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

 การด าเนินงานของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการด าเนินงานค่อนข้างต่ าเนื่องจาก
นักศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรต่ า และมีอัตราการคงอยู่ต่ าด้วย อย่างไรก็ดี
สามารถจ าแนกจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรได้ดังนี้ 
     จุดแข็ง: อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมได้ทุกคน 
 จุดอ่อน: นักศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรต่ าและมีอัตราการคงอยู่ต่ า 
 

2.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ได้เปิดใช้หลักสูตรครั้งแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2532 และหลักสูตรไดด้ าเนินการรับนักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่อยมา
ดังนี้ 

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

2.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติ/รับทราบการอนุมัติ
หลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 338(2/2555) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 
         

2.3 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ 2555 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 11 สิงหาคม 2558 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

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

เกณฑ์
ข้อที ่

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์
- ตามเกณฑ ์() 
- ไม่ได้ตามเกณฑ ์() 

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

ค้นคว้าอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา ! 
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดบั

บัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกนั

คุณภาพหลักสตูรและการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
 

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

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาท่ีเปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
1. รศ.ดร.พิษณุ บุญ

นวล 
3-9098-00882-05-3 

1.  รศ.ดร.พิษณุ บุญ
นวล 
3-9098-00882-05-3 

-  วศ.บ. (เหมืองแร่),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
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 

 

 
 
 
 
 

 
 

* 
(ซ้ ากับ 
ป.ตรี
เหมือง
แร่) 

2. รศ.กัลยาณี  คุป
ตานนท ์

3-9098-00880-09-3 

2. รศ.กัลยาณี  คุปตา
นนท์ 
3-9098-00880-09-3 

  -  วท.บ. (เคมี), ม.เชียงใหม่
, 2519 

-  วท.ม. (อนินทรีย์เคมี), ม.
เชียงใหม,่ 2521 

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

   France, 2529 

 
 

 
 
 

* 
(ซ้ ากับ 
ป.ตรี
เหมือง
แร่) 

3. รศ.ดร.ดนุพล  
ตันนโยภาส 

3-1012-02937-38-5 

3. รศ.ดร.ดนุพล  ตันน
โยภาส 
3-1012-02937-38-5 

  -  วท.บ. (ธรณีเทคนิค), ม.
ขอนแก่น, 2523 

-  วท.ม. (ธรณีวิทยา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2528 

-  DESS (Remote 
Sensing), U. Paris VI, 
France, 2531 

 
 

 
 
 
 
 

* 
(ซ้ ากับ 
ป.ตรี
เหมือง
แร่) 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาท่ีเปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
-  Dr. de l’ (Applied 

Geology), U. Bordeaux 
I ,  

   France, 2535 
4.  ผศ.ดร.มนูญ  

มาศนิยม 
3-9001-00248-56-6 

4. ผศ.ดร.มนูญ  มาศ
นิยม 
3-9001-00248-56-6 

-  วศ.บ.  (เหมืองแร่และโลหะ
วิทยา),  
   ม.สงขลานครินทร,์ 2537 
-  วศ.ม.  (สิ่งแวดล้อม),  
    ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2542 
-  Ph.D. (Mining 
Engineering), Freiberg 
University of   
   Mining and Technology, 
Germany, 2552 

 
 
 
 
 

 * 
(ซ้ ากับ 
ป.ตรี
เหมือง
แร่) 

5. ดร.วิษณุ  ราช
เพ็ชร 

3-9206-00272-70-9 

5. ผศ.ดร.วิษณุ  ราช
เพ็ชร 
3-9206-00272-70-9 
 

-  วศ.บ. (เหมืองแร่และโลหะ
วิทยา), เกียรตินิยม, ม.สงขลา
นครินทร,์ 2540 
-  D.E.A. (Materials Science 
and Engineering),    
   Institute  National 
Polytechnique de Lorraine,   
   Nancy, France, 2546 
-  Ph.D. (Materials Science 
and Engineering),  
   Institute National 
Polytechnique de Lorraine,   
   Nancy,  France,  2550 

 
 
 
 
 
 

 * 
(ซ้ ากับ 
ป.ตรี
วัสด)ุ 

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

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

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

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

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

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

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

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

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

  

2. รศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ ์ -  B.S.E, Materials Science and Engineering   
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

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

3. รศ.ดร. บญุสม  ศริิบ ารุงสุข - วศ.บ. (เหมืองแร่), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517 
-วศ.บ. (โลหการ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518 
-  M.Eng. Sc. (Mining Engineering), U. of 
Melbourne, Australia, 2523 
-   Dr. Ing (Mining Techniques), Ecole 
     Nationale Superieure des Mines De 
Paris, France, 2528 

  

4. รศ.ดร. สุรพล  อารยี์กุล - วท.บ. (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2513 
- Dip. (Mining Exploration), I.T.C. The   
     Netherlands, 2520 
-  Ph.D. (Applied Geology), U. of New South 

Wales, Australia, 2529 

  

5. ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล -   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 

  

6. ผศ.ดร. ประภาศ เมือง
จันทร์บุร ี

-  วศ.บ. (วิศวกรรมอตุสาหการ),  
   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 

  

7. รศ.ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก 

 
-  B.Eng. (Materials Science and Egineering),  
   Imperial College London, U.K., 2540 
-  Ph.D. (Materials Science and Engineering),   
   Imperial College London, U.K., 2545 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

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

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

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย 
ภาระงานอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 
(จ านวนนักศกึษาที่

อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

รศ.ดร.พิษณุ   บุญนวล Ph.D. (Mineral 
Processing), The 
Pennsylvania 
State U., U.S.A., 
2536 

ม ี  นศ.ป.โท 2 คน 
นางสาวจิราวรรณ ด ารงค์
ฤทธิ ์
นางสาวธัญญลักษณ์  
คร้ามสมอ 

ผศ.ดร.มนูญ   มาศนยิม Ph.D. (Mining 
Engineering), 
Freiberg 
University 
of Mining and 
Technology, 
Germany, 2552 

ม ี  นศ.ป.โท 3 คน 
นายปริญญา  พัฒนาเดช 
นางสาวศิวรินทร์  คันธิก 
DANG VU HAI 

ผศ.ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร Ph.D. (Materials 
Science and 
Engineering),  
Institute  

ม ี  นศ.ป.โท 1 คน 
นายเชาวนะ  พันธ์สวัสดิ ์
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อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย 
ภาระงานอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 
(จ านวนนักศกึษาที่

อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

National 
Polytechnique 
de  
Lorraine, Nancy, 
France,  2550 

รศ.ดร. ดนุพล  ตันนโยภาส -  Dr. de l’ 
(Applied 
Geology), U. 
Bordeaux I ,  
   France, 2535 

ม ี  นศ.ป.โท 1 คน 
นายอิทธิพล ก าเนิดทอง 

รศ.ดร. เล็ก  สคีง D. Eng. (Mineral 
Processing and 
Metallurgy), 
Tohoku U., 
Japan, 2532 

ม ี  นศ.ป.โท 1 คน 
นายนันทวัฒน์ เดมีย์กลุ 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

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

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

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ........................................................................... ............... 
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เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

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

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

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

รศ.ดร.พิษณุ   บุญนวล Ph.D. (Mineral 
Processing), The 
Pennsylvania 
State U., U.S.A., 
2536 

ม ี    

ผศ.ดร. วิษณุ  ราชเพ็ชร Ph.D. (Materials 
Science and 
Engineering),  
Institute  
National 
Polytechnique 
de  
Lorraine, Nancy, 
France,  2550 

ม ี    

ผศ.ดร. มนูญ  มาศนยิม Ph.D. (Mining 
Engineering), 
Freiberg 
University 
of Mining and 
Technology, 
Germany, 2552 

ม ี    

รศ. ธงชัย  พึ่งรัศมี M.S. (Geology), ม ี    
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

M.S. (Geology), 
OREGON 
STATE 
University 
USA., 2512 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

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

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

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

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

 
ตารางท่ี 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของ นายปริญญา  พัฒนเดช 
รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล Ph.D. (Mineral 

Processing), The 
Pennsylvania 
State U., U.S.A., 
2536 

มี    
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ผศ.ดร.มนูญ  มาศนิยม Ph.D. (Mining 
Engineering), 
Freiberg 
University 
of Mining and 
Technology, 
Germany, 2552 

มี    

รศ.ธงชัย  พ่ึงรัศมี M.S. (Geology), 
OREGON STATE 
University USA., 
2512 

มี    

นายธรรมศักดิ์  
พงษ์ประเสริฐ 

M.S. (Mining 
Engineering),  

มี    

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

   เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

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

ให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................................... 
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ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

ไม่มผีู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2557 (อนุมัติจบไม่ทัน 2557) 

  

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  

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

สิ่งพิมพ์วิชาการ........ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557  
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

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

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 12  การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

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

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
ผลการด าเนินงาน  ทางหลักสูตรจัดท ารายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อนุมัติ/รับทราบการอนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 339(3/2555) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 
 
หลักฐานอ้างอิง เล่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติ/รับทราบการอนุมัติหลักสูตรในคราว
ประชุมครั้งที่ 339(3/2555) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555) 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.
4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557 

        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน.....11....รายวชิา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา..11...รายวิชา 

หลักฐานอ้างอิง หนังสือบันทึกข้อความ ที่ มอ.235/579 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557และ หนังสือบันทึก
ข้อความที ่มอ.235/194 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2557 

 
4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557 

(1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน.....11.....รายวชิา   
(2) จ านวนรายวิชาที่จัดท า มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน.......

11........รายวชิา 
 หลักฐานอ้างอิง  หนังสือบันทึกข้อความ ที่ มอ.235/209 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 และตามหนังสือ
บันทึกข้อความที่ มอ.235/480 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 
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5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน... 

