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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้  มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.91 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ
ดีมาก (องค์ประกอบที่ 5 ) มีจ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 2, 3, 4, และ 6)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 4.52 ดีมาก (2 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 4 2.58 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 5 2.50 ปานกลาง (4 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 6 1.00 น้อย (1 ตัวบ่งช้ี) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

2.83 ปานกลาง (13 ตัวบ่งช้ี) 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. เร่งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือให้มีจ านวนนิสิตเพ่ิมมากขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 
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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2557 ฉบับนี้จัดท าข้ึนโดยใช้แนวทางระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์  มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ก าหนด 

รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เป็น
เอกสารสรุปผลการ ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) และ
รอบปีงบประมาณ 2557     (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)  และ รอบปีงบประมาณ 2558 (1 
ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือพิจารณาประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถน าไปวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตรต่อไป 

 

 

............................................................ 
ประธานหลักสูตร อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์ หน้า 4 
 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ หน้า 
1. ส่วนน า  
    ชื่อหลักสูตร 5 
    วัตถุประสงค์หลักสูตร 5 
    รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 
    จ านวนนิสิตทุกชั้นป ี 7 
2. ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน  
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 8 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 18 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 20 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 24 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 29 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 33 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 36 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 40 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 47 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 50 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 54 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 59 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 61 
    ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 64 
3. สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  
    สรุปผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ 68 
    สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 69 
ภาคผนวก  



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์ หน้า 5 
 

ส่วนน า 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์ ชื่อย่อ วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science (Materials Science) 

 ภาควิชา ฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 951275502 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและวิจัยทางด้าน
วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี   

2. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม   

3. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 สามารถพัฒนาความคิดจากความรู้พ้ืนฐาน และบูรณาการเพ่ือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี รวมทั้ง
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า   ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า   - 
อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ - 
อ.ดร.ปณิธาน  วนากมล    อ.ดร.ปณิธาน  วนากมล    - 
อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ - 
อ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี อ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี - 
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คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา  

1 *ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2538   

M.S. (Materials Science and Engineering) 2540   

Ph.D. (Materials Science and Engineering) 2544     

2 *อ.ดร.อารียา เอี่ยมบู่ - วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2539        

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 2542 

วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 2548 

3 *อ.ดร.ปณิธาน  วนากมล    - B.S.(Materials Science and Engineering)  2543   

Ph.D.(Materials Science and Engineering) 2549 

4 อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ - วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  2538      

M. Phil. (Science and Engineering of Materials)  

2544                                

Ph. D. (Materials Science and Engineering) 2552 

5 อ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี - วท.บ. (เคมี) 2542 

วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 2544  

วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 2548 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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จ านวนนิสิตหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

วัสดุศาสตร์ 2 คน 0 คน 5 คน 1* คน .....คน 7 คน 
*นิสิตก่อน TQF แต่เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกันมาก 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์     มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาจ านวน 5 คน ดังนี้ 

1. *ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า   
2. *อ.ดร.อารียา เอี่ยมบู่ 
3. *อ.ดร.ปณิธาน  วนากมล    
4. อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
5. อ.ดร.อโนชา หม่ันภักดี 

อาจารย์ทั้ง 5 คนนี้ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เท่านั้น มิได้เป็น
ของหลักสูตรอ่ืน 
หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_1 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์     มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน  5 คน 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน  - คน  และ 

3. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 

อีกทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขา ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_1, M.S.Matsci_57_1.1_2, 
M.S.Matsci_57_1.1_3, M.S.Matsci_57_1.1_4, 
M.S.Matsci_57_1.1_5, M.S.Matsci_57_1.1_6 

3.  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกใน
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_1, M.S.Matsci_57_1.1_2, 
M.S.Matsci_57_1.1_3, M.S.Matsci_57_1.1_4,  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าและ 
อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ด้านการสอนและ 
มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
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ปริญญา 
หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_1 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาค้นคว้าอิสระ 

ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตเรียนอยู่ในหลักสูตรนี้จ านวน 7 คนได้แก่ 
5.1นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ ซึ่ง อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_7 และ 
M.S.Matsci_57_1.1_8 

5.2นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากุล ซึ่งมี อ.ดร.ดวงแข บุตรกูล เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_9 และ 
M.S.Matsci_57_1.1_10 

5.3นางสาวปิยะดา วังวร ซึ่งมี อ.ดร.ปณิธาน วนากมล เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_11 และ 
M.S.Matsci_57_1.1_12 

5.4นายอติพล สว่างอารมย์ ซึ่งมี อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_13 และ 
M.S.Matsci_57_1.1_14 

5.5นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ ซึ่งมี อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_15 และ 
M.S.Matsci_57_1.1_16 

5.6นางสาวปานฝัน กุลทอง ซึ่งมี อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_17 และ 
M.S.Matsci_57_1.1_18 
 

