมินผลทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบโดยการให้นักศึกษา
ท างานเป็นกลุ่มโดยการให้จัดกลุ่มกันเองบ้าง หรืออาจารย์เป็นคนจดัให้บ้าง แล้วให้น าเสนอ
ต่อหน้าช้ันเรียนเพื่อร่วมกันถามตอบข้อสงสัย 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ อาจารย์
ประใช้การประเมินผลวิธีเดียวกับการประเมินผลทักษะข้อ 3 และขอ้ 4 โดยเพิ่มการพิจารณา
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศของนักศึกษาในการท างานกลุ่มมากน้อยแค่ไหน 
 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     ผลการด าเนินงานในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นดังน้ี 
การตรวจสอบระหว่างภาคการศึกษา 
   พบว่าข้อสอบผ่านการประเมินทุกรายวิชา 
 
การตรวจสอบหลังการสอบปลายภาคการศึกษา 
   พบรายวิชาที่การกระจายของระดับคะแนนมีความผิดปกติ แต่ทั้งนี้เป็นรายวิชาที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยจึงท าให้การกระจายของระดับคะแนนผิดปกต ิ
 
การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูร (มคอ.5 6 7) 
      ผลการก ากับพบว่าอาจารยป์ระจ าจดัท า มคอ.5 และ มคอ. 6 ส่งครบทันก าหนดทุก
รายวิชา ท้ังนี้ประธานหลักสูตรไดจ้ัดท า มคอ. 7 ส่งทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
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.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมิน 

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

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

พัฒนา การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมิน   

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

................................................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)  

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

................................................................................................................................................. 
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- ก า ร ป ร ะ เ มิ น
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษา 
หลักสตูรมีแนวทางในการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าดังน้ี 
1. ก าหนดให้นักศึกษาจัดส่ง TOR (ภาระงานวิทยานิพนธ์ท่ีจะท า) ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ก่อนจะเปิดภาคการศึกษา  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา TOR และให้นักศึกษาปรับแก้หากเห็นว่าไม่

เหมาะสม 
3. ก่อนสิ้นภาคการศึกษาจะก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอภาระงานวิทยานิพนธ์ หรือ

ความเก้าหน้าที่นักศึกษาท าในระหว่างปีการศึกษาน้ัน ต่อหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และกรรมการอย่างน้อย  3 ท่าน 

4. กรรมการพิจารณาเนื้องานของภาระงานและความก้าวหน้าวิทยานพินธ์ท่ีนักศึกษา
ท าและน าเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบว่านักศึกษาผ่านตามจ านวนหนว่ยกิตที่
ลงทะเบียนหรือไม ่

5. กรรมการส่งผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑติวิทยาลยั  
 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
การด าเนินงานในส่วนของระบบ กลไก การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 มีดังน้ี 
รหัส

วิทยานิพ
นธ์ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสนักศึกษา 
ช่ือ

นักศึกษา 
นามสกลุ 

นก.
ที่ลง 

นก.ท่ี
ผ่าน 

237-601 1 5410120032 ธันยพร พันธุ์วิชาติกุล 2 2 
238-891 1 5510120123 สุกฤษฎิ์  สงเกื้อ 3 0 
238-891 1 5610120060 บันเทิง  ศรีคะรัน 12 2 
238-891 1 5610120053 ฐิตินันท์ อินเม้ 8 0 
238-891 1 5610120074 ศุภกิจ วงษ์เจริญผล 13 5 
238-891 1 5510120083 ภาณมุาศ ชูพล 3 2 
238-891 1 5610120057 ธรรมนญู พลอินทร ์ 12 4 
238-891 1 5610120102 นิศิดา อุตมารตัน ์ 3 0 
238-891 1 5610120079 สุรชัย ไชยชนะ 8 5 
238-891 1 5610120075 ศุภชัย สุขเวช 12 2 
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238-891 1 5610120059 ปรียาดา ทัศนเบญจกุล 8 2 
238-891 1 5610120071 วิทยา พรหมมินทร ์ 9 0 
237-601 1 5310120047 ก าธร ตั้งวงศ์ศิริกุล 2 2 
238-890 1 5510120113 ชนินทร์ ด ารัสการ 12 5 

