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2. รายละเอียดผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
2.1 บทสรุปผู้บริหาร 

 (บริบทที่ส าคัญ ,จุดแข็ง,จุดอ่อน,สรุปคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ) 
      การด าเนินงานของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการด าเนินงานค่อนข้าง
ต่ าเนื่องจากนักศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรต่ า และมีอัตรา
การคงอยู่ต่ าด้วย อย่างไรก็ดีสามารถจ าแนกจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรได้ดังนี้ 
       จุดแข็ง: อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีศักยภาพสูง รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี 
ความเชี่ยวชาญและความช านาญในวิชาชีพ และอาจารย์มีการท างานวิจัยอย่างต่อเนื่องท าให้
มีข้อมูลประกอบการสอนและพัฒนาการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 
                 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีอัตราการได้งานท าสูง 
 จุดอ่อน: นักศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรต่ า และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร 

 
2.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ได้เปิดใช้หลักสูตร
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยใช้ชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และ
โลหะวิทยา และหลักสูตรได้ด าเนินการรับนักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบันเรื่อยมาดังนี้ 

1.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบอนุมัติเมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2537 

2.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบอนุมัติเมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2546 

3.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2549 

4.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติ/รับทราบการ
อนุมัตหิลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 327(8/2553) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2553 และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 

2.3 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ 2553 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 10 สิงหาคม 2558 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร 25490101103842 ระดับปริญญาตรี 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณ
ฑ์ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

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

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

() ตามเกณฑ์ 

 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1, 2, 11, 12 (จ านวน 4 ข้อ) 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร ทั้งนี้ทางประธานหลักสูตรได้น าเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 
และอยู่ระหว่างข้ันตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์

กับสาขาที่เปิด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

1. นายเล็ก    สีคง    

3-9098-00882-31-2 
รองศาสตราจารย ์

1. นายเล็ก    สีคง    

3-9098-00882-31-2 
รองศาสตราจารย์  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 ซ้ ากับ
หลักสูตร
ป.โท
วัสดุ 

2. นางกัลยาณี คุปตา
นนท์  
3-9098-00880-09-3   
รองศาสตราจารย์   

2. นางกัลยาณี คุปตา
นนท์  
3-9098-00880-09-3   
รองศาสตราจารย์   

วท.บ. (เคมี), ม.เชียงใหม,่ 
2519 
 
วท.ม. (อนินทรีย์เคมี), ม.
เชียงใหม่, 2521 

  
 
 
 

ซ้ ากับ
หลักสูตร
ป.โท
เหมือง
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์

กับสาขาที่เปิด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

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

แร่ 

3. นายดนุพล  ตันนโย
ภาส 
3-1012-02937-38-5 
รองศาสตราจารย ์

3. นายดนุพล  ตันนโย
ภาส 
3-1012-02937-38-5 
รองศาสตราจารย ์

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

  
 
 

ซ้ ากับ
หลักสูตร
ป.โท
เหมือง
แร่ 

4. นายพิษณุ   บุญนวล  

3-9098-00882-05-3 
รองศาสตราจารย ์

4. นายพิษณุ   บุญนวล  

3-9098-00882-05-3 
รองศาสตราจารย ์

วศ.บ. (เหมืองแร่),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2518 
 
M.E. (Mining 
Engineering), U. of 
New South Wales, 

 
 
 

 ซ้ ากับ
หลักสูตร
ป.โท
เหมือง
แร่ 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์

กับสาขาที่เปิด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

Australia, 2524 
 
Cert. (Coal Mining 
Technology), USSR, 
2527 
 
Ph.D. (Mineral 
Processing), The 
Pennsylvania State 
U., U.S.A., 2536 

5. นายมนูญ  มาศนิยม 
3-9001-00248-56-6 
อาจารย ์

5. นายมนูญ  มาศนิยม 
3-9001-00248-56-6 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วศ.บ.  (เหมืองแร่และ
โลหะวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร,์ 2537 
 
วท.ม.  (เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี 2542 
 
Ph.D. (Mining 
Engineering), Freiberg 
University of Mining, 
Germany, 2552 

 
 
 
 
 

 ซ้ ากับ
หลักสูตร
ป.โท
เหมือง
แร่ 

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

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

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

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

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 12  การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน ประธานหลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อแจ้งผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรและปรึกษาหารือการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปี 2553 ให้เป็นฉบับปี 2559 
โดยมีการแก้ไขและปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับปรุงเนื้อหาและรหัสวิชาใน
หลักสูตรให้เข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์ปัจจุบันโดยยังคงยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมทุกคน 
หลักฐานอ้างอิง รายงานการประชุมภาควิชาเหมืองแร่และวัสดุวันที่ 26/06/2558 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
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ผลการด าเนินงาน ทางหลักสูตรจัดท ารายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ดังเอกสารอ้างอิง 

 หลักฐานอ้างอิง เล่มหลักสูตรที่ประทับตราผ่านการอนุมัติจาก สกอ., แบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และมคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
ภาคการเรียนที่ 1/2557 

        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 14 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  14 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง หนังสือบันทึกข้อความ ที่ มอ.235/518 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2557 

ภาคการเรียนที่ 2/2557 
        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 13 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  13 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง หนังสือบันทึกข้อความ ที่ มอ.235/164 ลงวันที่ 11 ธันวาคม  2557 

         ภาคการเรียนที่ 3/2557 
        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 1 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  1 รายวิชา 

            หลักฐานอ้างอิง หนังสือบันทึกข้อความ ที่ มอ.235/xxx ลงวันที่ xx xxxx  2557 
 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
ภาคการเรียนที่ 1/2557 

        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 14 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  14 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง หนังสือบันทึกข้อความ ที่ มอ.235/205 ลงวันที่ 07  มกราคม 2558 

ภาคการเรียนที่ 2/2557 
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        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 13 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  13 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง หนังสือบันทึกข้อความ ที่ มอ.235/429 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2558 

       ภาคการเรียนที่ 3/2557 
        อยู่ระหว่างการด าเนินงาน (ก าหนดส่ง มคอ.3-4 ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาค

การศึกษา 1/2558) 
             หลักฐานอ้างอิง ไม่มี (เพราะอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 
5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศึกษา 
ผลการด าเนินงาน... 

(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่วันที่ 25  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 

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

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 

หลักฐานอ้างอิง รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ 
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
(องค์ประกอบท่ี 4 ) 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

4.1 การบริหารและการพัฒนา
อาจารย์ 

2 3  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 5 5  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 2 2  

 
ตารางท่ี 2.2  กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- ระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ 

 
   ขั้นตอนการรับอาจารย์ใหม่ทางหลักสูตรยึดแนวทางปฏิบัติตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา และการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือก มีจ านวน 3-5 
คนประกอบด้วย 
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการ

วิทยาลัย/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาระดับดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ 

1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา/ผู้อ านวยการกอง/

- ระบบการบริหาร
อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
เลขานุการคณะ/หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ยังคับบัญชาระดับดังกล่าว เป็น
กรรมการ 

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

ดังนี้ 
2.1 ก าหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้

มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง 
2.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 

3. ภาควิชาฯ ก าหนดภาระงานของต าแหน่ง และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 

4. วิธีการสรรหาและคัดเลือก 
4.1 ต าแหน่งวิชาการ ให้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตาม

วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
4.1.1 สอบข้อเขียน 
4.1.2 สอบปฏิบัติ 
4.1.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมิน(ตามเอกสารแนบ
ที่ 2.1) 
4.1.4 วิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือก ก าหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ 

5. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละ
วิธีคือสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 70  
 

  ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดประชุมคณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 

เพ่ือขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย  
1.1 ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
1.2 ผู้แทนจากภาควิชา โดยจะต้องแต่งตั้งบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเป็นประธานกรรมการและ/หรือรองประธานกรรมการ  
1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน  
1.4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 2 
คน พร้อมแนบหนังสือตอบรับและประวัติย่อของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
1.5 ตัวแทนฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) 
(เฉพาะกรณีจัดท าหลักสูตรใหม่)  
1.6 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน 
(ถ้ามี)  
1.7 เลขานุการและ/หรือผู้ช่วยเลขานุการ  

2. ภาควิชาฯ ท าเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถึง 
สกอ. 

3. สกอ. รับเรื่องและอนุมัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. คณะฯและภาควิชาฯ แจ้งให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร

แต่ละหลักสูตรทราบ  
 

          ขั้นตอนการบริหารอาจารย์ 
งบประมาณ 
ทางหลักสูตรมีนโยบายการบริหารอาจารย์ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยดังนี้ 

1. มาตรฐานภาระงานเต็มเวลาของอาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีภาระงานมาตรฐานเต็มเวลา 20 
หน่วยภาระงาน/ปี ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
a. ภาระงานสอนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 9 หน่วยภาระงาน/ปี 
b. ภาระงานวิจัย (รวมภาระการท าผลงานวิชาการอ่ืนๆ) 

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยภาระงาน/ปี โดยก าหนดให้ภาระ
งานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการเป็นภาระงาน
บังคับท่ีอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทุกคนต้องท า 

c. ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานช่วยบริหาร และ
ภาระงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยภาระงาน/ปี โดย
ก าหนดให้ “หน่วยภาระงาน”หมายถึง จ านวนหน่วย
ภาระงานที่อาจารย์ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
และเทียบปริมาณ 1 หน่วยภาระงานเท่ากับ ภาระงาน
สอนวิชาบรรยายนักศึกษาปริญญาตรีในชั้นเรียน 1 
หน่วยกิตบรรยาย ตลอดภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า
ภาระงานสอนวิชาบรรยายระดับปริญญาตรีรวม 15 
ชั่วโมงใน 1 ภาคการศึกษา 

2. การก าหนดภาระงานเป็นรายบุคคล 
คณะ/ภาควิชา โดยดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ
สามารถปรับภาระงานอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยแต่ละ
คนได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
ภาควิชา และคณะ/หน่วยงาน โดยภาระงานมาตรฐานของ
แต่ละคนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยภาระงานต่อปี และให้มีการ
น าผลการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนส าหรับอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย การต่อ
สัญญาจ้างหรือการเพ่ิมค่าจ้าง 

3. การก าหนดภาระงานอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเป็น
ประเภท/กลุ่ม คณะสามารถก าหนดประเภท/กลุ่มของ
อาจารย์ เป็นรายบุคคล ดังนี้ 
a. กลุ่มอาจารย์ที่มีภาระงานสอนมากกว่าภาระงานวิจัย

และภาระงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
b. กลุ่มอาจารย์ที่มีภาระงานวิจัยมากกว่าภาระงานสอน

และภาระงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ 
c. กลุ่มอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีภาระงาน

บริการรักษาพยาบาลมากกว่าภาระงานสอน ภาระ
งานวิจัย และภาระงานสร้างสรรค์อื่นๆ 

d. กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
ซึ่งต้องปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลาและอาจารย์ที่เป็น
ผู้บริหารระดับภาควิชาหรือผู้บริหารอื่นๆ สามารถเลือก
ปฏิบัติภาระงานสอน ภาระงานวิจัยหรือภาระงาน
สร้างสรรค์อ่ืนๆ เพิ่มเติม 

e. ในการก าหนดสัดส่วนภาระงานแต่ละกลุ่ม และภาระ
งานของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะโดยต้องค านึงถึงภารกิจที่คณะ/ภาควิชา
รับผิดชอบ ซึ่งต้องก าหนดให้สอดคล้องกับภารกิจ
โดยรวมของคณะ 

 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการบริหารอาจารย์ในส่วนของการลา
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการดังนี้ 

1. ประธานหลักสูตรจัดประชุมและชี้แจงการด าเนินงาน
หลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ 

2. ประธานหลักสูตรส ารวจข้อมูลของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรว่าคณะกรรมการมีการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการหรือไม่ หรือการลาอ่ืนๆ ที่มีผลต่อ
การด าเนินงานของหลักสูตรซึ่งจะมีผลให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่ได้อยู่ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
3. หากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งการลาเพิ่มพูนความรู้