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

(2) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่..31.     เดือน..

สิงหาคม.พ.ศ..2558 

หลักฐานอ้างอิง รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 
2557 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด 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 การบริหารและการพัฒนาอาจารย ์ 2 3  
4.2 คุณภาพอาจารย ์ 4 5  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 2 2  

 
ตารางท่ี 2.2  กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และการบริหารอาจารย์ 
 
   ขั้นตอนการรับอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรยึดแนวทางปฏบิัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีเนื้อหาดังนี ้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์อนุมัติแตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการด าเนนิการ
สรรหาและคัดเลือก มีจ านวน 3-5 คนประกอบด้วย 

1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการ
วิทยาลัย/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก หรอืผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา/ผู้อ านวยการกอง/
เลขานุการคณะ/หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า หรือผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมายจากผู้ยังคับบัญชาระดบัดังกล่าว เป็นกรรมการ 
1.3 ผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 1-3 คน เป็นกรรมการ 

2. หน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนนิการสรรหาและคดัเลือกมีดังนี ้
2.1 ก าหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก เพื่อให้ไดม้าซึ่งผูม้ี
ความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง 
2.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 

- ระบบการบริหารอาจารย ์
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
3. ภาควิชาฯ ก าหนดภาระงานของต าแหน่ง และคณุสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งท่ีใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
4. วิธีการสรรหาและคัดเลือก 

4.1 ต าแหน่งวิชาการ ให้ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกตามวิธี
ใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธดีังนี้ 

4.1.1 สอบข้อเขียน 
4.1.2 สอบปฏิบตั ิ
4.1.3 สอบสมัภาษณ์ตามแบบประเมิน(ตามเอกสาร
แนบท่ี 2.1) 
4.1.4 วิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือก ก าหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้
มหาวิทยาลยัทราบ 

5. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคดัเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแตล่ะวิธีคอื
สอบข้อเขียน สอบปฏิบตัิ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 70  

 
ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

1. ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดประชุมคณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ เพ่ือขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า/ปรับปรุงหลักสตูร ซึ่งประกอบด้วย  

1.1 ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
1.2 ผู้แทนจากภาควิชา โดยจะต้องแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการและ/หรือรองประธานกรรมการ  
1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อย 2 คน  
1.4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ โดยเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก อย่างน้อย 2 คน พร้อม
แนบหนังสือตอบรับและประวัติยอ่ของผู้ทรงคุณวุฒิ  
1.5 ตัวแทนฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) 
(เฉพาะกรณีจัดท าหลักสตูรใหม่)  
1.6 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน 
(ถ้ามี)  
1.7 เลขานุการและ/หรือผู้ช่วยเลขานุการ  

2. ภาควิชาฯ ท าเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรผา่นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และกองบริการการศึกษาถึง สกอ. 
3. สกอ. รับเรื่องและอนุมัติการเปน็อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
4. คณะฯและภาควิชาฯ แจ้งให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรแตล่ะ
หลักสตูรทราบ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 
ขั้นตอนการบริหารอาจารย ์ทางหลักสูตรยึดแนวทางปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัดังนี ้

1. มาตรฐานภาระงานเต็มเวลาของอาจารย์ผูส้อนในมหาวิทยาลัย 
ก าหนดให้มีภาระงานมาตรฐานเตม็เวลา 20 หน่วยภาระงาน/ปี ดังนี ้

a. ภาระงานสอนข้ันต่ าไม่น้อยกว่า 9 หน่วยภาระงาน/ป ี
b. ภาระงานวิจยั (รวมภาระการท าผลงานวิชาการอื่นๆ) ไม่
น้อยกว่า 2 หน่วยภาระงาน/ปี โดยก าหนดให้ภาระงานวิจัย
และหรือผลงานทางวิชาการเป็นภาระงานบังคับท่ีอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทุกคนต้องท า 
c. ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานช่วยบริหาร และภาระ
งานอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยภาระงาน/ปี โดยก าหนดให้ 
“หน่วยภาระงาน”หมายถึง จ านวนหน่วยภาระงานท่ีอาจารย์
ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และเทียบปริมาณ 1 
หน่วยภาระงานเท่ากับ ภาระงานสอนวิชาบรรยายนักศึกษา
ปริญญาตรีในช้ันเรียน 1 หนว่ยกิตบรรยาย ตลอดภาค
การศึกษาหรือเทยีบเท่าภาระงานสอนวิชาบรรยายระดับ
ปริญญาตรรีวม 15 ช่ัวโมงใน 1 ภาคการศึกษา 

2. การก าหนดภาระงานเป็นรายบคุคล 
คณะ/ภาควิชา โดยดลุพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะสามารถปรับ
ภาระงานอาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลัยแต่ละคนได้ตามความเหมาะสม 
เพื่อใหส้อดคล้องกับพันธกิจของภาควิชา และคณะ/หน่วยงาน โดยภาระ
งานมาตรฐานของแตล่ะคนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยภาระงานต่อปี และให้
มีการน าผลการปฏิบตัิงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน
ส าหรับอาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลัย การต่อสัญญาจ้างหรือการเพิม่
ค่าจ้าง 
3. การก าหนดภาระงานอาจารยผ์ูส้อนในมหาวิทยาลยัเป็นประเภท/กลุ่ม 
คณะสามารถก าหนดประเภท/กลุม่ของอาจารย์ เป็นรายบุคคล ดังนี้ 

a. กลุ่มอาจารย์ที่มีภาระงานสอนมากกว่าภาระงานวิจัยและ
ภาระงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ 
b. กลุ่มอาจารย์ที่มภีาระงานวิจยัมากกว่าภาระงานสอนและ
ภาระงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ 
c. กลุ่มอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ ที่มีภาระงานบริการ
รักษาพยาบาลมากกว่าภาระงานสอน ภาระงานวิจัย และ
ภาระงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ 



19 

 

  
  

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
d. กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งบริหารระดบัคณะและมหาวิทยาลยั ซึ่ง
ต้องปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลาและอาจารย์ที่เป็นผู้บริหาร
ระดับภาควิชาหรือผู้บริหารอื่นๆ สามารถเลือกปฏิบัติภาระ
งานสอน ภาระงานวิจยัหรือภาระงานสร้างสรรค์อื่นๆ เพิ่มเตมิ 
e. ในการก าหนดสัดส่วนภาระงานแต่ละกลุ่ม และภาระงาน
ของอาจารย์ผูส้อนในมหาวิทยาลยัที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ภาระงานข้ันต่ าในฐานะอาจารย์ผูส้อนในมหาวิทยาลยั ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะโดยต้องค านึงถึง
ภารกิจท่ีคณะ/ภาควิชารับผิดชอบ ซึ่งต้องก าหนดให้สอดคล้อง
กับภารกิจโดยรวมของคณะ 

 
   นอกจากน้ีทางหลักสูตรยังมีการบริหารอาจารย์ในส่วนของการลาเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการดังนี้ 

1. ประธานหลักสูตรจัดประชุมและชี้แจงการด าเนินงานหลักสตูรอยา่ง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2. ประธานหลักสูตรส ารวจข้อมูลของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรว่า
คณะกรรมการมีการลาเพื่อเพ่ิมพนูความรู้ทางวิชาการหรือไม่ หรือการ
ลาอื่นๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานของหลักสูตรซึ่งจะมผีลให้อาจารย์
ประจ าหลักสตูรไมไ่ด้อยู่ประจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
3. หากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งการลาเพิม่พูนความรู้ทางวิชาการ 
ประธานหลักสตูรจะน าวาระเข้าทีป่ระชุมภาควิชา เพื่อด าเนินการจดัสรร
อาจารย์ประจ าหลักสตูรตามขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสตูรต่อไป 

 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ 
 
    การด าเนินงานของหลักสูตรในส่วนของการรับอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 
2557 ไม่มีการรับอาจารย์ใหม ่

              
    การด าเนินงานจริงของหลักสตูรในส่วนของการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร
จากการประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการเปลีย่นแปลง
คณะกรรมการประจ าหลักสตูรใหม่ดังนี้ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
บางท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรมากกว่า  1 หลักสูตร 
    รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ที่ผ่านการประชุมภาควิชาฯ และก าลังอยู่
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ระหว่างด าเนินการแต่งตั้ง (ทั้งนี้หลักสูตรยังขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 3 ท่าน
จึงจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 ท่านตามการก ากับมาตรฐานของ สกอ.) 

a. รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล         ประธานหลักสตูร 
b. รศ.ดร.ดนุพล  ตันนโยภาส       กรรมการ 

 
    ในส่วนของการบริหารอาจารยท์างหลักสูตรมผีลการด าเนินงานในส่วนของ
หน่วยภาระงานมาตรฐานของอาจารย์แตล่ะท่านมากกว่า 20 หน่วยภาระงาน/ปี 
(ตามเอกสารแนบ 2.3) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 
3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงาน 
 
     จากกระบวนการขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการ
บริหารอาจารย์ ท าให้มีการปรับเปลี่ยนกรรมการประจ าหลักสูตรใหม่เนื่องจากมี 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตรดังนี้ 
 

1. รศ.ดร. พิษณุ บุญนวล (ประจ ามากกว่า 1 หลักสูตร) 
2. รศ. กัลยาณี คุปตานนท์ (ประจ ามากกว่า 1 หลักสูตร) 
3. รศ.ดร. ดนุพล ตันนโยภาส (ประจ ามากกว่า 1 หลักสูตร) 
4. ผศ.ดร. มนูญ มาศนิยม (ประจ ามากกว่า 1 หลักสูตร) 