238-891 1 5510120114 
โนนานิต
ตา 

อูมูด ี
2 

0 

238-891 1 5510120119 วราภรณ ์ จุมพล 2 0 
238-891 2 5710120012 ไกรวุฒ ิ หอยิ่งเจริญ 5  
238-891 2 5610120079 สุรชัย ไชยชนะ 8 3 
238-891 2 5610120060 บันเทิง ศรีคะรัน 4 4 
238-891 2 5610120053 ฐิตินันท์ อินเม้ 5 2 
238-891 2 5610120057 ธรรมนญู พลอินทร ์ 6 2 
238-891 2 5610120059 ปรียาดา ทัศนเบญจกุล 4 2 
238-891 2 5610120071 วิทยา พรหมมินทร ์ 2 2 
238-891 2 5610120075 ศุภชัย สุขเวช 4 4 
238-891 2 5610120074 ศุภกิจ วงษ์เจริญผล 7 2 
237-601 2 5310120047 ก าธร ตั้งวงศ์ศิริกุล 2 2 
238-890 2 5510120113 ชนินทร์ ด ารัสการ 3 3 
238-891 2 5710120024 ทรงวุฒิ สันหมาด 3 1 
238-891 2 5710120034 นิตติพล นิแมะ 5  
238-891 2 5610120102 นิศิดา อุตมารตัน ์ 8 2 
237-601 2 5410120032 ธันยพร พันธุ์วิชาติกุล 2 2 
238-891 2 5510120083 ภาณมุาศ ชูพล 2 2 
238-891 2 5710120065 อิสรีย ์ เอี้ยวกฤตยากร 2 0 
238-891 2 5710120044 ภัสพล บิลหร่อหมี 5 2 

 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
     จากกระบวนการการประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษา จะเห็นได้ว่าการประเมินผลของกรรมการมีความเข้มข้นและเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยเน้นพิจารณาเนื้องานตามที่นักศึกษาได้น าเสนอภาระงานที่จะท าไว้ เปรียบเทียบ
กับงานท่ีท าได้จริง 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนา การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการ

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

พัฒนา การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ตามผลการประเมิน 

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

................................................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ของนักศึกษา) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการประเมิน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาท่ีด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวัง
อย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 

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

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

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน                            

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ ์() 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์() 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ 5 ท่าน เข้าร่วม 2 ท่าน 
คือ รศ.ดร.เล็ก สีคง 
     ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล 

 
 

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

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 และผา่นการ
ตรวจสอบและอนุมตัิจาก สภา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรเ์มื่อ
วันท่ี 11 ธ.ค. 2557 และผ่านการ
รับทราบการใหค้วามเห็นชอบจาก 
สกอ. เมือ่วันที ่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 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

 
 
 
 

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

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนครบทุก
รายวิชา 

 
 
 
 
 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
แล้วเสร็จภายใน 60วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

 
 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม ไม่มี  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน                            
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ ์() 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์() 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

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

ด าเนินการจัดอบรมการจดัท า 
มคอ. 3,4 และ มคอ. 5,6 ให้กับ
อาจารย์ในภาควิชาฯ แล้วเสร็จ 

 
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีการรับอาจารย์ใหมเ่ข้า
หลักสตูรประจ าปีการศึกษา 2557 

? 
 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

รศ.ดร.เล็ก สีคง อบรมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“หลักสูตรผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปี
การศึกษา 2557" วันท่ี 1-2 ก.ค. 
2558 
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล น าเสนอ
ผลงานท่ี Barcelona (MMME’15) 
20-21 July, 2015 
 
รศ.ดร.ศิริกลุ วิสุธเมธางกูร 
รศ.ดร.วิริยะ 
รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส 
 

 
 

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

มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน 4 คน ได้รับการอบรม 2 คน 
นางทิชากร สุวรรณข า 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน                            
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ ์() 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์() 

นางนัทติยา บัวชื่น 
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

? ? 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ปีการศึกษา 2557 ได้ผลประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตเป็น 
4.26  

 
 
 

- รวมตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ จ านวน......11..........ตัวบง่ชี ้

- ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน...8.......ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ....72.7....ของตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ 

หมายเหตุ ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 
ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
ไม่มรีายวิชาที่ผลการเรียนไม่ปกติ 

 
ตารางท่ี 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
ไม่มรีายวิชาที่ไมเ่ปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

 
ตารางท่ี 4.7 รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
ไม่มรีายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2557 
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ตารางท่ี 4.8 คุณภาพของการสอนการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวชิา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