ทางวิชาการ ประธานหลักสูตรจะน าวาระเข้าที่ประชุม
ภาควิชา เพื่อด าเนินการจัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามข้ันตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อไป 

 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทาง

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการบริหาร
อาจารย ์

             การด าเนินงานของหลักสูตรในส่วนของการรับอาจารย์ใหม่
ในปีการศึกษา 2557 มีการรับอาจารย์ใหม่จ านวน 1 ท่านคือ 
             อาจารย์ หทัยชนก วัฒนศักดิ์   
 
             การด าเนินงานจริงของหลักสูตรในส่วนของการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจากการประชุมของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าหลักสูตรใหม่ ทั้งนี้
เพ่ือแก้ปัญหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่านเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมากกว่า  1 หลักสูตร 
              
            ในสว่นของการบริหารอาจารย์ทางหลักสูตรมีผลการ
ด าเนินงานในส่วนของหน่วยภาระงานมาตรฐานของอาจารย์แต่ละ
ท่านมากกว่า 20 หน่วยภาระงาน/ปี (ตามเอกสารแนบ 2.3) ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

3) อธิบายการประเมินการด าเนนิงาน 
 

     จากกระบวนการขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและการบริหารอาจารย์ ท าให้มีการปรับเปลี่ยนกรรมการ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ประจ าหลักสูตรใหม่เนื่องจากมี อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตรดังนี้ 
 

1. รศ.ดร. พิษณุ บุญนวล (ประจ ามากกว่า 1 หลักสูตร) 
2. รศ.ดร. เล็ก สีคง (ประจ ามากกว่า 1 หลักสูตร) 
3. รศ.ดร. ดนุพล ตันนโยภาส (ประจ ามากกว่า 1 หลักสูตร) 
4. รศ. กัลยาณี คุปตานนท์ (ประจ ามากกว่า 1 หลักสูตร) 

      
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผล
การประเมิน (ในวงรอบต่อไป)  
 
     จากผลการด าเนินการท าให้หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนกรรมการ
หลักสูตรใหม่ ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างกระบวนการแต่งตั้ง ทั้งนี้ได้ผ่านการ
ประชุมของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุแล้ว ซึ่งรายชื่อ
กรรมการชุดใหม่มีดังนี้ 
    1. ผศ.ดร.มนูญ  มาศนิยม      ประธานหลักสูตร 
    2. ดร.พงศ์พัฒน์  สนทะมิโน กรรมการ 
    3. ดร.หทัยชนก  วัฒนศักดิ์    กรรมการ 
    4. อ.วิฆเนศว์  ด าคง               กรรมการ 
    5. อ.พงศ์ศิริ  จุลพงศ์              กรรมการ 
หมายเหตุ: เดิม ผศ.ดร.มนูญ  มาศนิยม เป็นกรรมการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตร
ปรับปรุง 2555 ด้วย ซึ่งท าให้ผิดเงื่อนไขการเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของ สกอ. ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จึง
พิจารณาให้อาจารย์ มาเป็นกรรมการประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ เพียงหลักสูตรเดียว  
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิด
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
จากการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการ
ประเมิน
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.................................................................. 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.................................................................. 

- ระบบการส่งเสริม
และพัฒนา
อาจารย์ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
       
    หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์โดยยึดถือ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลักดันให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเอง
ดังนี้ 
 

1. อาจารย์ที่บรรจุมาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องศึกษา
ระดับปริญญาโทภายในระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแตว่ันที่บรรจุ และ
ต้องศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน 4 ปีนับแต่วันที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 
        กรณีไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทตามระยะเวลาที่
ก าหนดตามข้อ 1 แล้วแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
ก าหนด ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ภายในระยะเวลา 11 ปีนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
โดยไม่นับระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือไปปฏิบัติการวิจัย
หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้เลิกจ้าง 
       กรณีไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตามระยะเวลาที่
ก าหนดตามข้อ 1 แล้วแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
ก าหนด ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ภายในระยะเวลา 7 ปีนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ 
โดยไม่นับระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือไปปฏิบัติการวิจัย
หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้เลิกจ้าง 

2. อาจารย์ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องศึกษา
ระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ปี 
      กรณีไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตามระยะเวลาที่ก าหนด
ตามข้อ 3 แล้วแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 
หรือไม่ประสงค์ไปศึกษาต่อ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่
ได้รับการบรรจุ โดยไม่นับระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ไปปฏิบัติการวิจัย 

3. อาจารย์ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต้องได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 4 ปีนับแต่
วันที่ได้รับบรรจุ 

4. อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทาง

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

              การด าเนินงานของหลักสูตรในส่วนของการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรนั้นเป็นดังนี้ 



19 
 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 

1. อาจารย์ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์จ านวน 4 ท่าน 
2. ทั้งนี้จากนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตรท าให้อาจารย์สามารถขอเลื่อนต าแหน่งวิชาการได้ 1 
ท่านคือ 

             ดร.มนูญ มาศนิยม จากต าแหน่งอาจารย์ในปี พ.ศ. 2553  
เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จนถึงปัจจุบัน 
 
3) อธิบายการประเมินการด าเนินงาน  
..............................................................................................................
............................................................................................................ ..
..............................................................................................................
.................................................................. 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามผลการประเมิน (ใน
วงรอบต่อไป) 
..............................................................................................................
........................................................................................................... ...
..............................................................................................................
.................................................................. 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิด
จากการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามผลการประเมิน
..............................................................................................................
....................................................................... .......................................
..............................................................................................................
.................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร)หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่
มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี)  
.................................................................................................... ..........
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.................................................................. 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

- ร้อยละอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญา
เอก  

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด....5......คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน...4.... 

คน 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 

80 
4) คะแนนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อย

ละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 
5/20 = 5 

- ร้อยละอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด..... 5......คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. จ านวน... 5.... คน 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ 

100 
4) คะแนนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

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

- ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

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

จ านวนบทความวิชาการ ค่าน้ าหนัก คะแนน 

4 1.00 4 

5 0.80 4 

6 0.60 3.6 

0 0.40 0 

0 0.20 0 

15   11.6 

ค านวณค่าร้อยละ (11.6*100)/5= 232 
 

3) แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีค่า
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
ขึ้นไป  (232/20)*5 = 5 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
แสดงผลที่เกิด 

- การคงอยู่ของ
อาจารย์    

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นดังนี้ 
 

รายชื่ออาจารย์ สถานะการคงอยู่ของอาจารย์ตามปี พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 

รศ.ดร. เล็ก สีคง คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

 
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2557 นี้ทางหลักสูตรได้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรตาม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เกณฑ์ข้อ 1 ดังได้รายงานไปแล้วในองค์ประกอบที่ 
4.1  

รศ. กัลยาณี คุปตานนท์ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 
รศ.ดร. ดนุพล ตันนโยภาส คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 
รศ.ดร. พิษณุ บุญนวล คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 
ผศ.ดร. มนูญ มาศนิยม คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 

- ความพึงพอใจของ
อาจารย์ ต่อการ
บริหารหลักสูตร    

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหาร
หลักสูตรโดยมีตัวชี้วัดของการสอนการเตรียมงานสอนและ
อาจารย์สอนอย่างมีความสุข และมีความยินดีในการผลิต
งานวิจัยอย่างต่อเนื่องตามเอกสารแนบที่ 2.2 

 
เอกสารแนบท่ี 2.2 
บทความวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (16 บทความ) 

ชนิดวารสาร ค่า
น้ าหนั

ก 

ชื่อบทความ วันที่
ตีพิม
พ์ 

ชื่อวารสาร ผู้แต่ง % 

วารสารวิชาก
ารระดับ
นานาชาติ :  
ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI 
(มี Impact 

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

25-
Sep-
57 

Photochemistry 
and Photobiology, 
2014, 90: 1243-
1250 

 เล็ก สี
คง 

60 



23 
 

ชนิดวารสาร ค่า
น้ าหนั

ก 

ชื่อบทความ วันที่
ตีพิม
พ์ 

ชื่อวารสาร ผู้แต่ง % 

Factor  
=2.684) 
 

Fibers 

วารสารวิชาก
ารระดับ
นานาชาติ :  
ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI 
(มี Impact 
Factor  
=0.336) 
 

1.00 Performance 
Evaluation of 
Metakaolin Based 
Geopolymer 
Containing 
Parawood Ash and 
Oil Palm Ash 
Blends 

21-
Oct-
57 

ISSN 1392-1320  
MATERIALS SCIENCE 
(MEDZIAGOTYRA).  
Vol. 20 No. 3. 2014 

ดนุพล 
ตันน
โยภาส 

60 

วารสารวิชาก
ารระดับ
นานาชาติ :  
ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI 
(มี Impact 
Factor  
=1.123) 
 
 

1.00 A NEW ROUTE FOR 
THERMOCHROMIC 
VANADIUM DIOXIDE 
SYNTHESIS 

1 
ม.ค. -
มี.ค. 
58 

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

เล็ก สี
คง 

70 

วารสารวิชาก
ารระดับ
นานาชาติ :  
ที่อยู่ใน

1.00 PHOTODEGRADATI
ON OF 
CONTAMINANTS 
AND 

30-
Jun-
58 

Digest Journal of 
Nanomaterials and 
Biostructures Vol. 
10, No. 2, April - 

เล็ก  สี
คง 

60 

กัลยา
ณี  คุป

20 
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ชนิดวารสาร ค่า
น้ าหนั

ก 

ชื่อบทความ วันที่
ตีพิม
พ์ 

ชื่อวารสาร ผู้แต่ง % 

ฐานข้อมูล ISI 
(มี Impact 
Factor  
=1.123) 

ANTIBACTERIAL 
ACTIVITY 
ENHANCED BY AgCl 
NANOPARTICLES 
ON N, S, Co-DOPED 
TiO2 THIN FILMS 

June 2015, p. 455 - 
469 

ตา
นนท์ 

วารสารวิชาก
าร
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI 
(กลุ่มท่ี 1) 

0.80 วิธีการใหม่ปรับปรุงดิน
ทรายแป้งด้วยยิปซัม
เทียมและเถ้าใยปาล์ม
น้ ามัน 

พ.ค. -
ส.ค. 
57 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 
47-58 

ดนุพล 
ตันน
โยภาส 

80 

วารสารวิชาก
าร
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI 
(กลุ่มท่ี 2)             

0.60 การใช้ประโยชน์ของ
เถ้าใยปาล์มน้ ามันเป็น
ตัวเติมในกระเบื้องดิน
เผา 

ก.ค. -
ธ.ค.  
2557 

วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ปีที่ 9 
ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-
ธันวาคม 2557 หน้า 
15-33 

ดนุพล 
ตันน
โยภาส 

80 

วารสารวิชาก
าร
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI 
(กลุ่มท่ี 1) 

0.80 การประเมินแผ่นหิน
อ่อนด้วยสมรรถนะ
การเลื่อยและการแผ่
รังสีความร้อน 

ก.ค. -
ธ.ค.  
2558 

วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา ปีที่ 19 (ฉบับที่ 
2) กรกฎาคม-ธันวาคม 
2557 หน้า 55-68 

ดนุพล 
ตันน
โยภาส 

80 

วารสารวิชาก
าร
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI 
(กลุ่มท่ี 1) 

0.80 กระเบื้องเซรามิกท า
จากหินดินดานภูเขาไฟ
ผสมซีโอไลต์ธรรมชาติ 

ก.ค. - 
ธ.ค. 
57 

วารสารวิชาการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ปีที 7 ฉบับที่ 2 

ดนุพล 
ตันน
โยภาส 

85 
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ชนิดวารสาร ค่า
น้ าหนั

ก 

ชื่อบทความ วันที่
ตีพิม
พ์ 

ชื่อวารสาร ผู้แต่ง % 

 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม-ธันวาคม 
2557 หน้า 1-15 

วารสารวิชาก
าร
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI 
(กลุ่มท่ี 1) 

0.80 การนา้แก้วขวดโซดา
และเถ้าหนักปาล์ม
น้ ามันมาใช้ประโยชน์
ในการผลิตแก้วเซรา
มิก 

ม.ค. - 
มี.ค. 
58 

วารสารวิทยาศสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตร์ ปี23 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มีนาคม 
2558 หน้า 127-140 

ดนุพล 
ตันน
โยภาส 

75 

วารสารวิชาก
าร
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI 
(กลุ่มท่ี 2) 

0.60 สมบัติของกระเบื้องดิน
เผาผสมเพอร์ไลต์ดิบ 

ก.ค. - 
ธ.ค. 
57 

วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม Vol 33. 
No 6, November-
December 2014 
pp.546-553 

ดนุพล 
ตันน
โยภาส 

90 

วารสารวิชาก
าร
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI 
(กลุ่มท่ี 2) 

0.60 สมบัติของวัสดุซีเมนต์
ใส่หินพัมมิซผสมเถ้า
ปาล์มน้ ามันเสริมก าลัง
ด้วยเส้นใยมะพร้าว 

ก.ค. -
ธ.ค. 
57 

วารสารวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ฉบับที่ 2 
หน้า 76-92 

ดนุพล 
ตันน
โยภาส 

70 

วารสารวิชาก
าร

0.60 แก้วเซรามิกได้จาก
แก้วขวดโซดาและเถ้า

ก.ค. - 
ธ.ค. 