     
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน (ในวงรอบ
ต่อไป)  
 
     จากผลการด าเนินการท าให้หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนกรรมการหลักสูตรใหม่ 
ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างกระบวนการแต่งตั้ง ทั้งนี้ได้ผ่านการประชุมของภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุแล้ว ซึ่งรายชื่อกรรมการชุดใหม่มีดังนี้ 
    1. รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล        ประธานหลักสูตร 
    2. รศ. ดร. ดนุพล ตันนโยภาส  กรรมการ 
   หมายเหตุ: เดิม รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล และ รศ.ดร. ดนุพล ตันนโยภาส เป็น
กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตร
ปรับปรุง 2553 ด้วย ซึ่งท าให้ผิดเง่ือนไขการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ สกอ. 
ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จึงพิจารณาให้อาจารย์ทั้ง 2 ท่านมา
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
เพียงหลักสูตรเดียว  
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
        อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรยังคงขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 3 ท่าน 
เนื่องจากทางภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มีอาจารย์ประจ าอยู่ 15 ท่าน 
และด าเนินการเปิดหลักสูตร 4 หลักสูตรด้วยกันได้แก่ 
     1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
     2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
     3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
     4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
     ซึ่งหากยึดตามข้อก าหนดในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบงช้ีที่ 
1.1 ข้อ 1 ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
จะต้องมีอาจารย์ทั้งหมด 20 ท่านจึงจะผ่านเกณฑ์การประเมนิของ สกอ. ซึ่งในส่วน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
นั้น ทางภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์โดยมี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วม
ประชุม และรับเรื่องที่จะติดต่อทาบทาม อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมีและ
ภาควิชาอื่นๆ เพื่อมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้กับภาควิชาวิศวกรรมเหมือง
แร่และวัสดุ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการทาบทามอาจารย์ 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
    หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาจารยโ์ดยยึดถือนโยบายของ
มหาวิทยาลยัในการผลักดันให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองดังนี ้

1.1 อาจารย์ที่บรรจุมาด้วยวุฒิปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องศึกษาระดับ
ปริญญาโทภายในระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่บรรจุ และต้องศึกษา
ระดับปริญญาเอกภายใน 4 ปีนับแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
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โท 
        กรณีไปศึกษาต่อระดับปรญิญาโทตามระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 
1 แล้วแต่ไมส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด ต้องได้รับการแตง่ตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายในระยะเวลา 11 ปีนับแต่วันท่ี
ได้รับการบรรจุ โดยไม่นับระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือไป
ปฏิบัติการวจิัยหากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้เลิกจ้าง 
       กรณีไปศึกษาต่อระดับปรญิญาเอกตามระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 
1 แล้วแต่ไมส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด ต้องได้รับการแตง่ตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายในระยะเวลา 7 ปีนับแต่วันท่ี
ได้รับการบรรจุ โดยไม่นับระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือไป
ปฏิบัติการวจิัยหากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้เลิกจ้าง 

1.2 อาจารย์ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องศึกษาระดับ
ปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ป ี
      กรณีไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตามระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 
3 แล้วแต่ไมส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด หรือไมป่ระสงค์ไป
ศึกษาต่อ ต้องได้รบัการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันท่ีได้รับการบรรจุ โดยไม่นับระยะเวลาที่
ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือไปปฏิบตักิารวิจัย 

1.3 อาจารย์ทีบ่รรจุด้วยวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 4 ปีนับแต่วันท่ีไดร้ับบรรจุ 

1.4 อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารยภ์ายใน 5 ปีนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
    การด าเนินงานของหลักสูตรในส่วนของการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรนั้น
เป็นดังนี ้

2.1 อาจารย์ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์จ านวน 3 ท่าน 
2.2 อาจารย์ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 ท่าน 
2.3 อาจารย์ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ 1 ท่าน 

    ทั้งนี้จากนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรท าให้อาจารย์
สามารถขอเลื่อนต าแหน่งวิชาการได้ 1 ท่านคือ 
            ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร จากต าแหน่งอาจารย์ในปี พ.ศ. 2557  เป็นต าแหน่ง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนถึงปัจจุบัน 
 
3) อธิบายการประเมินการด าเนินงาน  
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับ 
ปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามผลการประเมิน
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร) หาก
พบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี)  
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

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

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด......5.......คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวฒุิปริญญาเอกจ านวน....4..... คน 
3) อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวฒุิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ....80. 
4) คะแนนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก x 5/60 = 5 

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

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

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

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

บทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ ์
1) ระบุรายการผลงาน และค่าน้ าหนกั (ตามเอกสารแนบที่ 2.1) 
2) ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักตามสูตร 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

จ านวนบทความวิชาการ ค่าน้ าหนัก คะแนน 

3 1.00 3 

5 0.80 4 

6 0.60 3.6 

0 0.40 0 

0 0.20 0 

14   10.6 
ค านวณค่าร้อยละ (10.6*100)/5= 212 
3) แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรคี่าร้อยละ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  (212/40)*5 = 5 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
แสดงผลที่เกิด 
- การคงอยู่ของอาจารย์    การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นดังนี ้

หมายเหต:ุ  หมายถึงยังคงอยู่ 
               หมายถึงไม่อยู ่
 

รายชื่ออาจารย ์ สถานการณ์คงอยู่ของอาจารย์ตามปี พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 255
 

2558 

รศ.ดร. พิษณุ บุญนวล       

รศ. กัลยาณี คุปตา
นนท์ 

      

รศ.ดร. ดนุพล ตันนโย
ภาส 

      

ผศ.ดร. มนูญ มาศ
นิยม 

      

ผศ.ดร. วิษณุ ราช
เพ็ชร 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
       อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2557 น้ีทางหลักสูตรไดม้ีการปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสตูรเพื่อแก้ไขปญัหาการเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสตูรเกิน 1 หลักสูตรตามเกณฑ์ข้อ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดังไดร้ายงานไปแล้วในองค์ประกอบท่ี 4.1 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ต่อการบริหารหลักสูตร    

       อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารหลักสตูรโดยมีตัวช้ีวัด
ของการสอนการเตรียมงานสอนและอาจารย์สอนอย่างมีความสุข และมีความยินดี
ในการผลติงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตามเอกสารแนบท่ี 2.2. 

 
เอกสารแนบที่ 2.2 
ชนิดวารสาร ค่าน้ าหนัก ชื่อบทความ วันที่

ตีพิมพ ์
ชื่อวารสาร ผู้แต่ง % 

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

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

25-Sep-
57 

Photochemistry and 
Photobiology, 2014, 90: 
1234-1250 

วิษณุ 
ราช
เพ็ชร 

5 

วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ:  
ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
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 
ตันนโย
ภาส 

60 
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ชนิดวารสาร ค่าน้ าหนัก ชื่อบทความ วันที่
ตีพิมพ ์

ชื่อวารสาร ผู้แต่ง % 

วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ :  
ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI 
(มี Impact 
Factor  =1.12) 

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

30-Jun-
58 

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

กัลยาณ ี 
คุปตา
นนท์ 

20 

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI (กลุ่ม
ที่ 1) 
 

0.80 วิธีการใหม่ปรับปรุงดิน
ทรายแป้งด้วยยิปซมัเทียม
และเถ้าใยปาล์มน้ ามัน 

พ.ค. –
ส.ค. 57 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์ปีท่ี 
6 ฉบับท่ี 2 หน้าท่ี 47-58 

ดนุพล 
ตันนโย
ภาส 

80 

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI (กลุ่ม
ที่ 2)             

0.60 การใช้ประโยชน์ของเถ้าใย
ปาล์มน้ ามันเป็นตัวเติมใน
กระเบื้องดินเผา 

ก.ค. –
ธ.ค.  
2557 

วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
หน้า 15-33 

ดนุพล 
ตันนโย
ภาส 

80 

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI (กลุ่ม
ที่ 1) 

0.80 การประเมินแผ่นหินอ่อน
ด้วยสมรรถนะการเลื่อย
และการแผ่รังสีความร้อน 

ก.ค. –
ธ.ค.  
2558 

วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา 
ปีท่ี 19 (ฉบับท่ี 2) 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
หน้า 55-68 

ดนุพล 
ตันนโย
ภาส 

80 

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI (กลุ่ม
ที่ 1)  

0.80 กระเบื้องเซรามิกท าจาก
หินดินดานภเูขาไฟผสมซี
โอไลต์ธรรมชาต ิ

ก.ค. – 
ธ.ค. 57 

วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
ราชภัฏล าปาง ปีที 7 ฉบับ
ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2557 หน้า 1-15 

ดนุพล 
ตันนโย
ภาส 

85 

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ  

0.80 การน้าแก้วขวดโซดาและ
เถ้าหนักปาลม์น้ ามันมาใช้

ม.ค. – 
มี.ค. 58 

วารสารวิทยาศสตร์และ
เทคโนโลย ี

ดนุพล 
ตันนโย

75 
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ชนิดวารสาร ค่าน้ าหนัก ชื่อบทความ วันที่
ตีพิมพ ์

ชื่อวารสาร ผู้แต่ง % 

ในฐาน TCI (กลุ่ม
ที่ 1) 

ประโยชน์ในการผลติแก้ว
เซรามิก 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปี23 ฉบับท่ี 1 มกราคม – 
มีนาคม 2558 หน้า 127-
140 

ภาส 

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI (กลุ่ม
ที่ 2) 

0.60 สมบัติของกระเบื้องดินเผา
ผสมเพอร์ไลตด์ิบ 

ก.ค. – 
ธ.ค. 57 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม Vol 33. No 
6, November-
December 2014 
pp.546-553 