แผนการปรับปรุง มี 
ไม่มี 

(ระบุคะแนน) 
235-555 1/57 4.64   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง    

238-501 1/57 4.56    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

238-508 1/57 4.17    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

238-571 1/57 4.22    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

238-500 2/57 4.76   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง    

238-505 2/57 4.69    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

238-506 2/57 5.00    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

238-507 2/57 4.74    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

238-532 2/57 4.00    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง    
 
หมายเหตุ : น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา โดยชื่อวิชาแสดงดังตาราง 4.8 ก 
ตารางที่ 4.8 ก รหัสวิชาและชือ่วิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

235-555 
RESEARCH METHODOLOGY INMINING AND 
MATERIALSENGINEERING 

 

238-502 
ADVANCED MATERIALS PROCESSING AND 
MATERIALS SELECTION 

 

238-508 SURFACE ENGINEERING  

238-571 
NANOMATERIALS AND THEIR 
APPLICATIONS 

 

238-500 
ADVANCED MECHANICAL  BEHAVIOR OF 
MATERIALS 

 

238-505 POWDER METALLURGY  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 
238-506 ADVANCED METAL CASTING  
238-507 ADVANCED WELDING AND JOINING  

238-532 
MATERIALS FOR CONSTRUCTION 
APPLICATIONS 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
           จากผลคะแนนการประเมนิคุณภาพการสอนจากนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 ไดค้ะแนนการประเมินเฉลี่ยของ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนเป็น 4.53 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากอาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตรมีความทุ่มเทและตั้งใจถ่ายทอด
ความรู้ให้นักศึกษาและมีการจัดระบบการสอนที่ทันสมัยท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอน 

 
ตารางท่ี 4.9 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้ -ยังคงมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่ผ่าน

การวัดผลในบางรายวิชา 
-ปรับปรุงวิธีการสอนให้มี
การประเมินที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น 

ทักษะทางปัญญา -มีนกัศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะใน
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มอบหมายให้นักศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์จริง
หรือกรณีศึกษาให้มาก
ยิ่งขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

-มีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถ
ท างานร่วมเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มได้ 

จัดกิจกรรมกลุ่ม ค่าย
คุณธรรมจริยธรรม และ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-นักศึกษาบางส่วนขาดทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงตัวเลข และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลักดันให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาก
ขึ้นโดยการมอบหัวข้อหรือ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

กรณีศึกษาให้นักศึกษาไป
ค้นคว้าบทความวิจัย สรุป
และวิเคราะห์ในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน 

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ……………………….คน 
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… คน 

 
ตารางท่ี 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
โครงการอบรม เลขานุการ
ประเมินคุณภาพ การศึกษา
ภายใน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2555 

 2 ได้ความรู้และเข้าใจในระบบประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน แต่ช่วงระยะเวลาและกรอบ
เวลาที่ก าหนดให้ท าสั้นเกินไป จึงท าให้เตรียมตัว
ไม่ทัน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“หลักสูตรผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2557" 

4  ได้ความรู้และเข้าใจในระบบประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน แต่ช่วงระยะเวลาและกรอบ
เวลาที่ก าหนดให้ท าสั้นเกินไป จึงท าให้เตรียมตัว
ไม่ทัน 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบท่ี 6 ) 

 
ตารงที่ 5.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 6 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 2 3  

 
ตารางท่ี 5.2 การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
   
   

 
ตารางท่ี 5.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- ระบบการด าเนินงาน
ของภาควิชา/คณะ/
สถาบั น โดยมี ส่ วน
ร่ ว ม ขอ ง อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
     1.1 ห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ มีขั้นตอนการจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร สามารถเสนอชื่อหนังสือเพ่ือสั่งซ้ือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเข้า
ห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ   

     1.2 ระบบสัญญาณ Wifi และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศเพ่ือให้ท าหน้าที่
ด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์โดยให้อาจารย์แต่ละภาควิชาเป็นกรรมการร่วม  
     1.3 เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
     ภาควิชาเหมืองแร่และวัสดุ ได้มอบหมายงานดูและควบคุมเครื่องมือ
อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของภาควิชา 
(วิศวกรประจ าภาควิชา) ซึ่งจะท าหน้าที่ในการจัดระบบการยืม-คืน อุปกรณ์ 
และวางแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมด 

- จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

- ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปรับปรุงตามผลการ
ประ เ มิ นค ว าม พึ ง
พอใจของนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
และอาจารย์ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

     1.4 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีหน่วยงานคอมพิวเตอร์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์โดยให้มีหน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุงและให้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์ของคณะ ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรของหลักสูตรสามารถไปใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ยังมีศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา
และบุคลากรสามารถไปใช้งานได้ 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
     2.1 ห้องสมุด ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ไม่มีการสั่งซ้ือหนังสือที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเข้าห้องสมุด 

     2.2 ระบบสัญญาณ Wifi และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
         ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เสนอชื่อ อาจารย์ วิฆเนศว์ ด าคง 
เป็นคณะกรรมการระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อท าหน้าที่
ดูแลระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สายและระบบอินเตอร์เน็ตของภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่ 
     2.3 เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
          ส าหรับการด าเนินงานในส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการ
สอน ทางภาควิชาได้มอบหมายให้นาย อนุศิษย์ ยอดจันทร์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแล 
     2.4 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 
          ส าหรับในส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จ านวน 5 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องมีคอมพิวเตอร์ประมาณ 40-60 เครื่อง 
 
3) อธิบายการประเมินการด าเนินงาน 
      

2.1 ระบบสัญญาณ Wifi และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
คณะกรรมการระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าการ
ประชุมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้เครือข่ายไร้สายของ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า ระบบเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนผู้ใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (2557) คณะกรรมการจึงเสนอขอ
งบประมาณเพ่ือแก้ไขและปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด เป็นจ านวน 3,000,000บาท  
2.2 เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
ระบบการยืม-คืน อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ ยังใช้การจดบันทึกโดยลายมือและไม่มีการ
ส ารองข้อมูลไว้ในระบบดิจิตอล 
2.3 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพียงพอต่อการใช้
งานของนักศึกษา 

 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้)หากพบว่าระบบ กลไก 
หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ด าเนินการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวัง
อย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ตารางท่ี 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   

 
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. 
ซ่ึงต้ังแต่ภาค
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 คณาจารย์ ด าเนินการส าเร็จ 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชาการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)  

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

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

 
 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

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

ตลอดปีการศึกษา 2558 รองหัวหน้าภาคฯ 
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ระบบประกัน
คุณภาพและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

2. ปรับปรุงแก้ไข 
จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

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
  

1
  

1
  

1
  

1
  

1
  

1  1    10   

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต                                          

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต 

4.26                   

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา    

                   

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

ผลรวมค่า
น้ าหนัก 

  51.1 5                

จ านวนบัณฑติ
ที่ตอบฯ 

9                   

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา                                          
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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 

3.1 การรับนักศึกษา            1 1           2   

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา            1            1   

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา            1            1   

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์                           

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์            1            1   

4.2 คุณภาพอาจารย ์                          

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

อาจารย์ป.เอก 5   100 5                

  อาจารย์
ทั้งหมด 

5                    

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผศ.+รศ.+ศ. 5   100 5                

  อาจารย์
ทั้งหมด 

5                                   

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ถ่วงน้ าหนัก   4.6  5                              
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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 

ประจ าหลักสตูร ผลงานฯ 

  ค่าน้ าหนัก 
0.20 

                                  

  ค่าน้ าหนัก 
0.40 

4 1.6                                 

  ค่าน้ าหนัก 
0.60 

                                    

  ค่าน้ าหนัก 
0.80 

                                    

  ค่าน้ าหนัก 
1.00 

3 3                                   

  จ านวน
อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร
ทั้งหมด 

5                                    
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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 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 
  

         
1 

                      1   

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน    

                                   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
  

        1
  

                      1   

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

         
1 

                      1   

5.3 การประเมินผู้เรียน 

 

    1            1   

5.4  ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

จ านวนตัวบ่งช้ี
ตาม TQF ที่
ด าเนินการได้

จริง 

8  72.7 3.6                              

  จ านวนตัวบ่งช้ี
ตาม TQF 
ทั้งหมด 

11                                  
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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 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                          

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

    1            1   

ค่าเฉลี่ยส าหรับการประเมินคณุภาพใน                                          
 




	SAR หลักสูตร ป.โท วัสดุ
	โทวัสดุ