วารสารวิทยาศาสตร์
ลาดกระบัง ปีที่ 23 

ดนุพล 
ตันน

85 
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ชนิดวารสาร ค่า
น้ าหนั

ก 

ชื่อบทความ วันที่
ตีพิม
พ์ 

ชื่อวารสาร ผู้แต่ง % 

ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI 
(กลุ่มท่ี 2) 

ปาล์มน้ ามัน 57 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2557 

โยภาส 

วารสารวิชาก
าร
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI 
(กลุ่มท่ี 1) 

0.80 สมบัติของคอนกรีต
มวลรวมหินทรายเกาะ
ยอผสมเถ้าแกลบสังข์
หยด 

1-
Mar-
58 

วิศวสารลาดกระบัง  ปี
ที่ 32 ฉบับที่ 1 มีนาคม 
2558 หนา้ที ่55-60 

ดนุพล 
ตันน
โยภาส 

90 

วารสารวิชาก
าร
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI 
(กลุ่มท่ี 2) 

0.60 การประเมินลาดหิน
ของเหมืองหิน
คาร์บอเนตโดยใช้
วิธีการถ่ายโอนตาข่าย
มิติและ การจ าแนก
มวลหิน 

ก.ค. - 
ธ.ค. 
57 

วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับ
ที่ 2 ปี2557 หน้า 1-
17 

ดนุพล 
ตันน
โยภาส 

10
0 

วารสารวิชาก
าร
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI 
(กลุ่มท่ี 2) 

0.60 ผลของการเติมเถ้าลอย
ไม้ยางพาราต่อสบัติ
ของมวลรวมน ้าหนัก
เบาผลิตจากแก้วขวด
ใส 

ก.ค. - 
ธ.ค. 
57 

วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม  ปี
ที่ : 15  ฉบับที่ : 1  
เลขหน้า : 13-22  ปี
พ.ศ. : 2557 

ดนุพล 
ตันน
โยภาส 

85 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบท่ี 2,3 ) 

ตารางท่ี 3.1  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 2 และ
องค์ประกอบที่ 3 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

3.5 3.97  

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3.75 3.89  

- (ป.ตรี) ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

 77.8  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 2 3  
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

2 2  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 2  
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ตารางท่ี 3.2  (ก) ข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา 
ปีการศึกษา

ที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปี

การศึกษาท่ี
เริ่มใช้

หลักสตูร) 

จ านวน
นักศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู ่(จ านวนจรงิ) ในแต่ละปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

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

2553 39 30 76.9 25 64.1 25 64.1 25 64.1 5 12.8 

2554 42     39 92.9 33 78.6 32 76.2 26 61.9 

2555 43         36 83.7 29 67.4 29 67.4 

2556 33             31 93.9 30 90.9 

2557 33                 28 84.8 

   
ตารางท่ี 3.2  (ข) ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของนักศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า(ตั้งแต่ปี

การศึกษาท่ีเริม่ใช้
หลักสตูร) 

จ านวน
นักศึกษา
ที่รับเข้า 

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

ส าเรจ็การศึกษา 

จ านวน % จ านวน % 

2553 39 14 35.9 20 51.3 

2554 42 10 23.8 6 14.3 

2555 43 14 32.6   

2556 33 3 9.1 

2557 33 5 15.2 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
          จากตารางที่ 3.2 (ก) และ (ข) จะเห็นว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาค่อนข้างสูงและอัตรา
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปานกลาง กล่าวคือ  
          นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2553 มีอัตราการคงอยู่ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 13% 
และอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประมาณ 51% ทั้งนี้มีอัตราการออก (ตกออก, ไม่มา
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รายงานตัว, ลาออก,ไม่ลงทะเบียน,ย้ายคณะ) ประมาณ 36% ซึ่งในภาพรวมแล้วถือว่านักศึกษารุ่น 
2553 มีอัตราการคงอยู่ประมาณ 64%  
          นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2554 มีอัตราการคงอยู่ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 62% 
และอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประมาณ 14% ทั้งนี้มีอัตราการออก (ตกออก, ไม่มา
รายงานตัว, ลาออก,ไม่ลงทะเบียน,ย้ายคณะ) ประมาณ 24% ซึ่งในภาพรวมแล้วถือว่านักศึกษารุ่น 
2553 มีอัตราการคงอยู่ประมาณ 76% 
          นักศึกษาท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2555 2556 และ 2557 มีอัตราการคงอยู่ในปีการศึกษา 
2557 เป็น 67% 91% และ 85% ตามล าดับซึ่งถือว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาโดยรวมของ
หลักสูตรค่อนข้างสูง 
 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
           จากการด าเนินงานของหลักสูตรยังไม่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 
 
ตารางท่ี 3.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา  
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การรับ
นักศึกษา 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 
 
การด าเนินงานการรับนักศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนการรับนักศึกษาโดย
ภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี้ 
      ขัน้ตอนการรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
       1.1  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ดูแลด้านงานรับ
นักศึกษาของคณะฯ)  ดึงข้อมูลแผนการรับนักศึกษาตามปีการศึกษา จาก
กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีข้อมูล
จ านวนที่คณะยืนยันจ านวนรับ ตามประเภทวิชา (สน.) 
  1.2  จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับนักศึกษาใหม่ตามปี
การศึกษา เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Road 
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Show) 
 1.3  จัดท าโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ลง
นาม (โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติโครงการ)    

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

  1.3.6  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 

  หากโครงการใดมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือส่วนอื่นใด
ในแต่ละปีการศึกษา ต้องน าเข้ากรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นก่อนส่งต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลงนาม 
 1.4  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชาสัมพันธ์การ
รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  
(Road Show) ตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 1.5  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ 
หน้าเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.psu.ac.th 
 1.6  รับสมัครนักศึกษาโดยให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังคณะ
วิศวกรรมศาตร์ ตามคุณสมบัติโครงการที่ประกาศหน้าเว็บไซต์ของคณะ 
 1.7  จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยคณะกรรมการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 1.8  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์http://www.eng.psu.ac.th/home.html   

1.9  เปิดระบบการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษา) ผ่านระบบ  
https://fmishatyai.psu.ac.th/newstudent/Student/Default.aspx 

1.10 จัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ (ช าระค่าธรรมเนียน
การศึกษาและส่งหลักฐานการยืนยันสิทธิ์) 

http://www.eng.psu.ac.th/
http://www.eng.psu.ac.th/home.html
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1.11 รายงานสรุปจ านวนรับนักศึกษาเข้าคณะกรรมการประจ าคณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 ขั้นตอน การรับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       1.  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ดูแลด้านงานรับนักศึกษา
ของคณะฯ) จัดท าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และจัดส่งให้งานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตามโครงการมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
  1.1  โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  
  1.2  โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้า
ศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา 
  1.3  โครงการ วมว. 
  1.4  โครงการ สอวน. 
  1.5  โครงการรับตรงนักเรียนในเขตภาคเหนือ 
  1.6  โครงการรับตรงนักเรียนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1.7  โครงการรับนักเรียนโดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และ
วิชาสามัญ 7 วิชา 
  1.8  โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
  1.9  โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
  1.10 โครงการมหาดไทย 
  1.11  โครงการ ศอบต. 
  1.12 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบกลาง (Admissions) 
 2.  งานรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดท าประกาศ
โครงการต่าง ๆ แขวนไว้หน้าเว็บไซต์งานรับนักศึกษา  เพ่ือประชาสัมพันธ์  
www.entrance.psu.ac.th 
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 3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์    เมื่อได้รับข้อมูลจากงานรับนักศึกษา
เรื่องการขอข้อมูลห้องในการจัดสอบสัมภาษณ์  รายชื่อคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ และผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์ จึงจัดท าบันทึกข้อความขอ
ข้อมูลจากภาควิชาเพ่ือแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่งานรับนักศึกษา และจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งในภาพรวมของทุกคณะในมหาวิทยาลัยต่อไป 
 4.  งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และส่งข้อมูลมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือ
เตรียมการจัดสอบสัมภาษณ์ 
 5.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์ ตามข้อมูลที่แจ้งไปยัง
งานรับนักศึกษา 
 6.  คณะวิศวกกรมศาสตร์  จัดส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไป
ยังงานรับนักศึกษา หลังจากสัมภาษณ์ 
 7.  งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์  
www.entrance.psu.ac.th 
 8.  งานรับนักศึกษาเปิดระบบการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 9.  งานรับนักศึกษารวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ 
Clearing House ให้กองทะเบียนและประมวลผล ออกรหัสนักศึกษา และ
ส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับ
นักศึกษา   
         
        ผลการด าเนินงานจากกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 
ทางหลักสูตรรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาจ านวน 33 คน ในจ านวนนี้มีนักศึกษา
ไม่มารายงานตัวจ านวน 3 คน  
 

http://www.entrance.psu.ac.th/
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3) อธิบายการประเมินการด าเนนิงานการรับนักศึกษา  
  
       จากการด าเนินการการรับนักศึกษาและน าผลการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2557 มาพิจารณาโดยยึดอัตราการตกออกของนักศึกษาในปี
การศึกษา 2557 แยกตามกลุ่มการรับเข้า  
 
        ระบบสัมภาษณ์นักศึกษายังขาดประสิทธิภาพ อาจารย์ที่เป็นกรรมการ
สัมภาษณ์ถูกก าหนดสิทธ์ให้ต้องรับนักศึกษาที่เข้าสัมภาษณ์ทุกคน (หากไม่รับ
ต้องมีการชี้แจงเหตุผล) ท าให้อาจารย์ที่เป็นกรรมการสัมภาษณ์ไม่ได้รับสิทธิ
ขาดเต็มที่ในการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับ
นักศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
 
          จากผลการพิจารณานี้ คณะกรรมการการรับนักศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์จึงพิจารณาผ่านมติที่ประชุมให้ลดอัตราการรับนักศึกษาใน
ระบบ Admissions ในปีการศึกษา 2558 ลงเพื่อแก้ปัญหาอัตราการตกออก
ของนักศึกษา (ทั้งนี้เป็นการด าเนินการในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
         เพ่ิมความเข้มข้นในการสอบสัมภาษณ์ ให้กรรมการมีอ านาจในการ
ตัดสินใจว่ารัหรือไม่รับนักศึกษามากขึ้นในทุกช่องทางของระบบการรับเข้า
นักศึกษา 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจาก
การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษาตามผลการ
ประเมิน 
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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..........................................................................................................................
....................................................... 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การรับนักศึกษา )หากพบว่า.ระบบ กลไก 
หรือแนวทางการรับนักศึกษา ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่าง
ต่อเนื่อง (3 ปี) 
................................................................................................................ .........
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
......................................................... 

- การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนเข้า
ศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
    
       การด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเป็นไปตามการ
ด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ความส าคัญกับนักศึกษาใหม่ใน
แต่ละปีการศึกษา จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย 
ได้ทราบแนวทาง วิธีการเรียนที่ถูกต้อง วิธีการปรับตัวในเรื่องต่างๆ อาทิ การ
ปรับตัวให้เข้ากับการด าเนินชีวิต การเรียนและการร่วมกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 

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

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
          การจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ก าหนดจัดขึน้ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 แบ่งนักศึกษา
เป็น 3 กลุ่มๆ ละ 226 คน จากรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 678 คน มี
นักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 610 คน ตอบแบบถาม จ านวน 595 คน ดังนี้ 
         กลุ่มท่ี 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 201 
คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 195 คน 
         กลุ่มท่ี 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 206 
คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน 
         กลุ่มท่ี 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 203 
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คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน 
 
ได้ผลสรุปดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
จากภาพรวมทัง้โครงการ พบว่า 
- เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.33 
และร้อยละ 40.67 
- ช่องทางเข้าศึกษา ส่วนใหญน่ักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง 14 
จังหวัด มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
41.18 รองลงมาเข้าศึกษาโดยโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการ
เรียนดี คิดเปน็ร้อยละ 15.49 
- นักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ 21 คน จากจ านวนที่
รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน(ไม่นับรวม
นักศึกษาท่ีไม่มารายงานตัว) คิดเป็น 70%  ดังรายละเอียดในตาราง
ที ่3.1 และเอกสารแนบที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

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

จน. % จน. % จน. % จน. % 

สาขาวิชา                 

ไฟฟ้า 4 2.1 1 0.5 1 0.5 6 1.0 

เครื่องกล 14 7.2 21 10.5 18 9.0 53 8.9 

โยธา 9 4.6 6 3.0 7 3.5 22 3.7 

อุตสาหการ 4 2.1 0 0.0 1 0.5 5 0.8 

เคมี 13 6.7 18 9.0 13 6.5 44 7.4 

เหมืองแร่ฯ 6 3.1 5 2.5 10 5.0 21 3.5 
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คอมพิวเตอร์ 20 10.3 33 16.5 33 16.5 86 14.5 

เมคาทรอนิกส์ 11 5.6 9 4.5 3 1.5 23 3.9 

วัสดุ 7 3.6 2 1.0 19 9.5 28 4.7 

สิ่งแวดล้อม 5 2.6 5 2.5 1 0.5 11 1.9 

การผลิต 11 5.6 7 3.5 3 1.5 21 3.5 

ชีวการแพทย์ 1 0.5 1 0.5 0 0.0 2 0.3 

ทั่วไป 90 46.2 92 46.0 91 45.5 
27
3 

45.9 

รวม 
19
5 

100.
0 

20
0 

100.
0 

20
0 

100.
0 

59
5 

100.
0 

 
3) อธิบายการประเมินการด าเนนิงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
 
การประเมินการด าเนินงานพิจารณาจากแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการดังนี้ 
             จากภาพรวมทั้งโครงการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้าน
สถานที่จัดกิจกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมา คือ ด้าน
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD, ระบบเสียงฯลฯ)/คอมพิวเตอร์ในการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ คิดเป็นคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.37 หากพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่ม จะ
เห็นได้ว่า มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมทั้งโครงการ คือ 
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสถานที่จัดกิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้าน
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD, ระบบเสียงฯลฯ)/คอมพิวเตอร์ในการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3.1 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
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...................................................................................................................... ...
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
......................................................... 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจาก
การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาตามผลการประเมิน 
.................................................................................................................... .....
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
......................................................... 
  
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา )หาก
พบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
........................................................................... ..............................................
.........................................................................................................................
......................................................................................... ................................
......................................................... 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การควบคุม
การดูแล 
การให้
ค าปรึกษา
วิชาการ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 
     การด าเนินงานการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และ
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นไปตามการด าเนินงานของ
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และแนะ
แนวแก่
นักศึกษา
ปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ดังนี้ 
 หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1.  จัดห้องบริการนักศึกษาโดยเฉพาะพร้อมการให้บริการแก่
นักศึกษาท้ังทางด้านวิชาการและด้านการแนะแนวการใช้ชีวิต  

2.  ให้บริการตอบค าถามนักศึกษาผ่านช่องทาง Social Network 
Facebook ของหน่วยทะเบียนโดย 

ใช้ชื่อ Rado Tabian   
 3.  จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทาง
เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  หน้าข่าวนักศึกษาระดับปริญญาตรี www.eng.psu.ac.th/menu-
std/newssstd/stdnews.html 
 4.  จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เรื่องการแนะแนวการจัดสรรสาขาวิชาเรียน ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 1 
 5.   จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดกิจกรรมน าเสนอนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี (Project Day) ปีการศึกษา 2557 
 
 
หมายเหตุ(อาจารย์ท่ีปรึกษา) 

 1.  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแล อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ภาคการศึกษา  คือในช่วงต้นของภาคการศึกษา  และหลังจากทราบผล
การสอบกลางภาค และหรือ ช่วงเวลาอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

2.  การพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ให้กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ รับผิดชอบด าเนินการประสานงาน  ส าหรับนักศึกษาชั้นปี
อ่ืน ๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการเอง 

3.  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มีสาขาวิชา หากเรียนครบ 24 
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หน่วยกิต ก็สามารถเลือกสาขาวิชาเรียนได้ และคณะฯ จะจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ เพื่อดูแลนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 

4.  ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา  ขึ้นอยู่กับคณะฯ 

 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมการ

ดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
       การด าเนินงานจริงในส่วนการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แต่งตั้ง
อาจารย์ของภาควิชาเหมืองแร่และวัสดุเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารุ่น  
2557 จ านวน 12 ท่านตามเอกสารแนบที่ 3.2(ก) และพบว่าในวันที่จัด
กิจกรรมการพบประอาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาสาขาเหมืองแร่เข้าร่วม
กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
ขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จ านวน 19 คนจากจ านวนรับเข้าในปี
การศึกษา 2557 จ านวน 30 คน(ไม่นับรวมนักศึกษาที่ไม่มารายงานตัว) คิด
เป็น 63.3% ทั้งนีพ้บว่ามีอาจารย์ของภาควิชาเหมืองแร่และวัสดุที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารุ่น 2557 เข้าร่วมจ านวน 12 ท่าน(ตอบ
แบบสอบถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 ท่าน)ซึ่งคิดเป็น 100% และก่อนที่
จะมีกิจกรรมพบปะนักศึกษานั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เพ่ือท าความเข้าใจและชี้แจง
อาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้กิจกรรมการพบปะนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษามี
ประสิทธิผลมากข้ึนตามรายละเอียดของใบประเมินจากนักศึกษาและอาจารย์
ในเอกสารแนบที่ 3.2(ข) 
3) อธิบายการประเมินผลการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
    การด าเนินการการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพดี
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แล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงคือ การเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวคือ เมื่อมีการเรียนการสอนครบ 
1 ปีการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะถูกเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาจาก
ระบบ ท าให้การท างานในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาไม่ต่อเนื่อง 

  
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุม

การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญา
ตรีตามผลการประเมิน 
         ในการจัดนักศึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษานั้นเป็นการ
ด าเนินการในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางหลักสูตรต้องท า
การเสนอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้นักศึกษาประจ ากับอาจารย์ที่
ปรึกษาคนเดิมจนส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร พ่อความต่อเนื่องในการ
ดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจาก
การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแล
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตาม
ผลการประเมิน 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................................................... 
 

6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี)หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือ
แนวทางการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่าง
ต่อเนื่อง (3 ปี) 
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................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................................................... 
 

- การพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา
และการ
เสริมสร้าง
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 
21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

       ในสว่นของกลไกหรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นทางหลักสูตรได้ก าหนด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาดังนี้ 
      1. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม  
      2. โครงการค่ายเคาะผลึก 
      3. โครงการ  Mining Camp 
      4.โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา 
      5. กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษา 
      6. กิจกรรม Big Cleaning 
      7. กิจกรรมปลูกป่า 
      8. โครงการ IHPT 
      9. กิจกรรมไหว้ครู 
     10. กิจกรรมดูงานนอกสถานที่/ทัศนศึกษาประจ าปี  
     11. กิจกรรมวันเด็ก 
     12. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

 
         การด าเนินงานจริงด้านแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนได้ดังนี้ 

2.1 โครงการค่ายจริยธรรม (ไม่สามารถหาวันที่นักศึกษาว่างได้เนื่องจาก
เป็นการปรับภาคการศึกษาตาม AEC ท าให้การจัดสรรวิชาเรียนมี
การเปลี่ยนแปลง) 
 

ส่วนกิจกรรมอ่ืนสามารถด าเนินการได้ตามแผนโดยเฉพาะกิจกรรมดูงานนอก
สถานที่/ทัศนศึกษาประจ าปี ซึ่งมีรายวิชาที่น านักศึกษาไปทัศนศึกษานอก
สถานที่ดังนี้ 
 

1. 235-301 การส ารวจในงานวิศวกรรมเหมืองแร่  
2. 235-404 เหมืองหิน เหมืองหินประดับและเหมืองทราย  
3. 235-210 ธรณีวิทยาทั่วไป 
4. 235-310 เศรษฐธรณีวิทยา 
5. 235-219 ธรณีวิศวกรรม 
6. 235-211 แร่และหิน 
7. 235-400 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่  
8. 235-401 กฎหมายเหมืองแร่ 
9. 237-321 โลหกรรมเคมี 
10. 235-303 การระเบิดในงานวิศวกรรม 
11. 235-330 เคมีวิเคราะห์  

รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3.3  
 
      นอกจากนี้โครงการ Mining Camp ยังเป็นอีกโครงการที่ทางหลักสูตร
ได้ท า MOU ร่วมระหว่าง EGAT แม่เมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดโครงการค่ายส าหรับการศึกษาดูงานจริงในงาน
วิศวกรรมเหมืองแร่ที่เหมืองถ่านหินลิกไนท์ แม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งทาง
หลักสูตรได้คัดเลือกนักศึกษาจ านวน 6 คนเพ่ือไปเข้าร่วมโครงการดังรายชื่อ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้ 

1. นายพงษ์เทพ บุญคงทอง 
2. นายสุรกิจ เพ็งจันทร์ 
3. นายพงศ์ภัค สุขสวัสดิ์ 
4. นางสาวปลายฝน ทองนิลภักดิ์ 
5. นายชัยจักรภพ เพ็ชรย้อย 
6. นางสาวเขมพร ศรีสุทธิ์ 

 
3) อธิบายการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
......................................................... 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 

................................................................................................................. ........
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................... 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามผล
การประเมิน 

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

.........................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
............................................................................................ .............................
........................................................ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
หลายๆเรื่อง)หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 

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

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

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

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
แสดงผลที่เกิด 

- การคงอยู่    จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู่ 

ปี
การศึกษ
าที่รับเข้า 

จ านวน
ที่

รับเข้า 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษ
า 

จ านวนที่
คงค้าง

อยู่ 

จ านวน
ที่

หายไป 

อัตราการคงอยู่
ร้อยละ 

2553 39 20 5 14 64.1 
2554 42 6 26 10 76.2 
2555 43  29 14 67.4 
2556 33  30 3 90.9 
2557 33  28 5 84.8 

 
การคิดอัตราการคงอยู่ 
ปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนนักศึกษาทีร่ับเข้าทั้งหมด 39 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 14 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 25 คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 64.1 

ปีการศึกษา 2554 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 42 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 10 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 32 คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 76.2 

ปีการศึกษา 2555 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 43 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 14 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 29 คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 67.4 

ปีการศึกษา 2556 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 33 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 3 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 30 คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 90.9 

ปีการศึกษา 2557 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 33 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 5 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 28 คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 84.8 

 
 