ดนุพล 
ตันนโย
ภาส 

90 

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI (กลุ่ม
ที่ 2) 

0.60 สมบัติของวัสดุซีเมนต์ใส่
หินพัมมิซผสมเถ้าปาลม์
น้ ามันเสริมก าลังด้วยเส้นใย
มะพร้าว 

ก.ค. –
ธ.ค. 57 

วารสารวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์ฉบับท่ี 2 หน้า 
76-92 

ดนุพล 
ตันนโย
ภาส 

70 

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI (กลุ่ม
ที่ 2) 
 
 

0.60 แก้วเซรามิกได้จากแก้วขวด
โซดาและเถ้าปาล์มน้ ามัน 

ก.ค. – 
ธ.ค. 57 

วารสารวิทยาศาสตร์
ลาดกระบัง ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 
2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2557 

ดนุพล 
ตันนโย
ภาส 

85 

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI (กลุ่ม
ที่ 1) 

0.80 สมบัติของคอนกรตีมวล
รวมหินทรายเกาะยอผสม
เถ้าแกลบสังข์หยด 

1-Mar-
58 

วิศวสารลาดกระบัง  ปีท่ี 
32 ฉบับท่ี 1 มีนาคม 2558 
หน้าท่ี 55-60 

ดนุพล 
ตันนโย
ภาส 

90 

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI (กลุ่ม
ที่ 2) 

0.60 การประเมินลาดหินของ
เหมืองหินคาร์บอเนตโดย
ใช้วิธีการถ่ายโอนตาข่ายมติิ
และ การจ าแนกมวลหิน 

ก.ค. – 
ธ.ค. 57 

วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลยั หอการค้า
ไทย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 
ปี2557 หน้า 1-17 

ดนุพล 
ตันนโย
ภาส 

100 

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ  
ในฐาน TCI (กลุ่ม
ที่ 2) 

0.60 ผลของการเติมเถ้าลอยไม้
ยางพาราต่อสบตัิของมวล
รวมน ้าหนักเบาผลิตจาก
แก้วขวดใส 

ก.ค. – 
ธ.ค. 57 

วารสารวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสยาม  ปีท่ี : 
15  ฉบับท่ี : 1  เลขหน้า : 
13-22  ปีพ.ศ. : 2557 

ดนุพล 
ตันนโย
ภาส 

85 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบท่ี 2,3 ) 

 
ตารางท่ี 3.1  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 2 และองค์ประกอบ
ที่ 3 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

4 4.26  

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   

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

3.75 !  

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

 
ตารางท่ี 3.2 ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาท่ี
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจรงิ)ในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

2555 11 8 72.7 6 54.5 5 45.5 

2556 3 
  

1 33.3 1 33.3 

2557 2 
    

2 100.0 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษา  
        จากตารางที่ 3.2 จะเห็นว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาค่อนข้างต่ าแยกเป็นรุ่นปีการศึกษาดังนี ้

1. นักศึกษารุ่นปี 2555 คงอยู่ 45.5% ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาออกจากระบบ 6 คน  
1.1. นักศึกษาไม่มารายงานตัว 1 คน 
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1.2. นักศึกษาลาออก 1 คน 
1.3. นักศึกษาไมล่งทะเบียน 4 คน 
1.4. นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 5 คน 

2. นักศึกษารุ่นปี 2556 คงอยู่ 33.3% ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาออกจากระบบ 2 คน 
2.1. นักศึกษาไม่มารายงานตัว 1 คน 
2.2. นักศึกษาลาออก 1 คน 
2.3. นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 1 คน 

3. นักศึกษารุ่นปี 2557 คงอยู่ 100% 
จากข้อมูลดังกลา่วจะเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษามหีลายปัจจัยด้วยกันคือ 

1. นักศึกษาไมล่งทะเบียนซึ่งเป็นปจัจยัที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษามากที่สุด 
2. นักศึกษาลาออก 
3. นักศึกษาไม่มารายงานตัว 

 
ตารางท่ี 3.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

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

 
       การด าเนินงานการรับนักศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนการรับนักศกึษาโดยภาพรวมของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซึ่งทางบัณฑิตวิทยาลยัได้ออกแบบระบบ
รับเข้านักศึกษาโดยมีขั้นตอนการใช้งานของระบบดังเอกสารแนบท่ี 3.1 ซึ่งสามารถสรุป
การท างานของระบบได้ดังนี ้

1. ข้อมูลสาขาวิชา 
ข้อมูลในส่วนน้ีเจ้าหนา้ที่สามารถตรวจสอบข้อมลูรายชื่อสาขาวิชาของคณะที่
ตนเองรับผดิชอบได้ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา แต่ละครั้งที่เปดิรับ รวมถึงตรวจสอบข้อมลูผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรแต่ละ
หลักสตูรที่อยู่ในระบบ 

2. ระบบการรับนักศึกษาของคณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับนักศึกษโดยตรง
โดยท างานร่วมกับบัณฑติวิทยาลยัผ่านระบบ) 
เป็นการรับสมัครนักศึกษาที่คณะพิจารณารับเข้าศึกษา โดยไมผ่า่นบัณฑิต
วิทยาลัย ส าหรับการรับนักศึกษาในส่วนน้ี เมื่อกรอกขอ้มลูเรยีบร้อยและบันทึก
ข้อมูลแล้ว ข้อมลูนัน้จะกลายเป็นรายชื่อผู้สมัครของสาขาวิชานั้นๆ โดยถ้ามีการ
รับสมคัรในรอบการสมคัรเดียวกับบัณฑิตวิทยาลัย จะมีการประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธ์ิสอบคัดเลือกร่วมกับผูส้มัครที่สมัครผ่านบณัฑิตวิทยาลัยซึ่งหากผู้สมคัรที่
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
คณะรับมานั้นมีการพิจารณาว่ามีสทิธ์ิเข้าศึกษา เจ้าหนา้ที่สาขาวิชา/คณะต้อง
เข้าไปกรอกผลการสอบคดัเลือกประเภท ”ผู้สอบผ่านและมีสิทธ์ิเขา้ศึกษา” 
แล้วส่งผลสอบมายังบัณฑิตวิทยาลยัตามล าดับ ท้ังนี้เมื่อกรอกรายชื่อผ่าน
หนา้ต่างนี้แล้ว เจ้าหนา้ที่ต้องเข้าไปกรอกประวัตผิูส้มัครผ่านเมนู “กรอกประวัติ
ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา” ดว้ย 

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

4. รายงาน/ค้นหา 
เป็นรายงานข้อมลูจากระบบรับเขา้นักศึกษาบัณฑติศึกษาท้ังหมด 

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

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

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

 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา   
 
         ผลการด าเนินงานจากกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตร
รับนักศึกษาเข้ามาศึกษาจ านวน 2 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติจ านวน 1 คน 
 
3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา  
       การด าเนินงานในด้านการรบันักศึกษายังขาดการประชาสมัพันธ์ที่เข้มข้นและเป็น
รูปธรรมส าหรับการเชื้อเชิญให้มีบณัฑิตมาเข้าเรียนในหลักสูตร จึงท าให้มีจ านวนนักศึกษา
มาศึกษาในหลักสูตรค่อนข้างน้อย ท้ังนี้เป็นลักษณะเฉพาะของวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่
ด้วยที่นักศึกษาที่จบไปท างานมักจะไม่ค่อยมีความต้องการในการศึกษาในระดับ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
บัณฑิตศึกษา นอกจากจะมีหัวข้อหรือปัญหาที่เกดิขึ้นระหว่างการท างานและมีการ
สนับสนุนจากบริษัทท่ีท าอยู่  
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา ตามผล
การประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
         เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตอย่างเป็น
รูปธรรมมากข้ึน 
  
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษาตามผลการประเมิน 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การรับนักศึกษา )หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทาง
การรับนักศึกษา ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

- การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
        บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดแผนการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาโดยการจัดปฐมนเิทศให้กับนักศึกษาบณัฑิตศึกษาทุกวิทยา
เขต รวม 4 วิทยาเขต (หาดใหญ่ ปัตตานี สรุาษฎร์ธานี และภูเก็ต) พร้อมกันใช้วิธีการ
ถ่ายทอดสดไปยังวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตภเูก็ต  และการจัดกิจกรรมดังกล่าว
จะท าให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหมไ่ด้รับทราบข้อมลูต่าง ๆ ดังนี้   

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

โดยมีขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป 
        นอกจากน้ียังมีหน่วยงานบณัฑิตวิทยาลัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดปฐมนเิทศ
ให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อช้ีแจงรายละเอียดในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้นักศึกษา
ทราบด้วย 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อม
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ก่อนเข้าศึกษา 
 
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ ท่ี 8 สิงหาคม 2557 ทีศูนย์ประชุมนานาชาติ (ห้อง
ประชุมรอง) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ทั้งนี้นักศึกษาของหลักสูตรไดเ้ข้าร่วมทุกคน (2 
คน) 
 
3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
      จากการด าเนินงานการปฐมนิเทศนักศึกษาของบัณฑิตศึกษาทัง้ของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าให้นกัศึกษาได้รู้ถึงระเบียบวิธีปฏิบัติในการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา และเข้าใจถึงระเบียบขั้นตอนต่างๆ ส าหรับการยื่นเรื่องเกี่ยวกับการท า
วิทยานิพนธ์ และเงื่อนไขในการขอจบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
  
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามผลการ
ประเมิน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา )หากพบว่า.ระบบ 
กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยม
ตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
- การควบคุม ดูแลการ

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

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา. 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
บัณฑิตศึกษา         หลักสูตรมีคูม่ือและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ส าหรับ