- การส าเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

จ านวน
ที่รับเข้า 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

เริ่มใช้หลักสูตร) จ านวน ร้อยละ 
2553 39 19 48.7 
2554 42 6 14.3 
2555 43  
2556 33 
2557 33 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
 
         ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติของ
นักศึกษาข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ 

1. ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการ
เรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น 
ต้องดูแลตนเองมากขึ้น  

2. การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม  

3. ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 
     ทั้งนี้ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับตัวนักศึกษาเอง และอีกส่วนขึ้นอยู่กับแผนการ
ศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งใน มคอ.2 ของหลักสูตร 2553 นี้ได้ออกแบบแผนการ
ศึกษาไว้ส าหรับนักศึกษาสองกลุ่มด้วยกันโดยใช้คะแนนสอบเข้าวิชา
ภาษาอังกฤษจากการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (O-NET) ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มคือ 
                กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
(ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 30)  
                กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษต่ ากว่า
เกณฑ์ (ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 30) ซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในภาคการศึกษาท่ี 1 ก่อน 
แล้วถึงจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
พ้ืนฐาน ในภาคการศึกษาที่ 2 

- ความพึง
พอใจต่อ
การบริหาร
หลักสูตร 
และผลการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน
ของ
นักศึกษา 

          
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดท าระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน
โดยนักศึกษาซึ่งภาควิชาเหมืองแร่และวัสดุได้รับคะแนนการประเมินจาก
นักศึกษาส าหรับความพึงพอใจในการด าเนินงานของหลักสูตรโดยมีผล
คะแนนการประเมินจากนักศึกษาในระดับภาควิชาเป็นดังนี้ 
         ภาคการศึกษาที่ 1 ได้คะแนน 4.56 
         ภาคการศึกษาที่ 2 ได้คะแนน 4.48 
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 

 
ตารางท่ี 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งช้ี 2.1) 

 จ านวน 
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  30 (2556) 
2. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าและศึกษาต่อ  22 (2556) 
3. จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  5 (2555) 
4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อ

จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาทั้งหมด 
20.83 (2555) 

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

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 30 - 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 29 96.7 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่
นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

20 
1 

66.7 
3.3 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 1 3.3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0  
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 2 6.7 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 0  
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร 0  
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา บวก
จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 

22 73.3 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
       ภาวะการได้งานท าของนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 มีอัตราการได้งานท าค่อนข้างสูง (ร้อยละ 
78 โดยไม่นับรวมบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ) ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะการปัจจุบันประเทศไทยต้องการบุคลากร
ในส่วนของอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบ
การคมนาคมของประเทศ ซึ่งต้องการความรู้ความช านาญของวิศวกรเหมืองแร่ในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ
ของระบบการคมนาคมนั่นก็คือ หิน ซึ่งนักศึกษาที่จบและได้งานท าในปีการศึกษา 2557 มีหลายคนที่
ไปท างานด้านเหมืองหิน และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จากข้อมูลการได้งานท าย้อนหลังของบัณฑิตที่
จบจากหลักสูตรมีอัตราการได้งานท าที่ค่อนข้างสูงเสมอมา ทั้งนี้เป็นเพราะมีสถาบันที่ผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่น้อย  (3 สถาบันในประเทศไทย) แต่ความต้องการบุคลากรด้านนี้ของ
ประเทศค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิด AEC บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีการไปท างานใน
ประเทศเพ่ือนบ้านในบางส่วน  
      ทั้งนีย้ังไม่มีข้อมูลจากสถาบันอื่นที่เป็นรูปธรรมมาเปรียบเทียบ 

 
 
 
 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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(องค์ประกอบท่ี 5) 
ตารงที่ 4.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 5 

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

2 2  

5.3 การประเมินผู้เรียน 2 2  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2 5  

 
ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W 

ลงทะ
เบียน 

สอบ
ผ่าน 

235-200 1/2557 10.1 7.2 20.3 30.4 20.3 1.4 5.8 0.0 0.0 4.3 69 66 

235-210 1/2557 0.0 0.0 3.1 12.5 34.4 21.9 15.6 12.5 0.0 0.0 32 28 

235-230 1/2557 0.9 4.3 14.4 46.3 19.9 7.1 2.5 0.9 0.0 3.7 326 311 

235-300 1/2557 6.1 21.2 18.2 15.2 18.2 0.0 12.1 9.1 0.0 0.0 33 30 

235-303 1/2557 16.1 19.4 19.4 29.0 9.7 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 31 31 

235-320 1/2557 0.0 0.0 3.0 27.3 18.2 21.2 30.3 0.0 0.0 0.0 33 33 

235-330 1/2557 0.0 0.0 0.0 6.7 33.3 16.7 40.0 3.3 0.0 0.0 30 29 

235-370 1/2557 65.5 6.9 3.4 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 20 14 

235-400 1/2557 12.0 20.0 8.0 28.0 24.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 25 25 

235-401 1/2557 21.4 14.3 53.6 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 28 27 
รหัส ชื่อ

วิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 
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A B+ B C+ C D+ D E I W 
ลงทะ
เบียน 

สอบ
ผ่าน 

235-402 1/2557 0.0 0.0 3.8 15.4 34.6 26.9 11.5 3.8 0.0 3.8 26 24 

235-440 1/2557 44.0 4.0 20.0 16.0 4.0 8.0 0.0 4.0 0.0 0.0 25 22 

235-480 1/2557 7.4 18.5 33.3 29.6 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 27 

235-490 1/2557 4.0 40.0 24.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 25 20 

235-001 2/2557 93.1 0.0 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 29 

235-201 2/2557 3.3 6.7 26.7 26.7 23.3 6.7 6.7 0.0 0.0 0.0 30 30 

235-221 2/2557 0.0 0.0 2.9 11.8 38.2 14.7 14.7 5.9 0.0 11.8 34 28 

235-219 2/2557 0.0 0.0 7.6 21.2 54.5 10.6 3.0 1.5 0.0 1.5 66 64 

235-230 2/2557 0.9 3.9 1.3 18.1 38.8 17.2 12.5 5.6 0.0 1.7 232 215 

235-301 2/2557 23.3 16.7 10.0 13.3 23.3 10.0 0.0 0.0 0.0 3.3 30 29 

235-302 2/2557 0.0 0.0 11.9 9.5 26.2 14.3 9.5 16.7 0.0 11.9 42 30 

235-310 2/2557 0.0 0.0 3.4 13.8 0.0 34.5 34.5 3.4 0.0 10.3 29 25 

235-321 2/2557 0.0 0.0 0.0 13.8 27.6 37.9 13.8 0.0 0.0 6.9 29 27 

235-370 2/2557 65.5 6.9 3.4 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 29 27 

235-371 2/2557 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
100.

0 0.0 0.0 1 0 

235-404 2/2557 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 12.0 25 22 

236-210 2/2557 0.0 0.0 0.0 0.0 
100.

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1 

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

การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการ
เรียนการสอน และการ
ประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร 
และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบ และกลไกการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทายาลัยสงขลานครินทร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่  ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ
ต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
เพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นไปได้  

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่
ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม
และประเทศชาติ  

4. คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถ

- การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
บริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติ
ที่ดีในการท างาน  

 6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 
           ซึ่งหลักสูตรได้วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรไว้ดังนี้ 

แผนการ
พัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุง
หลักสูตรตาม
เกณฑ์
มาตรฐานของ 
สกอ. และ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

- ติดตามการ
ปรับปรุง
หลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
- ประชุม/
สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
- ติดตาม
ความก้าวหน้า
ขององค์ความรู้
ในวิชาชีพ 

- รายงานการ
ประเมินหลักสูตร 
- หลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุงตาม
เกณฑ์ สกอ. และ
องค์กรวิชาชีพ 
- เอกสารการ
ประชุม 
- รายวิชาใน
หลักสูตรที่
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
วิชาชีพ 
- รายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจในการใช้
บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การตรวจรับรอง
หลักสูตรจากสภา
วิศวกร 

- ส่งเสริมการ
จัดการเรียน
การสอนให้
เป็นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ
จริง 

- จัดให้รายวิชา
พ้ืนฐานของ
สาขามีรายวิชา
ปฏิบัติ 
- ติดตาม
สถานะความ
พร้อมของ
ครุภัณฑ์ด้าน
การเรียนการ
สอนและท า
แผนจัดซื้อทุก 5 
ปี 

- จ านวนรายวิชา
พ้ืนฐานที่มีปฏิบัติ
ควบคู่ 
- แผนจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ตาม
ความต้องการของ
สาขา 

- ปรับปรุง
วิธีการวัดและ
การ
ประเมินผล 

- ก าหนดให้มี
คณะกรรมการ
ประเมินข้อสอบ
ในทุกรายวิชา 
- ก าหนดเกณฑ์
ในการวัดและ
ประเมินแต่ละ
รายวิชา 

- รายงานการ
ประเมินข้อสอบ 
- ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อ
ระบบการวัดและ
ประเมินผล 

 
  
 
 
2) แนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
หลักสูตร 
 
หลักสูตรได้จ าแนกปัจจัยที่เป็นแนวทางการออกแบบหลักสูตร
และสาระวิชาในหลักสูตรดังนี้ 
1. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา

พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
1.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้ถูก
คิดค้นและน าออกมาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องและ
กระแสเทคโนโลยีที่ไหลผ่านเข้ามาจากต่างประเทศเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่ชี้ให้เห็นถึงสภาวะโลกาภิวัตน์ (Globalization) ประเทศไทย
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีฐานการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มั่นคง ใน
การนี้บัณฑิตเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งในการยกระดับขีด
คว ามส ามา รถ ในกา รแข่ ง ขั น และ พัฒนาประ เทศ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาของ
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง 
ท าให้จ าเป็นต้องผลิตบัณทิตที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
เพ่ือให้ประเทศไทยยังคงเป็นผู้น าทางวิทยาการและเทคโนโลยี
ในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบหลักที่บัณฑิตควรมี คือ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้จริงในสาขาที่เรียนและความ
รับผิดชอบต่อผลของการน าความรู้ไปใช้ จากเหตุผลดังกล่าวนี้
หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ จึงยึดหลักในการผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการท าเหมืองอย่างบูรณาการที่
สอดคล้องกับยุคสมัย สามารถประยุกต์การท าเหมืองแร่โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อันจะน าไปสู่มิติใหม่ของการท าเหมืองแร่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาแบบยั่งยืนของประเทศ 

1.2 สถานการณ์ห รื อการ พัฒนาทางสั งคมและ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
วัฒนธรรม 

การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่จบหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ นอกจาก
จะมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิชาชีพเป็นอย่างดีแล้วยังสามารถ
ประยุกต์ความรู้ในการท าเหมือง ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีแนวคิดเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจถึงมาตรฐาน
ต่างๆ และสามารถประยุกต์ความรู้คอมพิวเตอร์กับงานใน
อาชีพได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีการสื่อสารดี ใฝ่รู้   มี
จริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร และพัฒนา
ประเทศได ้

การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เพ่ือการสร้าง
ความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนา
นวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  การจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆในสถาบัน
เช่น วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร์ และผู้เรียนใน
สาขาอ่ืนสามารถเรียนร่วมบางวิชาในหลักสูตรได้ 

 
        จากแนวทางการออกแบบและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คณะกรรมการหลักสูตรได้ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรเป็น
หมวดรายวิชาดังนี้ (ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
148 หน่วยกิต) 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               
30  หน่วยกิต 
              1) กลุ่มวิชาภาษา                         
12  หน่วยกิต 
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 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            
12  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป   
6  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ             
112 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21  หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาแกน                        7  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน              25  หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาชีพ                     59  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ                  53  หน่วยกิต 
วิชาเลือก                 6  หนว่ยกิต 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
 ง.  หมวดวิชาการฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 

 
            ในส่วนการด าเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น 
ขณะนี้ทางหลักสูตรอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณารายวิชาใน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใน
หลักสูตรให้เข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์ของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน 
 
3) อธิบายการประเมินการการออกแบบหลักสูตร และสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
 
           จากการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง 
2553 คณะกรรมการพบว่า การออกแบบหลักสูตรในส่วนของ
เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร ถูกจ ากัดโดยการออกแบบหลักสูตร
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ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดโดย สกอ. ซึ่งต้องมีวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปมากข้ึน และต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดของ
สภาวิศวกร ท าให้หลักสูตรต้องปรับลดหน่วยกิตของหมวดวิชา
เฉพาะ เป็นผลให้การออกแบบหลักสูตรมีความยากและขาด
ความยืดหยุ่น 
           
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
 
        จากข้อจ ากัดดังกล่าวจึงมีการปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ
ในบางรายวิชา 
        
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และ อธิบาย
ผลที่เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนา
หลักสูตรตามผลการประเมิน (เมื่อถึงรอบ-รอบ 5 ปี หรือ 
รอบ 1 ปี)   
...................................................................................................
...................................................................................................
........................................................ ...........................................
...................................................................................................
........................ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบว่า.
ระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ที่ด าเนินการ
ได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 
...................................................................................................
...................................................................................... .............



59 
 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การก าหนดผู้สอน 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการก าหนดผู้สอนการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.
3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.
ตรี 

 
การก าหนดผู้สอน  
      หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่สอนตามรายวิชาใน
หลักสูตรดังนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อ-
นามสกลุ 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 
ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 
สถาบัน 

ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

1 นายเล็ก    สี
คง    
3-9098-
00882-31-2 
รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

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

- การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4 )  

- การจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี 
ที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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2532 
 
 

2 นางกัลยาณี 
คุปตานนท์  
3-9098-
00880-09-3   
รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

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

3 นายดนุพล  
ตันนโยภาส 
3-1012-
02937-38-5 
รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

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

4 นายพิษณุ   
บุญนวล  
3-9098-
00882-05-3 
รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

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 
 

นายมนูญ   
มาศนิยม 
3-9001-
00248-56-6 
อาจารย ์

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

ศิริบ ารุงสุข 
3-9098-
00878-20-0    
รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

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

7 นายธวัชชัย 
ปลูกผล 
3-8399-
00188-36-2 
ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์ 

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

8 นายประภาศ  
เมืองจันทร์
บุรี 
3-8001-
01549-07-2  
ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์ 

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 
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9 นางสาว

วีรวรรณ  
สุทธิศรีปก 
3-1017-
00535-07-6 
ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์ 

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

 
ทั้งนี้หลักสูตรยังมีอาจารย์พิเศษอีกหนึ่งท่านคือ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 
สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายสุรพล  อารีย์กลุ 
3-9206-00208-81-4 
รองศาสตราจารย ์

วท.บ. (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั, 2513 
Dip. (Mining Exploration), I.T.C. 
The Netherlands, 2520 
Ph.D. (Applied Geology), U. of 
New South Wales, Australia, 
2529 

 
ซึ่งการรับผิดชอบรายวิชาที่สอนจะยึดตามวุฒิการศึกษาและ
ตามภาระงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุมอบหมาย 
 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ มคอ. 4)  
      หลักสูตรมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ประธานหลักสูตรจัดประชุมกรรมการหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าเพ่ือชี้แจง การจัดท าแผนการเรียนรู้ 
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(มคอ. 3 และ มคอ. 4) พร้อมทั้งแจ้งก าหนดการของ
กรอบระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

2. อาจารย์ประจ าแต่ละท่านจัดท าแผนการเรียนรู้ให้แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและน าเข้าสู่ระบบ 
TQF ของมหาวิทยาลัย 

3. ประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของแผนการ
สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ 
แล้วท าการยอมรับแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย (หาก
ประธานหลักสูตรตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดใน
รายวิชาใด ประธานหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ประจ า
ที่รับผิดชอบในรายวิชานั้นท าการแก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้อง) 

4. ประธานหลักสูตรออกใบบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พร้อมแนบรายละเอียดรายวิชาที่
จัดท าแผนการสอนแล้วเสร็จในภาคการศึกษานั้นๆ 

 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         การจัดการเรียนการสอนได้สอดแทรกการบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมลงสู่
รายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ มคอ. 3 (Curriculum 
Mapping) 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทาง
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ก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี 
 

การก าหนดผู้สอน 
     จากระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน การด าเนินงานของ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2557 อาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่การ
สอนตามรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
ครบทุกรายวิชา ทั้งนี้มีบางรายวิชาที่อาจารย์ประจ าลาออก
และย้ายสังกัด จึงมีการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้ 
1. ผศ. ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก (ลาออก) 
2. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ (ย้ายสังกัด) 

 
ซึ่งรายวิชาที่มีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนมีดังนี้ 
1. 235-200 (เดิม ผศ.ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก ผู้สอนใหม่ 

อ.ชนินทร์ ด ารัสการ) 
2. 235-230 (เดิม ผศ.ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก ผู้สอนใหม่ 

ดร.สมใจ จันทร์อุดม) 
3. 235-230 (เดิม รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์  ผูส้อนใหม่ อ.

ชนินทร์ ด ารัสการ) 
 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) 
      ประธานหลักสูตรจัดประชุมและตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ตามระบบและกลไกท่ี
วางไว้ ท าให้การด าเนินงานในการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 
ในปีการศึกษา 2557 มีผลการด าเนินการครบทุกรายวิชา  
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การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         มีรายวิชาที่สนับสนุนการท านุบ ารุง ศิลปะ วัฒนธรรม 
และการบ าเพ็ญประโยชน์ คือรายวิชา 235-001 กิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยการให้นักศึกษาท าโครงการเสนอต่อภาควิชาและ
ภาควิชาอนุมัติ  ให้นักศึกษาไปปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการ
พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ โดยมีรายชื่อโครงการดัง
เอกสารแนบที่ 5.1    
 
3) อธิบายการประเมินผลการก าหนดผู้สอนการก ากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และ
การบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี 

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

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

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

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

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

ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และ
การบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีตามผล
การประเมิน 

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

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

...................................................................................................
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...................................................................................................
........................ 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบาย

ผลที่เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนาการก าหนดผู้สอนการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.
3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.
ตรีตามผลการประเมิน 

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

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

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

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

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

ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และ
การบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี หาก
พบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการก าหนดผู้สอนการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.
3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.
ตรีที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง 
(3 ปี หรือสามรอบ) 

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

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

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

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

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

- การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

- การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

 

- การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการ
สอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.
6 และมคอ.7) 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

1.  ประธานหลักสูตรจัดประชุมกรรมการหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าเพ่ือชี้แจงการประเมินผลการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามกรอบ TQF ซึ่งแบ่งการประเมินผลเป็น 5 
หัวข้อคือ 
1.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหา

ทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลย
พินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยม
พ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึง
พฤติกรรม ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิมี
วินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 
เป็น แบบอย่างที่ดีเข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็น
ต้น 

1.2. ด้านความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการ
และ ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องส าหรับ
หลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา 
และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วน
หลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจะต้องตระหนัก
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ในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

1.3. ด้านทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิด
และ หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา
และงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่
ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขได้อย่าง สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎีประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและ
ผลกระทบจากการ ตัดสนใจ  สามารถใช้ทักษะ
และความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพ ส าหรับ หลักสูตรวิชาชีพ 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและ
หาแนวทางใหม่ในการแก้ไข ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

1.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาใน
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือ 
สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า
ในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรม 
ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปํญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเอง และของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

1.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถศึกษา
และท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถ
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เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอ แนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การ
เขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่ แตกต่างกันได้ 

2. อาจารย์ประจ าน าวิธีการประเมินผลตามกรอบ TQF 
ไปปฏิบัติโดยการสอดแทรกการประเมินผลทั้ง 5 ด้าน
ลงไปในเนื้อหารายวิชา และจัดท าแผนการเรียน (มคอ.
3)  

3. ประธานหลักสูตรตรวจสอบการจัดท าแผนการ
ประเมินผลของแต่ละรายวิชาผ่าน มคอ. 3 ของแต่ละ
รายวิชา 

4. อาจารย์ประจ าประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่จัดท า 

 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
การตรวจสอบระหว่างภาคการศึกษา (ทั้งการสอบ

ระหว่างภาคและปลายภาค) มีข้ันตอนดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าจัดท าข้อสอบแต่ละรายวิชา 
2. อาจารย์ประจ าส่งข้อสอบให้อาจารย์ที่เก่ียวข้องใน

รายวิชานั้นประเมินข้อสอบ  
3. อาจารย์ผู้ประเมินพิจารณาประเมินข้อสอบโดย
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ให้ผล 3 ประเภทคือ 
3.1. ผ่านการประเมิน (ให้น าไปออกสอบได้) 
3.2. ผ่านการประเมินโดยมีเงื่อนไข (ให้แก้ไขบาง

ประการก่อนการน าไปออกสอบ) 
3.3. ไม่ผ่านการประเมิน  

4. อาจารย์ประจ าจัดส่งข้อสอบให้กับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 
การตรวจสอบหลังการสอบปลายภาคการศึกษา 

            หลังจากมีการสอบปลายภาคการศึกษาของแต่ละ
ภาคการศึกษา ประธานหลักสูตรนัดประชุมกรรมการ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า เพ่ือรับรองผลการประเมิน
ระดับข้ันของนักศึกษา  

 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
      หลักสูตรมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. ประธานหลักสูตรจัดประชุมกรรมการหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าเพ่ือชี้แจง การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6) และ
การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร( 
มคอ. 7) พร้อมทั้งแจ้งก าหนดการของกรอบระยะเวลา
ในการด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชาให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

2. อาจารย์ประจ าแต่ละท่านจัดท ารายงานผลการ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ด าเนินงานของรายวิชาให้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดและน าเข้าสู่ระบบ TQF ของ
มหาวิทยาลัย 

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาในแต่ละรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ แล้วท าการยอมรับ
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย (หาก
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดใน
รายวิชาใด ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์
ประจ าที่รับผิดชอบในรายวิชานั้นท าการแก้ไขปรับปรุง
ให้ถูกต้อง) 

4. ประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชาในแต่ละรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษานั้นๆ แล้วท าการยอมรับรายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
ระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย (หากประธานหลักสูตร
ตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดในรายวิชาใด ประธาน
หลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ประจ าที่รับผิดชอบใน
รายวิชานั้นท าการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง) 

5. ประธานหลักสูตรออกใบบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พร้อมแนบรายละเอียดรายวิชาที่
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาแล้วเสร็จ
ในภาคการศึกษานั้นๆ 

6. ประธานหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ให้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทาง

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
     การด าเนินงานในส่วนแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF จากการประเมินพบว่าอาจารย์ประจ า
สอดแทรกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ลงไปใน
เนื้อหารายวิชาโดยแบ่งเป็นประเภทตามการประเมินทั้ง 5 ด้าน
ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ประจ า
ใช้การประเมินผลโดยการพิจารณาพฤติกรรมของ
นักศึกษาดังต่อไปนี้ 
1.1. เช็คชื่อก่อนเข้าเรียน (ประเมินความมีวินัยและ

ความรับผิดชอบของนักศึกษา) 
1.2. การส่งการบ้านและเนื้อหาของรายงาน (ประเมิน

ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริต) 
1.3. การน าเสนอผลงานกลุ่ม (ประเมินความ