นักศึกษาดังเอกสารแนบท่ี 3.2 ซึ่งสามารถสรปุเป็นหัวข้อได้ดังนี ้
1.1. ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมและการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

1.2. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และขั้นตอนการขออนุมตัิเปลี่ยนแปลง
ช่ือ/โครงร่างวิทยานิพนธ ์

1.3. ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และขั้นตอนการขอ
อนุมัติเปลีย่นแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
1.9. ขั้นตอนการแจ้งผลสอบประมวลความรอบรู ้
1.10. ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
1.11. ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าของการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ส าหรับ

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

วิชาการ 
1.16. ขั้นตอนการขอยื่นคาร้องทั่วไป 
1.17. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาทีไ่ด้รับอนุมัติจากต้น

สังกัดให้ลาศึกษาต่อ) 
1.18. ขั้นตอนการขอหนังสือส่งตัวกลับตน้สังกัด(ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก

ต้นสังกัดให้ลาศึกษาต่อ) 
 

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

- การพัฒนาศักยภาพ
นั กศึ กษาและกา ร
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 
21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมีการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนานักศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังเอกสารแนบท่ี 3.3 
      
ซึ่งสามารถสรุปรายละเอยีดดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ของการจดักิจกรรมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

2.  ประเภทกิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในแต่ละกจิกรรมของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

  2.1 ประเภทกิจกรรม 
       2.1.1  กิจกรรมวิชาการ 

        2.1.2  กิจกรรมกีฬา 
        2.1.3  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และเพื่อพัฒนาสังคม 
        2.1.4  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
        2.1.5  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิง่แวดล้อม 

2.2  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในแต่ละกิจกรรมของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาบัณฑติวิทยาลยัให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาตามประเภทกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นในข้อ 2.1.1 – 
2.1.5 โดยจะสนับสนุนในแตล่ะกิจกรรมไม่เกิน 20% ของงบประมาณ
เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษาที่ไดร้ับในแต่ละปีการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

 3.  ประเภทหมวดเงินต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสนับสนุนกจิกรรมนักศึกษา 
3.1  หมวดค่าตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่
ปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
3.2  หมวดค่าใช้สอย หมายถึง เงินท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ท่ีพัก น้ า
ดื่ม ค่าโดยสาร ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบยีน เป็นต้น 
3.3  หมวดค่าวัสดุ หมายถึง รายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของ ได้แก่ 
สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรภาพ 
หรือไม่คงสภาพ 

4.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการนกัศึกษา
บัณฑิตศึกษาต้องด าเนินการดังนี ้

  4.1  วางแผน และเขียนโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
  4.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตจิดักิจกรรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 1
เดือน 

4.3  เตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรม อย่างน้อย 2 สัปดาห ์
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
4.4  จัดกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด 
4.5  รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินภายใน 14 วันนับจากโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว 
4.6  ประเมินผลการจัดกิจกรรม และส่งรายงานไปยังบัณฑติวิทยาลยั
ภายใน 1 เดือน ภายหลังการจดัโครงการ 

 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
. 

         นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และหลักสตูรจัดอยา่ง
ต่อเนื่องเช่น กิจกรรม มอ.วิชาการ นักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาจะจัดท า Poster 
ขนาดกระดาษ A1 ไปจัดแสดงในงาน มอ.วิชาการโดยในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา 
มีนักศึกษาจัดท า Poster แสดงในงาน มอ.วิชาการจ านวน 2 Poster และยังมีทีม
ของนักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา น าทีมนักศึกษาระดบัปริญญาตรจีัดกิจกรรม
เกมส์ถาม-ตอบในหัวข้อ “จากเหมอืงแร่สู่วัสด”ุ โดยเนื้อหาของกิจกรรมจะเน้นให้
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน (นักศึกษามัธยมปลายจากโรงเรยีนต่างๆ) เข้าใจถึงวิชาชีพวิศวกรรม
เหมืองแร่และวิศวกรรมวัสดุ โดยรปูแบบกิจกรรมจะเป็นการบรรยายให้ผู้เข้าแข่งขัน
ฟังก่อน จากนั้นจะท าการถามตอบและคดัผู้ที่ตอบค าถามไม่ถูกต้องออกเป็นรอบๆ 
และรอบสุดท้ายจะเป็นการทดสอบเพื่อหาผู้ชนะ ซึ่งการจดักิจกรรมครั้งนี้ไดร้ับความ
ร่วมมือจากกลุ่มนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง  
 

3) อธิบายการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

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

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

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามผลการประเมิน 
(ในวงรอบต่อไป) 

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

พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามผลการประเมิน 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา  
แสดงผลที่เกิด 
- การคงอยู่    จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า และคงอยู่ 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่คง
ค้างอยู่ 

จ านวนที่
หายไป 

อัตราการ
คงอยู่ร้อย

ละ 
2555 11 0 5 6 45.5 
2556 3 0 1 2 33.3 
2557 2 0 2 0 100.0 

การคิดอัตราการคงอยู่ 
ปีการศึกษา 2555 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าท้ังหมด 11 คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีหายไป 6 คน 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (1)-(2) 5 คน (คิดแต่ละปีทีร่ับเข้า) 
4. อัตราการคงอยูร่้อยละ 45.5 

ปีการศึกษา 2556 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าท้ังหมด 3 คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีหายไป 2 คน 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (1)-(2) 1 คน (คิดแต่ละปีทีร่ับเข้า) 
4. อัตราการคงอยูร่้อยละ 33.3 

ปีการศึกษา 2557 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าท้ังหมด 2 คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีหายไป 0 คน 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (1)-(2) 2 คน (คิดแต่ละปีทีร่ับเข้า) 
4. อัตราการคงอยูร่้อยละ 100.0 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
- การส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกต ิ

จ านวน ร้อยละ 
2555 11 0 0 
2556 3 0 0 
2557 2  

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
    ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาขึ้นอยู่กบัหลายปัจจัยด้วยกัน
ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี ้

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

2. พฤติกรรมส่วนตัวของนักศึกษา ซึง่นักศึกษาท่ีมีปัญหาไม่จบตามระยะเวลาของ
หลักสตูรโดยมาก จะเป็นนักศึกษาที่ท างานไปด้วยและศึกษาไปด้วย จึงมีเวลาใน
การท าวิจัยไม่เพยีงพอ 

     
- ความพึงพอใจต่อการ

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

บัณฑิตวิทยาลัยมีขั้นตอนในการจดัการข้อร้องเรยีนของนักศึกษาโดยด าเนินการ
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท่ี 3.4 โดย
สรุปหัวข้อได้ดังนี้  
1. กรณีที่ผูร้้องเรียนเสนอข้อร้องเรียนต่อบัณฑติวิทยาลัย 
2. กรณีที่ผูร้้องเรียนเสนอข้อร้องเรียนต่อคณะ/สถาบัน/หน่วยงานต้นสงักัด 
3. กรณีที่ผูร้้องเรียนเสนอข้อร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งช้ี 2.1) 
 จ านวน 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  3 (2555) 
2. จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าและศึกษาต่อ  1 (2555) 
3. จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑติ  0 
4. ร้อยละของบณัฑิตทไีด้รับการประเมินจากผู้ใช้บณัฑิต ต่อจ านวนบัณฑิตที่

จบการศึกษาท้ังหมด 
              0 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติ (คะแนนเตม็ 5 ) ไม่สามารถคดิคะแนนประเมินได้ 
(ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับการ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ต่อ

จ านวนบัณฑติที่จบการศึกษา
ทั้งหมดน้อยกว่าร้อยละ 20) 

 
ตารางท่ี 3.5 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  (ตัว
บ่งชี้ที่ 2.2) 

นักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ าหนัก 

ไม่มผีู้ส าเร็จการศึกษา    
รวมค่าน้ าหนัก  

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด...............คน 
2. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จการศึกษา.......... 
3. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 2 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

     ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  x 5/40 =………. 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องค์ประกอบท่ี 5) 
 

ตารงที่ 4.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 5 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 2  
5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

2 2  

5.3 การประเมินผู้เรียน 2 2  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3.5 3.5  

 
ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ช่ือ
วิชา 

ภาค/ปี
การศึกษ

า 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P N F S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

235-501  1/2557 100                               2 2 

235-551  1/2557                             100   2 2 

235-551  1/2557                             100   1 1 
235-555  1/2557   100 100                           7 7 
235-580  1/2557   100                             2 2 
235-600  1/2557                       60 40       5 3 
235-502  2/2557 100                               2 2 
235-552  2/2557                             100   2 2 
235-560 2/2557     100                           2 2 
235-600  2/2557                       20 80       5 1 
235-601  2/2557                       100 0       2 2 

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

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตรการเรียน
การสอน และการ
ประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การออกแบบ
หลักสตูรและสาระ
รายวิชาใน
หลักสตูร  

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

         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มุ่งผลติ
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติทางดา้นวิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีความรู้ความสามารถในการ
เรียนรูด้้วยตนเอง  รู้จักวิเคราะห์และประยุกตไ์ด้อย่างเช่ียวชาญ  เปน็ผู้น าทางวิชาการที่
สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคณุภาพและสามารถน าไปใช้งานได้จริงเป็นที่ยอมรับท้ังในและ
ต่างประเทศ    พร้อมท้ังเป็นผู้ทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ  
 1)  เพื่อผลติมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีความรู้ความสามารถใน
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
ได้อย่างเช่ียวชาญ และมีทักษะในการท าวิจัย  
 2)  เพื่อผลติมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลและเป็นผู้ที่มีคณุธรรม จรยิธรรม และ มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
 
       จากปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คณะกรรมการหลกัสูตรได้ออกแบบ
หลักสตูรเป็น 2 แผนการศึกษาคือ แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 โดยมี
โครงสร้างหลักสูตรดังนี้     

- การปรับปรุง
หลักสตูรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ 



42 

 

  
  

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

หมวดวิชา แผน ก  แบบ ก1 แผน  ก  แบบ ก2 

หมวดวิชาบังคับ - 6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 
3) อธิบายการประเมินผลการการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (ใน
วงรอบต่อไป) 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และ อธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (เมื่อถึงรอบ-รอบ 5 ปี หรือ รอบ 
1 ปี)   
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

  
  

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

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

การก าหนดผู้สอน 
     หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าที่ท าหน้าท่ีสอนตามรายวิชาในหลักสตูรตามรายละเอียดใน 
มคอ.2  
 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3)  
      หลักสูตรมีการก ากับตดิตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
1. ประธานหลักสตูรจดัประชุมกรรมการหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าเพื่อช้ีแจง การจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) พร้อมท้ังแจ้งก าหนดการของกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ
จัดท าแผนการเรยีนรู้ให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
2. อาจารย์ประจ าแต่ละท่านจัดท าแผนการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
และน าเข้าสู่ระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย 
3. ประธานหลักสตูรตรวจสอบความถูกต้องของแผนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษานั้นๆ แล้วท าการยอมรับแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ 
TQF ของมหาวิทยาลัย (หากประธานหลักสตูรตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดในรายวิชาใด 
ประธานหลักสตูรจะแจ้งให้อาจารย์ประจ าทีร่ับผดิชอบในรายวิชาน้ันท าการแก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้อง) 
4. ประธานหลักสตูรออกใบบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมแนบ
รายละเอียดรายวิชาที่จัดท าแผนการสอนแล้วเสร็จในภาคการศึกษานั้นๆ 
. 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางก าหนดผู้สอนการก ากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน. 
 
การก าหนดผู้สอน 
     จากระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน การด าเนินงานของหลักสตูรประจ าปีการศึกษา 
2557 อาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่การสอนตามรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2557 ครบทุกรายวิชา  
 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) 
      ประธานหลักสูตรจัดประชุมและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) ตาม

- การก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร
เรี ยนรู้  (มคอ.  3 
และ มคอ.4 )  
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ระบบและกลไกท่ีวางไว้ ท าให้การด าเนินงานในการจดัท า มคอ. 3 ในปีการศึกษา 2557 มีผล
การด าเนินการครบทุกรายวิชา 
 
3) อธิบายการประเมินผลการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

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

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

พัฒนาการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.
3) และการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมิน 

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

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

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

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

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

- การควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของ
ศาสตร ์

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการ
เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
หลักสตูรยดึรูปแบบกลไกท่ีบณัฑิตวิทยาลัยก าหนดตามเอกสารแนบที่ 3.6 
 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการก าหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา และการช่วยเหลือ
ก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 

.    2.1 นักศึกษาท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2557 ท้ัง 2 คนมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 
2.2 ในส่วนการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาน้ัน - การแต่งตั้งอาจารย์
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ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ 
สอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ ์

ทางหลักสูตรอยู่ระหว่างการด าเนนิงานในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาด้านการ
เผยแพรผ่ลงาน  

 
3) อธิบายการประเมินผลการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ัง

อาจารย์ที่ปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงาน
ของนักศึกษา 

     เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์แต่ไมส่ามารถไดร้ับการอนุมัติ
จบได้เนื่องจากยังไม่มีการเผยแพรผ่ลงานของนักศึกษา แสดงให้เห็นถึงระบบกลไกการก ากับ
ติดตามการศึกษาและการเผยแพราผลงานของนักศึกษาขาดความเขม้ข้น  
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนา การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การ

แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาตามผลการประเมิน 
 

     ปรับปรุงระบบการก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพรผ่ลงานของนักศึกษาโดยเน้น
ผลักดันให้นักศึกษาส่งส่วนหน่ึงของผลงานเข้าน าเสนอในที่ประชุมทีไ่ด้รับการรับรองจาก 
สกอ. และจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์แหล่งน าเสนอผลงานต่อนักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อเป็น
การกระตุ้นนักศึกษาให้มีการเผยแพร่ผลงานให้มากข้ึน 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนา การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษาตามผลการประเมิน 

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

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

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

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

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

- การช่วยเหลือ 
ก ากับติดตามใน
การท าวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้า
อิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบณัฑติศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

- การประเมินผล
การเรยีนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

- การตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 

- การก ากับการ
ประเมินการจดั 
การเรยีนการสอน 
และประเมิน
หลักสตูร (มคอ. 5 
มคอ.6 และมคอ.
7) 

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

 
การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบ TQF 
1. ประธานหลักสูตรจัดประชุมกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ประจ าเพื่อช้ีแจงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบ TQF ซึ่งแบ่งการประเมินผลเป็น 5 หัวข้อคือ 

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

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

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

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

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

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

 
การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบ TQF 
     การด าเนินงานในส่วนแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF จากการ
ประเมินพบว่าอาจารย์ประจ าสอดแทรกการประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบ TQF ลงไปใน
เนื้อหารายวิชาโดยแบ่งเป็นประเภทตามการประเมินทั้ง 5 ด้านดังนี ้
1.  ด้านคณุธรรม จรยิธรรม ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ประจ าใช้การประเมินผลโดยการพิจารณา
พฤติกรรมของนักศึกษาดังต่อไปนี ้

1.1.  เช็คช่ือก่อนเข้าเรียน (ประเมนิความมีวินัยและความรับผดิชอบของนักศึกษา) 
1.2.  การส่งการบ้านและเนื้อหาของรายงาน (ประเมินความรับผิดชอบและความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ) 
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1.3.  การน าเสนอผลงานกลุ่ม (ประเมินความรับผิดชอบและความเสยีสละ) 

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

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

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

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

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการ
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จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมิน 

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

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

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

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

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

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)  

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

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

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

วิทยานิพนธ์ ก่อนจะเปิดภาคการศึกษา  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา TOR และให้นักศึกษาปรับแก้หากเห็นว่าไม่

เหมาะสม 
3. ก่อนสิ้นภาคการศึกษาจะก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอภาระงานวิทยานิพนธ์ หรือ

ความเก้าหน้าที่นักศึกษาท าในระหว่างปีการศึกษาน้ัน ต่อหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และกรรมการอย่างน้อย  3 ท่าน 

4. กรรมการพิจารณาเนื้องานของภาระงานและความก้าวหน้าวิทยานพินธ์ท่ีนักศึกษา
ท าและน าเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบว่านักศึกษาผ่านตามจ านวนหนว่ยกิตที่
ลงทะเบียนหรือไม ่

5. กรรมการส่งผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑติวิทยาลยั  
 

 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
 

การด าเนินงานในส่วนของระบบ กลไก การประเมินวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 มีดังน้ี 

       
 

รหัส
วิทยานิพ

นธ์ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา นามสกลุ 
นก.ท่ี
ลง 

นก.ที่
ผ่าน 

235-600 1 5510120131 นันทวัฒน ์ เดมีย์กลุ 12 2 

235-600 1 5510120115 ปริญญา พัฒนเดช 4 2 

235-600 1 5510120092 ศิวรินทร ์ คันธิก 2 2 

235-600 1 5510120007 จิราวรรณ ด ารงค์ฤทธิ ์ 2 2 

235-600 1 5610120009 เชาวนะ พันธ์สวัสดิ ์ 14 1 

235-600 2 5610120009 เชาวนะ พันธ์สวัสดิ ์ 8 0 
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235-600 2 5510120131 นันทวัฒน ์ เดมีย์กลุ 2 2 

235-600 2 5510120115 ปริญญา พัฒนเดช 2 2 

235-601 2 5710120002 DANG VU HAI 3 0 

235-600 2 5510120007 จิราวรรณ ด ารงค์ฤทธิ ์ 2 2 

235-600 2 5510120092 ศิวรินทร ์ คันธิก 2 2 

235-601 2 5710120031 ธัญญลักษณ ์ คร้ามสมอ 3 0 

 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
  
     จากกระบวนการการประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษา จะเห็นได้ว่าการประเมินผลของกรรมการมีความเขม้ข้นและเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดโดยเน้นพิจารณาเนื้องานตามที่นักศึกษาได้น าเสนอภาระงานที่จะท าไว้ เปรยีบเทียบ
กับงานท่ีท าได้จริง 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนา การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการ

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

พัฒนา การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ตามผลการประเมิน 

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

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

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

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

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

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน                            

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ ์() 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์() 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานมากกว่า
ร้อยละ 80 

 
 
 

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

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 และผา่นการ
ตรวจสอบและอนุมตัิจาก สภา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรเ์มื่อ
วันท่ี 11 ธ.ค. 2557 และผ่านการ
รับทราบการใหค้วามเห็นชอบจาก 
สกอ. เมือ่วันที่ 23 พ.ค. 2557 

 
 
 
 
 
 

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

มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

 
 
 
 

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

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนครบทุก
รายวิชา 

 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ

?  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน                            
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ ์() 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์() 

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

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

มี  
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ใหม่ ได้รับการปฐมนเิทศ
หรือค าแนะน าด้านการจดัการเรียน
การสอน 

 
 
 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ 

 
 

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

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

?  
 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ปีการศึกษา 2557 ได้ผลประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตเป็น 
4.26 (ในภาพรวมของคณะ) 

 
 
 

- รวมตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ จ านวน.......12.........ตัวบง่ชี ้

- ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน......12....ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ..100..ของตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ 

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

การศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการแก้ไข 

ไม่มรีายวิชาที่ผล
การเรยีนไม่ปกติใน
ปีการศึกษา 2557 

     

ตารางท่ี 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

ไม่มรีายวิชาที่ไม่
เปิดสอนในปี
การศึกษา 2557 

   

ตารางท่ี 4.7 รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

ไม่มรีายวิชาที่
สอนเนื้อหาไม่
ครบในปี
การศึกษา 2557 

    

 
ตารางท่ี 4.8 คุณภาพของการสอนการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี(ระบุคะแนน) ไม่ม ี

235-501 1 5   ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง    

235-555 1 4.64    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-580 1 5    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-502 2 5    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

235-560 2 5    ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง   

หมายเหตุ : น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
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           จากผลคะแนนการประเมนิคุณภาพการสอนจากนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 ไดค้ะแนนการประเมินเฉลี่ยของ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนเป็น 4.93 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากอาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตรมีความทุ่มเทและตั้งใจถ่ายทอด
ความรู้ให้นักศึกษาและมีการจัดระบบการสอนที่ทันสมัยท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอน 

 
ตารางท่ี 4.9 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 

-มีการทุจริตการสอบและการลอก
การบ้าน  

 
 
 

-การส่งรายงานไม่ตรงเวลา 

-ให้อาจารย์ประจ าสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา

ให้มากข้ึน 
 

-ก าหนดมาตรการการส่ง
รายงานให้เร็วขึ้น 

ความรู ้
-ยังคงมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่ผา่น

การวัดผลในบางรายวิชา 

-ปรับปรุงวิธีการสอนใหม้ีการ
ประเมินท่ีมีความหลากหลาย

มากขึ้น  

ทักษะทางปัญญา 
-มีนักศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะใน

การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มอบหมายให้นักศึกษา
วิเคราะหส์ถานการณ์จริงหรือ

กรณีศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

-มีนักศึกษาบางส่วนไมส่ามารถท างาน
ร่วมเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มได ้

จัดกิจกรรมกลุม่ ค่าย
คุณธรรมจริยธรรม และ

สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-นักศึกษาบางส่วนขาดทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงตัวเลข และทักษะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลักดันให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

โดยการมอบหัวข้อหรือ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาไป
ค้นคว้าบทความวิจัย สรุป
และวิเคราะห์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน  

  
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

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

 
ตารางท่ี 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
โครงการอบรม เลขานุการ
ประเมินคุณภาพ การศึกษา
ภายใน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2555 

 2 ได้ความรู้และเข้าใจในระบบประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน แต่ช่วงระยะเวลาและกรอบ
เวลาที่ก าหนดให้ท าสั้นเกินไป จึงท าให้เตรียมตัว
ไม่ทัน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“หลักสูตรผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2557" 

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

 
ตารงที่ 5.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 6 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 2 3  

 
ตารางท่ี 5.2 การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
   
   

 
ตารางท่ี 5.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

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

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์มีห้องสมุดประจาทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแตล่ะแห่งได้
ดาเนินการจัดหาหนังสือตามความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสตูร ภาควิชา/คณะ 
ยกเว้นวารสารออนไลน์หรือฐานข้อมูล ส่วนใหญจ่ัดหาโดยห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่
ผ่านการคดัเลือกหรือพิจารณาจากอาจารย์ประจาหลักสตูร ภาควิชา/คณะ และ
คณะกรรมการดาเนินงานห้องสมดุซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง5 วิทยาเขต  
แนวทางการจัดหาหนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรยีนการสอน มดีังนี้  

1.1 คณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุด จดัสรรงบประมาณและกาหนดนโยบาย
การจัดหาหนังสือ วารสารฐานข้อมูล  
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ตารา วารสาร 
และฐานข้อมลู ท่ีต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ  
1.3 การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสารฐานข้อมูล จากอาจารยป์ระจาหลักสูตร 
ภาควิชา/คณะ  
1.4 การจัดซื้อจัดหาหนังสือวารสารฐานข้อมูล  
1.5 การเตรียมความพร้อมหนังสือ วารสารฐานข้อมูล ก่อนให้บริการ  

- จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

- ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปรับปรุงตามผลการ
ประ เ มิ นค ว ามพึ ง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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1.6 การบริการ ประชาสัมพันธ/์แนะนา/อบรมการใช้  
1.7 การประเมินความพึงพอใจ  

หมายเหตุ การจดัสรรงบประมาณจัดหาหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ของวิทยาเขตอื่น ๆ 
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบรหิารวิทยาเขต 
 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
 
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน จัดสรรงบประมาณประจาปี คณะกรรมการ 
ประกอบด้วย  

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานท่ีประชุม  
คณะกรรมการ มีดังนี้  

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือตัวแทนจากคณะต่าง ๆ  
-ผู้อ านวยการส านักฯ  
-รองผู้อ านวยการสานักฯ  
-หัวหน้าฝ่ายของส านักฯ และ  
-บรรณารักษ์ที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าท่ี คณะกรรมการ จัดสรรงบประมาณประจ าปี  

ก าหนดนโยบายการจัดซื้อจัดหา หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล รวม e-book  
 

ตารางที่ 1 ผลการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อ ต าราเรียน วารสารและฐานข้อมูล 
ประจ าปีงบประมาณ 2557  

ห้องสมุด  หนังสือ  eBook  วารสาร  ฐานข้อมูล 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ส านักทรัพยากรการ 
เรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  

1,652,224.6
2 

835,278.4
0 

12,486,291.3
3 

6,528,317.52 
21,502,111.8

0 

หอสมุดวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ  

1,334,737.6
4 

0 8,009,638.04 
10,435,706.4

8 
19,780,082.1

6 

หอสมุดจอห์น เอฟ 
เคนเนดี้ 

2,059,260.0
0 

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

ห้องสมุดวิทยาเขต 
ตรัง  

280,602.00 0 0 0 280,602.00 
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หอบรรณสารสนเทศ สุ
ราษฎร ์ 

939,374.70 0 59,447.00 0 998,821.70 

ห้องสมุดวิทยาเขต 
ภูเก็ต  

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

รวม  
6,462,858.2

1 
835,278.4

0 
21,011,561.1

3 
17,300,666.4

8 
45,610,364.2

0 

 
2.2 กระบวนการจัดหาหนังสือ(Print and E-book) 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะเสนอรายช่ือหนังสือที่ต้องการ ให้
ห้องสมุดสั่งซื้อ 
2. ห้องสมุดส่งรายช่ือหนังสือออนไลน์ (E-book) ให้อาจารย์ ประจ าหลักสูตร 
ภาควิชา/คณะ เป็นผู้คัดเลือก 
3. เปิดช่องทางการเสนอรายชื่อหนังสือท่ีหลากหลายให้อาจารย์ สั่งซื้อหนังสือเข้า
ห้องสมุดได้แก่ แบบฟอร์ม e-form ที่หน้า Website ห้องสมุด มีสมุด บันทึกให้
เสนอหนังสือที่บริเวณเคาน์เตอร์บริการ และจัดงาน PSU Book Fair เพื่อให้
อาจารย์ได้คัดเลือกหนังสือจากร้านค้า สั่งซื้อผ่านทาง e-mail  
4.รวบรวมรายชื่อหนังสือท่ีได้รับท้ังหมด ตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับระบบ OPAC 
ถ้าไม่พบรายช่ือหนังสือซ้ า ในระบบ ก็ขอใบเสนอราคา จากบริษัท/ ตัวแทน
จ าหน่ายอย่างน้อย 3 แห่ง กรณีที่พบรายช่ือหนังสือซ้ า ก็จะแจ้งกลับให้ อาจารย์
รับทราบ  
5. เปรียบเทียบใบเสนอราคา โดยจะพิจารณาซื้อกับ บริษัทที่ให้ราคา เหมาะสม 
มีรายชื่อหนังสือครอบคลุม และปีพิมพ์ล่าสุด  
6. ส่งใบเสนอราคาที่คัดเลือกแล้วให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อผ่านการ อนุมัติ
จากผู้อ านวยการส านักฯ  
7. เมื่อได้รับตัวเล่มหนังสือด าเนินการตรวจรับและส่ง e-mail แจ้ง อาจารย์ผู้
เสนอรับทราบทันที  
8. เตรียมตัวเล่มหนังสือออกบริการ ถ้าหนังสือที่อาจารย์ต้องการใช้ด่วน จะ
ด าเนินการให้เสร็จภายใน 1 วัน  
9. ติดตามประเมินสถิติการใช้จากระบบ ALIST และฐานข้อมูล E-book 
 