รับผิดชอบและความเสียสละ) 
2. ด้านความรู้ อาจารย์ประจ าใช้การทดสอบความรู้ก่อน

และหลังการเรียนจบเนื้อหาโดยแบ่งคะแนนตาม
อัตราส่วนของเนื้อหาและการแบ่งสอบระหว่างภาค
การศึกษาและปลายภาคการศึกษา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา อาจารย์ประจ านิยมประเมินผล
ทักษะทางปัญญาโดยการให้หัวข้อหรือกรณีศึกษา 
แล้วให้นักศึกษาไปค้นหาเนื้อหามาน าเสนอต่อเพ่ือน
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ แล้วร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ อาจารย์ประจ านิยมประเมินผลทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบโดย
การให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มโดยการให้จัดกลุ่ม
กันเองบ้าง หรืออาจารย์เป็นคนจัดให้บ้าง แล้วให้
น าเสนอต่อหน้าชั้นเรียนเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ 
ทั้งนี้ยังมีรายวิชาปฏิบัติการที่ท างานเป็นกลุ่มและ
สามารถวัดทักษะทางด้านนี้ได้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประจ าใช้การ
ประเมินผลวิธีเดียวกับการประเมินผลทักษะข้อ 3 
และข้อ 4 โดยเพิ่มการพิจารณาการใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาในการท างานกลุ่ม
ว่ามากน้อยแค่ไหน และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลขในรูปแบบความสัมพันธ์ 
 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     ผลการด าเนินงานในการตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาเป็นดังนี้ 
การตรวจสอบระหว่างภาคการศึกษา 

   พบว่าข้อสอบผ่านการประเมินทุกรายวิชา 
 

การตรวจสอบหลังการสอบปลายภาคการศึกษา 
   พบว่ามีบางรายวิชาที่การกระจายของระดับคะแนนมีความ

ผิดปกติดังรายงานผลในตารางที่ 4.5 
 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน



74 
 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
หลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

      ผลการก ากับพบว่าอาจารย์ประจ าจัดท า มคอ.5 และ 
มคอ. 6 ส่งครบทันก าหนดทุกรายวิชา ทั้งนี้ประธานหลักสูตร
ได้จัดท า มคอ. 7 ส่งทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 
 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

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

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

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

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

........................ 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนาการประเมินผลการ

เรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
ตามผลการประเมิน 

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

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

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

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

........................ 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบาย

ผลที่เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนา การประเมินผลการ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
เรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)
ตามผลการประเมิน   

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

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

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

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

........................ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)  )  

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

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

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

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

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

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
() 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานมากกว่า
ร้อยละ 80 

 
 
 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 และผ่านการ
ตรวจสอบและอนุมัติจาก สภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2557 และ
ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจาก สกอ. เมือ่วันที่ 23 
พ.ค. 2557 

 
 
 
 
 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 

 
 
 
 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
() 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ครบทุกรายวิชา 
 
 

 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบการ
ประเมินนี้(มคอ.7 เดิม)  แล้ว
เสร็จภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

 
 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

235-320, 235-321, 235-330, 
235-404, 235-400, 235-301, 
235-370, 235-371 (29 
รายวิชา) 

 
 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว  

ปรับปรุงสื่อการสอนโดยการเพ่ิม
เนื้อหาในระบบ _LMS 

 
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

อาจารย์ใหม่ ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
() 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และวิชาชีพ 

 
 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ได้ผลการประเมิน 4.48  
 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ปีการศึกษา 2557 ได้ผล
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิตเป็น 3.97 

 
 
 

- รวมตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ จ านวน........12........ตัวบ่งชี้ 

- ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน.....12.....ตัวบง่ชี้ คิดเป็นร้อยละ...100.....ของ
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ 

หมายเหตุ ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 



79 
 

 
ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชื่อ

วิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข 

235-001 2/2557 ได้เกรด A 
ร้อยละ 93 

อาจารย์ผู้สอน
ชี้แจงให้
กรรมการ
หลักสูตรทราบ
ถึงวิธีการสอน
และการ
ประเมินผล 

เป็นรายวิชาที่เน้น
การท ากิจกรรม
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และการช่วยเหลือ
สังคม ซึ่งนักศึกษา
ส่วนใหญ่เข้าร่วม
กิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
(30คน) 

ไม่จ าเป็นต้อง
แก้ไขเพราะเป็น
ธรรมชาติของ
รายวิชาที่เน้น
ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และการ
ช่วยเหลือสังคม 

235-371 2/2557 ได้เกรด A 
ร้อยละ 100 

อาจารย์ผู้สอน
ชี้แจงให้
กรรมการ 

นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน 
1 คน 

ไม่จ าเป็นต้อง
แก้ไข 

 
ตารางท่ี 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
ไม่มีรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

 
ตารางท่ี 4.7 รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข 

ไม่มีรายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2557 
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ตารางท่ี 4.8 คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง มี 

ไม่มี 
(ระบุคะแนน) 

235-200 1/2557 4.57   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

235-210 1/2557 4.94    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง  

235-230 1/2557 4.49   ไม่จ าเปน็ต้องปรับปรุง   

235-300 1/2557 4.82   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-303 1/2557 4.87   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-320 1/2557 4.75   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-400 1/2557 4.68   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-401 1/2557 4.84   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-490 1/2557 4.74   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-201 2/2557 4.75   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-211 2/2557 4.70   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-219 2/2557 4.30   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-230 2/2557 4.26   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-301 2/2557 4.86   ไมจ่ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-302 2/2557 4.61   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-310 2/2557 4.76   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-321 2/2557 4.75   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-404 2/2557 4.87   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   



81 
 

หมายเหตุ : น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 
           จากผลคะแนนการประเมินคุณภาพการสอนจากนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 ได้
คะแนนการประเมินเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่เปิดสอนเป็น 4.69 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความทุ่มเทและตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาและมีการจัดระบบการ
สอนที่ทันสมัยท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอน 
 
ตารางท่ี 4.9 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม -มีการทุจริตการสอบและการ
ลอกการบ้าน  
 
 
 
-การส่งรายงานไม่ตรงเวลา 

-ให้อาจารย์ประจ า
สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในรายวิชาให้
มากขึ้น 
 
-ก าหนดมาตรการการส่ง
รายงานให้เร็วขึ้น 

ความรู้ -ยังคงมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่
ผ่านการวัดผลในบางรายวิชา 

-ปรับปรุงวิธีการสอนให้มี
การประเมินที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น  

ทักษะทางปัญญา -มีนักศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 

มอบหมายให้นักศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์จริง
หรือกรณีศึกษาให้มาก
ยิ่งขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

-มีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถ
ท างานร่วมเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม
ได้ 

จัดกิจกรรมกลุ่ม ค่าย
คุณธรรมจริยธรรม และ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ -นักศึกษาบางส่วนขาดทักษะการ ผลักดันให้นักศึกษาใช้
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงตัวเลข และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาก
ขึ้นโดยการมอบหัวข้อ
หรือกรณีศึกษาให้
นักศึกษาไปค้นคว้า
บทความวิจัย สรุปและ
วิเคราะห์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน  

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ……………1………….คน 
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ …………1……… 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 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 3  
 

ตารางท่ี 5.2 การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

   
   
 
ตารางท่ี 5.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- ระบบการ
ด าเนินงาน
ของภาควิชา/
คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีห้องสมุดประจาทั้ง 5 วิทยาเขต 
ห้องสมุดแต่ละแห่งได้ดาเนินการจัดหาหนังสือตามความต้องการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชา/คณะ ยกเว้นวารสารออนไลน์หรือ
ฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จัดหาโดยห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านการ
คัดเลือกหรือพิจารณาจากอาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และ
คณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง5 วิทยาเขต  
แนวทางการจัดหาหนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการ
สอน มีดังนี้  
1.1 คณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุด จัดสรรงบประมาณและกาหนด- จ านวนสิ่ง
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่
เพียงพอและ
เหมาะสมต่อ
การจัดการ
เรียนการสอน 

นโยบายการจัดหาหนังสือ วารสารฐานข้อมูล  
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ตารา 
วารสาร และฐานข้อมูล ที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ  
1.3 การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสารฐานข้อมูล จากอาจารย์ประจา
หลักสูตร ภาควิชา/คณะ  
1.4 การจัดซื้อจัดหาหนังสือวารสารฐานข้อมูล  
1.5 การเตรียมความพร้อมหนังสือ วารสารฐานข้อมูล ก่อนให้บริการ  
1.6 การบริการ ประชาสัมพันธ์/แนะนา/อบรมการใช้  
1.7 การประเมินความพึงพอใจ  
หมายเหตุ การจัดสรรงบประมาณจัดหาหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ของ
วิทยาเขตอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต  
       ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังสนับสนุนงบประมาณในการซื้อหนังสือ
ของอาจารย์ (บรรณสารสงเคราะห์) คนละ 1200 บาทต่อปี  
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
 
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน จัดสรรงบประมาณประจาปี 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย  

  -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม  
คณะกรรมการ มีดังนี้  

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือตัวแทนจากคณะต่าง ๆ  
-ผู้อ านวยการส านักฯ  
-รองผู้อ านวยการสานักฯ  
-หัวหน้าฝ่ายของส านักฯ และ  
-บรรณารักษ์ท่ีเกี่ยวข้อง ท าหน้าที่คณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี ก าหนดนโยบายการจัดซื้อจัดหา หนังสือ 
วารสาร ฐานข้อมูล รวม e-book  

- กระบวนการ
ปรับปรุงตาม
ผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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ตารางที่ 1 ผลการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อ ต าราเรียน วารสารและ
ฐานข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ 2557  

ห้องสมุด  หนังสือ  eBook  วารสาร  ฐานข้อมูล 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ส านักทรัพยากรการ 
เรียนรู้คุณหญิงหลง

ฯ  

1,652,224.
62 

835,278.
40 

12,486,291.
33 

6,528,317.5
2 

21,502,111.
80 

หอสมุดวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ  

1,334,737.
64 

0 
8,009,638.0

4 
10,435,706.

48 
19,780,082.

16 

หอสมุดจอห์น เอฟ 
เคนเนดี้ 

2,059,260.
00 

0 334,909.76 66,496.48 
2,460,666.2

4 

ห้องสมุดวิทยาเขต 
ตรัง  

280,602.0
0 

0 0 0 280,602.00 

หอบรรณสารสนเทศ 
สุราษฎร ์ 

939,374.7
0 

0 59,447.00 0 998,821.70 

ห้องสมุดวิทยาเขต 
ภูเก็ต  

196,659.2
5 

0 121,275.00 270,146.00 588,080.25 

รวม  
6,462,858.

21 
835,278.

40 
21,011,561.

13 
17,300,666.

48 
45,610,364.

20 

 
2.2 กระบวนการจัดหาหนังสือ(Print and E-book) 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะเสนอรายชื่อหนังสือที่
ต้องการ ให้ห้องสมุดสั่งซื้อ 
2. ห้องสมุดส่งรายชื่อหนังสือออนไลน์ (E-book) ให้อาจารย์ ประจ า
หลักสูตร ภาควิชา/คณะ เป็นผู้คัดเลือก 
3. เปิดช่องทางการเสนอรายชื่อหนังสือที่หลากหลายให้อาจารย์ 
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สั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดได้แก่ แบบฟอร์ม e-form ที่หน้า 
Website ห้องสมุด มีสมุด บันทึกให้เสนอหนังสือที่บริเวณเคาน์เตอร์
บริการ และจัดงาน PSU Book Fair เพ่ือให้อาจารย์ได้คัดเลือก
หนังสือจากร้านค้า สั่งซื้อผ่านทาง e-mail  
4.รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ได้รับทั้งหมด ตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับ
ระบบ OPAC ถ้าไม่พบรายชื่อหนังสือซ้ า ในระบบ ก็ขอใบเสนอราคา 
จากบริษัท/ ตัวแทนจ าหน่ายอย่างน้อย 3 แห่ง กรณีที่พบรายชื่อ
หนังสือซ้ า ก็จะแจ้งกลับให้ อาจารย์รับทราบ  
5. เปรียบเทียบใบเสนอราคา โดยจะพิจารณาซื้อกับ บริษัทที่ให้ราคา 
เหมาะสม มีรายชื่อหนังสือครอบคลุม และปีพิมพ์ล่าสุด  
6. ส่งใบเสนอราคาที่คัดเลือกแล้วให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อผ่าน
การ อนุมัติจากผู้อ านวยการส านักฯ  
7. เมื่อได้รับตัวเล่มหนังสือด าเนินการตรวจรับและส่ง e-mail แจ้ง 
อาจารย์ผู้เสนอรับทราบทันที  
8. เตรียมตัวเล่มหนังสือออกบริการ ถ้าหนังสือที่อาจารย์ต้องการใช้
ด่วน จะด าเนินการให้เสร็จภายใน 1 วัน  
9. ติดตามประเมินสถิติการใช้จากระบบ ALIST และฐานข้อมูล E-
book 
 

2.3 กระบวนการจัดหาวารสารและฐานข้อมูล  

            1. ส่งรายชื่อวารสาร/ฐานข้อมูลที่บอกรับเดิมให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ของภาควชิา/คณะ พิจารณาทบทวน เพื่อตอ่อาย
การบอกรับ โดยมีข้อมูล : ราคา/ รูปแบบการบอกรับ/ และให้ข้อมูล
เพิ่มเติม ประกอบการตัดสินใจคือค่า Impact Factor สถติิการใช้ Cost 

per used (ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง)  
           2. รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อวารสาร/ฐานข้อมูลแยกเป็น
รายการที ่บอกรับเดิม รายการใหม่  
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           3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการต่ออายุบอกรับวารสาร โดย
คิดจากราคา วารสารปีปัจจบัุน บวก Inflation 13 % ส าหรับวารสาร 
และ 7 % ส าหรับ ฐานข้อมูลคูณด้วยอัตราแลกเปลีย่นเงินต่างประเทศ 
ใช้เงินงบประมาณจาก 2 แหล่งคือ เงินงบประมาณจากส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ และเงินสนับสนุนจาก
คณะแพทย ์

           4. เสนอรายชื่อวารสาร/ฐานข้อมูล ที่ต่ออายการบอกรับและ
บอกรับใหม่ กับ คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดกรณีวารสาร
บอกรับใหม่ของคณะ แพทยศาสตร์ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ
บอกรับจากคณะกรรมการด าเนินงาน ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  
          5. ส่งรายชื่อวารสาร/ฐานข้อมูล ที่ได้รับอนุมัติให้บริษัท/บริษัท
ตัวแทน เพื่อขอใบเสนอราคา น า ใบเสนอราคาขออนมุัติจัดซื้อ  

          6. ตรวจสอบการเข้าใช้วารสาร/ฐานข้อมูล(รายชื่อเดิม)รายชื่อ
ใหม่น า URL ขึ้น Website หอสมุด  

         7. ติดต่อประสานงาน/ทวงถามบริษัท กรณีวารสาร/ฐานข้อมูล
มีปัญหา การเข้าใช้  

         8. ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อวารสารที่บอกรับปี ปัจจุบันบน 
Website หอสมุด  

         9.แนะน า/อบรม การใช้ฐานข้อมูลโดยตัวแทนบริษัท และ
บรรณารักษ์ งานบริการและตอบค าถามให้แก่ผู้ใช้บริการ  

       10. เก็บ/ขอสถิติการใช้วารสาร/ฐานข้อมูล 
 
3) อธิบายการประเมินการด าเนนิงาน 
 
ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะ ที่ใช้ปรับปรุงกระบวนการ  
          -หนังสือภาษาต่างประเทศ out of print  
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          -ราคาวารสารฐานข้อมูลปรับเพิ่มขึ้นทุกปี  
          - สถิติการยืมหนังสือลดลง  
          -อาคาร LRC มีที่จอดรถส าหรับผู้ใช้บริการไม่เพียงพอและจอดได้
ไม่เกินครั้งละ15 นาท ี 
          -ความพึงพอใจในด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ผลที่ได้ต่ ากว่า แผนที่วาง
ไว้ ห้องสมุดมีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด 5 
ด้าน คือ  
          1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ  
          2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด  
          3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด  
          4. ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 

      5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้  

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจภาพรวมของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
2554 2555 255

6 
ส านักงานทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 3.94 3.92 4.10 
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4.26 4.21 4.30 
หอสมุนจอร์น เอฟ เคนเนดี้ 4.04 4.02 4.25 
ห้องสมุดวิทยาเขตตรัง 4.00 4.09 4.15 
หอบรรณสารสนเทศสุราษฎร์ 3.57 3.68 3.73 
ห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต 2.34 3.92 3.70 

ผลรวมเฉลี่ย 3.75 3.90 4.10 

 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
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      ห้องสมุดมีการประเมินผลการท างาน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ มีกระบวนการ PDCA ปรับปรุงผล
การด าเนินงานตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงงาน เพ่ือสร้างความพึงพอใจผู้ใช้บริการให้เพิ่มขึ้น ดังนี้  

1.  ประเมินและสรุปผลการสั่งซื้อหนังสือในเดือนกรกฎาคม ทุกปี 
เพ่ือติดตามรายการหนังสือค้างส่งจากบริษัทหรือตัวแทนจ าหน่าย 
เตรียมปิดงบประมาณประจ าปีและประมาณการงบประมาณสั่งซื้อ
หนังสือในปีต่อไป ในปี 2557 สั่งซื้อหนังสือได้ 95% ส่วนหนังสือท่ี
สั่งซื้อไม่ได้แจ้งกลับให้อาจารย์ทราบพร้อมเหตุผล เช่น หนังสือที่ไม่
มีการพิมพ์เผยแพร่ (out of print) หนังสือค้างส่ง  
2. ราคาวารสาร ฐานข้อมูลเพิ่มข้ึน ประมาณ 5-15% ทุกปี 
ห้องสมุดได้วิเคราะห์สถิติการใช้และค่าใช้จ่ายการจัดหาวารสาร
ฐานข้อมูล (ปี 2556-2558) และร่วมมือกับห้องสมุดส่วนภูมิภาค 
จัดหา วารสาร ฐานข้อมูล และ e-book ในรูปภาคีเครือข่าย 
PULINET ในปี 2557 ผู้บริหารคณะแพทย์ให้เชิญบริษัทฯ หรือ
ตัวแทนจ าหน่ายมาต่อรองราคา ผลปรากฏว่าในปีนี้คณะแพทย์
สามารถต่อรองราคาฐานข้อมูลวารสารได้ต่ ากว่าห้องสมุดแพทย์ใน
ภูมิภาคอ่ืน  
3. สถิติการยืมหนังสือลดลง ห้องสมุดได้วิเคราะห์สถิติการยืมจาก
ระบบ 
ALIST ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการที่เก่ียวข้องกับการยืม เช่น 
หนังสือที่ต้องการมีน้อย หนังสือไม่อยู่ที่บนชั้น ห้องสมุดมีที่จอดรถ
ไม่เพียงพอ ฯลฯ สิ่งที่ห้องสมุดแก้ไข ส่งเสริมบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดท า
โครงการบริการรับส่งเอกสารหรือหนังสือ (Document Delivery) 
ให้กับอาจารย์คณะต่าง ๆ 

                  หมายเหตุ ข้อมูลสถิต ิหรือข้อมูลเพ่ิมเติม ดูทีห่้องสมุดวิทยา
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เขต  

4. ใช้มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2544 ปรับปรุง ปี 
2549 เป็นแนวทางพัฒนาการจัดหาหนังสือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เพ่ือประเมินความเพียงพอหนังสือ วารสารและฐานข้อมูล ของ
ห้องสมุดต่อการเรียนการสอน  

1. จ านวนหนังสือ /นักศึกษา 15 เล่ม : 1 คน  
2. จ านวนหนังสือ /อาจารย์ 100 เล่ม : 1 คน  
3. หนังสือเฉพาะสาขาวิชา  

500 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาตรี  
3,000 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาโท  
6,000 เล่ม สูงกว่าระดับปริญญาโท   

 
สูตร การค านวณหาสัดส่วนหนังสือต่อนักศึกษา  
                       จ านวนหนงัสือในห้องสมุด  
         จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนตามปีการศึกษา  
 
 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
-ความพึงพอใจห้องสมุดด้านการสื่อสารไม่บรรลุเป้าหมาย คะแนนต่ ากว่า
ตัวบ่งชี้ห้องสมุด ≥80% แก้ไขโดยท าการส ารวจความต้องการช่องทางการ
รับข่าวสารของผู้ใช้บริการ แต่ละประเภท แบ่งกลุ่มตามประเภทสมาชิก
หรือระดับการศึกษา เพ่ือสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ผลปรากฏ
ว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ต้องการรับรู้ข่าวสาร
ห้องสมุดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด  
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจาก
การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 
1. ปัญหาการบริหารงบประมาณได้รับการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงทุกปี 
ในปี 2557 มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ ให้ความร่วมมือในการเสนอรายชื่อ
หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ท าให้การจัดหาหนังสือรวดเร็วขึ้น สามารถ
บอกรับวารสารฐานข้อมูลได้ครบถ้วนทุกรายการ (100%) ชว่ยให้มีการ
จัดซื้อจัดหาหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล อย่างต่อเนื่อง ได้สารสนเทศท่ี
ทันสมัยมาให้บริการ  
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด ช่วยให้มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล พร้อม
ให้บริการ จ านวนเพียงพอและตรงกับความต้องการ และมีการใช้เกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาความเพียงพอของหนังสือ  
3. ขยายโครงการส่งเอกสารหรือเอกสารหรือหนังสือ เพ่ิมขึ้น 5 คณะสถิติ
จ านวนการยืมเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ  
4. คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น เป็น 
82% ในปี 2556 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)หากพบว่า
ระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ด าเนินการ
ได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
................................................ 
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ตารางท่ี 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรอืปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   

 
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 าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1.ถ่ายทอดความรู้
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ มคอ. 
ซ่ึงต้ังแต่ภาค
การศึกษา 2557 
เป็นต้นไปใช้ระบบ
ของมหาวิทยาลัย 
แทนระบบของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 
1/2557 

รองหัวหน้าภาค
ฯ ฝ่ายวิชาการ
และเจ้าหน้าที่
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) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

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

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

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



94 
 

 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1.แก้ไขและ
ปรับปรุง/เพ่ิมเติม 
ระบบและกลไก
ของหลักสูตรที่ยัง
ไม่ผ่านเงื่นไขการ
ประเมิน 

ตลอดปีการศึกษา 
2558 

รองหัวหน้าภาค
ฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ระบบประกัน
คุณภาพและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

2. ปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร
ให้ทันกับยุคสมัย
ปัจจุบันและการ
เปิดประเทศ
เศรษฐกิจ AEC 

ตลอดปีการศึกษา 
2558 

คณาจารย์  
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แบบฟอร์มค านวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 

  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ตัวต้ัง 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ าหนัก 

ผล
การด า 
เนิน
งาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน 
จ านวน
ข้อที่ได้ 

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

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน                                          

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.   

        ! 1         1 1 3  ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต                                          

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต 

  3.97                3.97 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา    

                  3.89 

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

จ านวนบัณฑติ
ที่ได้งานท าฯ 

21  77.8
% 

3.89                

จ านวนบัณฑติ
ที่ตอบฯ 

27                   

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา                                        2  
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ตัวต้ัง 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ าหนัก 

ผล
การด า 
เนิน
งาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน 
จ านวน
ข้อที่ได้ 

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

3.1 การรับนักศึกษา            1 1 1          3   

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา            1 1           2   

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา            1 1           2   

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์                           

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์            1 1           2   

4.2 คุณภาพอาจารย ์                         5 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

อาจารย์ป.เอก 4                  5 

 อาจารย์
ทั้งหมด 

5  80 5                

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผศ.+รศ.+ศ. 5  100 5               5 

 อาจารย์
ทั้งหมด 

5                   

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ถ่วงน้ าหนัก   11.6 5               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 

                                  

  ค่าน้ าหนัก 
0.60 

6 3.6                                   

  ค่าน้ าหนัก 
0.80 

5 4.0                                   

  ค่าน้ าหนัก 
1.00 

4 4.0                                   

  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                  2  2 

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 

12  100 5                             5 

  จ านวนตัวบ่งช้ี
ตาม TQF 
ทั้งหมด 

12                                  

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                          
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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 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้           1 1 1                    3 

ค่าเฉลี่ยส าหรับการประเมินคณุภาพใน                                          
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