2.3 กระบวนการจัดหาวารสารและฐานข้อมูล  
            1. ส่งรายช่ือวารสาร/ฐานข้อมูลที่บอกรับเดิมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของภาควิชา/คณะ พิจารณาทบทวน เพื่อต่ออายการบอกรับ โดยมี
ข้อมูล : ราคา/ รูปแบบการบอกรับ/ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการตัดสินใจ
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คือค่า Impact Factor สถิติการใช้ Cost per used (ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง)  
           2. รวบรวมและตรวจสอบรายช่ือวารสาร/ฐานข้อมูลแยกเป็นรายการที่ 
บอกรับเดิม รายการใหม่  
           3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการต่ออายุบอกรับวารสาร โดยคิดจาก
ราคา วารสารปีปัจจุบัน บวก Inflation 13 % ส าหรับวารสาร และ 7 % 
ส าหรับ ฐานข้อมูลคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ใช้เงินงบประมาณ
จาก 2 แหล่งคือ เงินงบประมาณจากส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 
และเงินสนับสนุนจากคณะแพทย์ 
           4. เสนอรายช่ือวารสาร/ฐานข้อมูล ที่ต่ออายการบอกรับและบอกรับ
ใหม่ กับ คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดกรณีวารสารบอกรับใหม่ของคณะ 
แพทยศาสตร์ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติบอกรับจากคณะกรรมการด าเนินงาน 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  
          5. ส่งรายช่ือวารสาร/ฐานข้อมูล ที่ได้รับอนุมัติให้บริษัท/บริษัทตัวแทน 
เพื่อขอใบเสนอราคา น า ใบเสนอราคาขออนุมัติจัดซื้อ  
          6. ตรวจสอบการเข้าใช้วารสาร/ฐานข้อมูล(รายช่ือเดิม)รายช่ือใหม่น า 
URL ขึ้น Website หอสมุด  
         7. ติดต่อประสานงาน/ทวงถามบริษัท กรณีวารสาร/ฐานข้อมูลมีปัญหา 
การเข้าใช้  
         8. ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายช่ือวารสารที่บอกรับปี ปัจจุบันบน Website 
หอสมุด  
         9.แนะน า/อบรม การใช้ฐานข้อมูลโดยตัวแทนบริษัท และบรรณารักษ์ 
งานบริการและตอบค าถามให้แก่ผู้ใช้บริการ  
       10. เก็บ/ขอสถิติการใช้วารสาร/ฐานข้อมูล 

 
3) อธิบายการประเมินการด าเนินงาน 
 
ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะ ที่ใช้ปรับปรุงกระบวนการ  
          -หนังสือภาษาต่างประเทศ out of print  
          -ราคาวารสารฐานข้อมลูปรับเพิ่มขึ้นทุกปี  
          - สถิติการยมืหนังสือลดลง  
          -อาคาร LRC มีที่จอดรถส าหรับผู้ใช้บริการไม่เพียงพอและจอดไดไ้ม่เกินครั้งละ15 
นาที  
          -ความพึงพอใจในด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ผลที่ได้ต่ ากว่า แผนท่ีวางไว้ ห้องสมุดมี
การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมดุ 5 ด้าน คือ  
          1. ด้านทรัพยากรห้องสมดุและการบริการสารสนเทศ  
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          2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมดุ  
          3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด  
          4. ด้านสถานท่ี/สิ่งอ านวยความสะดวก 
          5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจภาพรวมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 

2554 2555 2556 
ส านักงานทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 3.94 3.92 4.10 
หอสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 4.26 4.21 4.30 
หอสมุนจอร์น เอฟ เคนเนดี ้ 4.04 4.02 4.25 
ห้องสมุดวิทยาเขตตรัง 4.00 4.09 4.15 
หอบรรณสารสนเทศสรุาษฎร์ 3.57 3.68 3.73 

ห้องสมุดวิทยาเขตภูเกต็ 2.34 3.92 3.70 
ผลรวมเฉลี่ย 3.75 3.90 4.10 

 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
 
     ห้องสมุดมีการประเมินผลการท างาน วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ มีกระบวนการ PDCA ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามกรอบเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการให้เพิ่มขึ้น ดังนี้  
1.  ประเมินและสรุปผลการสั่งซื้อหนังสือในเดือนกรกฎาคม ทุกปี เพื่อติดตามรายการ
หนังสือค้างส่งจากบริษัทหรือตัวแทนจ าหน่าย เตรียมปดิงบประมาณประจ าปีและ
ประมาณการงบประมาณสั่งซื้อหนงัสือในปีต่อไป ในปี 2557 สั่งซื้อหนังสือได้ 95% ส่วน
หนังสือท่ีสั่งซื้อไมไ่ด้แจ้งกลับให้อาจารย์ทราบพร้อมเหตุผล เช่น หนงัสือท่ีไม่มีการพิมพ์
เผยแพร่ (out of print) หนังสือค้างส่ง  
2. ราคาวารสาร ฐานข้อมลูเพิ่มขึ้น ประมาณ 5-15% ทุกปี ห้องสมุดได้วิเคราะหส์ถิติการ
ใช้และค่าใช้จ่ายการจดัหาวารสารฐานข้อมูล (ปี 2556-2558) และร่วมมือกับห้องสมุดส่วน
ภูมิภาค จดัหา วารสาร ฐานข้อมลู และ e-book ในรูปภาคีเครือข่าย PULINET ในปี 
2557 ผู้บริหารคณะแพทย์ให้เชิญบริษัทฯ หรือตัวแทนจ าหนา่ยมาตอ่รองราคา ผลปรากฏ
ว่าในปีน้ีคณะแพทย์สามารถต่อรองราคาฐานข้อมูลวารสารได้ต่ ากว่าห้องสมุดแพทย์ใน
ภูมิภาคอื่น  
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
3. สถิติการยมืหนังสือลดลง ห้องสมุดได้วิเคราะหส์ถิติการยืมจากระบบ 
ALIST ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการยืม เช่น หนังสอืท่ีต้องการมีน้อย 
หนังสือไม่อยู่ท่ีบนช้ัน ห้องสมดุมีทีจ่อดรถไม่เพียงพอ ฯลฯ สิ่งที่ห้องสมุดแกไ้ข ส่งเสริม
บริการยมืระหว่างห้องสมุดทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดท าโครงการ
บริการรบัส่งเอกสารหรือหนังสือ (Document Delivery) ให้กับอาจารย์คณะต่าง ๆ 
                  หมายเหตุ ข้อมลูสถิติ หรือข้อมูลเพิม่เตมิ ดูที่ห้องสมดุวิทยาเขต  
4. ใช้มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษา ปี 2544 ปรับปรุง ปี 2549 เป็นแนวทาง
พัฒนาการจัดหาหนังสือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อประเมินความเพยีงพอหนังสือ วารสาร
และฐานข้อมลู ของห้องสมุดต่อการเรยีนการสอน  

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

500 เล่ม ส าหรับระดับปรญิญาตร ี 
3,000 เล่ม ส าหรับระดบัปริญญาโท  
6,000 เล่ม สูงกว่าระดับปริญญาโท   

 
สูตร การค านวณหาสดัส่วนหนังสอืต่อนักศึกษา  
                       จ านวนหนังสือในห้องสมุด  
         จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนตามปีการศึกษา  
 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
-ความพึงพอใจห้องสมุดด้านการสือ่สารไม่บรรลเุป้าหมาย คะแนนต่ ากว่าตัวบ่งช้ีห้องสมุด 
≥80% แก้ไขโดยท าการส ารวจความต้องการช่องทางการรับข่าวสารของผู้ใช้บริการ แต่ละ
ประเภท แบ่งกลุ่มตามประเภทสมาชิกหรือระดับการศึกษา เพื่อสื่อสารให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ ผลปรากฏว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ต้องการ
รับรู้ข่าวสารห้องสมุดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากท่ีสุด 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
1. ปัญหาการบริหารงบประมาณได้รับการทบทวนและแก้ไขปรับปรงุทุกปี ในปี 2557 มี
งบประมาณเพียงพอในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/
คณะ ให้ความร่วมมือในการเสนอรายชื่อหนังสือ วารสาร ฐานข้อมลู ท าให้การจัดหา
หนังสือรวดเร็วขึ้น สามารถบอกรบัวารสารฐานข้อมูลได้ครบถ้วนทุกรายการ (100%) ช่วย
ให้มีการจัดซื้อจัดหาหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล อย่างต่อเนื่อง ได้สารสนเทศท่ีทันสมัยมา
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ให้บริการ  
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด ช่วยให้มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมลู พร้อมให้บริการ 
จ านวนเพียงพอและตรงกับความต้องการ และมีการใช้เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาความเพยีงพอของหนังสือ  
3. ขยายโครงการส่งเอกสารหรือเอกสารหรือหนังสือ เพิ่มขึ้น 5 คณะสถิติจ านวนการยืม
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  
4. คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น เป็น 82% ในปี 
2556 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้)หากพบว่าระบบ กลไก 
หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ด าเนินการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวัง
อย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
.............................................................................................................................................. 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ตารางท่ี 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………………………. 

 
ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………………………… 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 7.1 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

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

สิ้นสุดภาคการศึกษา 
1/2557 

รองหัวหน้าภาคฯ 
ฝ่ายวิชาการและ
เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 
อาจารย์ประจ าทุกท่านเข้าใจและ
สามารถใช้ระบบ มคอ.ของ
มหาวิทยาลัยได้ 

2. กระตุ้นการเรียน
การสอน ด้วยการใช้
ภาษาอังกฤษให้มาก
ขึ้น 

สิ้นสุดปีการศึกษา 2557 คณาจารย์ ด าเนินการส าเร็จ 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

 ไม่มี 
 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ................. 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฟอร์มค านวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 

  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ตัวต้ัง 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ าหนัก 

ผล
การด า 
เนิน
งาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน 
จ านวน
ข้อที่ได้ 

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

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน                                          

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.   

        ! 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 10  ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต                                          

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต 

  4.26                5 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  

                  ไม่มี
ผู้ส าเร็จ
การศึก

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

จ านวนบัณฑติ
ที่ได้งานท าฯ 

                   

จ านวนบัณฑติ
ที่ตอบฯ 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ตัวต้ัง 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ าหนัก 

ผล
การด า 
เนิน
งาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน 
จ านวน
ข้อที่ได้ 

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

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา                                        2  

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 5                    

  อาจารย์
ทั้งหมด 

5   100 5                

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผศ.+รศ.+ศ. 5   100 5                

  อาจารย์
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 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ถ่วงน้ าหนัก
ผลงานฯ 

   10.6 5                             5 

  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 

3 3.0                                   

  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 

8  66.7 0                              

  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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