5.7นายปรีชา พรมมา ยังมิได้ด าเนินการขอแต่งตั้ งที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
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ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม 

6.1 นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ มี อ.ดร.สมบูรณ์ คงเพชรศักดิ์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_19 และ 
M.S.Matsci_57_1.1_20 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตเรียนอยู่ในหลักสูตรนี้จ านวน 7 คน มี
นิสิตจ านวน 3 คนได้สอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
7.1 นางสาวปิยะดา วังวร มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์คือ ศ.ดร.
พิชญ์ ศุภผล, อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ และ อ.ดร.ปณิธาน วนากมล 

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_21, M.S.Matsci_57_1.1_22, 
M.S.Matsci_57_1.1_23 และ M.S.Matsci_57_1.1_24 

7.2 นายอติพล สว่างอารมย์ มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์คือ อ.ดร.
ภาวดี อังค์วัฒนะ, อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ และ ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล 

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_25, M.S.Matsci_57_1.1_26, 
M.S.Matsci_57_1.1_27 และ M.S.Matsci_57_1.1_28 

7.3 นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์คือ อ.
ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ, อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ อ.ดร.สมบูรณ์ คง
เพชรศักด์ และ อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_29, M.S.Matsci_57_1.1_30, 
M.S.Matsci_57_1.1_31, M.S.Matsci_57_1.1_32  และ 
M.S.Matsci_57_1.1_33 

 โดยอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ที่สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ดังกล่าวเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวัสดุศาสตร์ หรือ 
สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาท่ีรับปริญญา 

8. การตีพิมพ์ เผยแพร่  ผลงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตส าเร็จการศึกษา 3 คน และนิสิตแต่ละ
คนมีการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงาน ดังนี้ 
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8.1 นางสาวปิยะดา วังวร มีผลงานเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มใน
การประชุมวิชาการ ICNSE International Congress on 
Natural Sciences and Engineering ICCBES International 
Congress on Chemical, Biological and Environmental 
Sciences เดือนพฤษภาคม 2557 ในหัวข้อ Tensile Behavior 
of Silica Nanofiber Reinforced Nylon 6 
หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_34 

8.2 นายอติพล สว่างอารมย์ มีผลงานเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
ในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิต
วิทยาลัย 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ในหัวข้อ การผลิตท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือ
อนุภาคทองค า เ พ่ือใช้ ในการย่ อยสลาย เมทิ ลีนบลูด้ ว ย
กระบวนการย่อยหลายตัวเชิงแสง 
หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_35 

8.3 นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ มีผลงานเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับ
เต็มในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี 
บัณฑิตวิทยาลัย 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิ โรฒ ในหัวข้อ การผลิตโครงสร้างระดับนาโนของ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยวิธีการ แอนโนไดซ์ เซชันด้วย
สารละลายอินทรีย์แบบมีข้ัว 
หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_35 

 
9. ภาระงาน อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรทั้งหมดได้แก่ 
9.1 อ.ดร. ปัทมาศ บิณฑจิตต์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิต
รวมทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ และ 
นางสาวปานฝัน กุลทอง  

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_36 และ 
M.S.Matsci_57_1.1_37 

9.2 อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตรวม
ทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ นายอติพล สว่างอารมย์ และ นายอัครินทร์ บุญ
ประเสริฐ ซึ่งเป็นนิสิตในหลักสูตรนี้ และ น.ส.วรมน แหล่งหล้า ซึ่ง
เป็นนิสิตในหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์ 

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_38 และ 
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M.S.Matsci_57_1.1_39 

9.3 อ.ดร.ปณิธาน วนากมล เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตรวม
ทั้งสิ้น 1 คน ได้แก ่นางสาวปิยะดา วังวร  

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_40  

9.4 อ.ดร.ดวงแข บุตรกูล เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตรวม
ทั้งสิ้น 1 คน ได้แก่ นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากุล 
ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละคนอยู่ในเกณฑ์  

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_41 

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน ต่อนิสิต 5 คน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 4 คน ได้มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 
5 ปี โดยได้นบัรวมปีที่ประเมินแล้ว ในหมวดนี้ขอรายงานผลงานวิจัย
ของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อง 1 เรื่อง ต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
ดังนี้ 
10.1 อ.ดร.ปัทมาศ บิฑฑจิตต์ มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์ ใน Journals 
ชื่อ Ferroelectrics 459: 32-37, 2014 ในหัวข้อเรื่อง ‘Study the 
Factors Affecting the Mechanical, Electrical, and 
Piezoelectric Properties of PZT Micro-actuator’  

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_42 

10.2 อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์เป็นรายงาน
สืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 
ปี บัณฑิตวิทยาลัย 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ในหัวข้อ การผลิตท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือ
อนุภาคทองค าเพ่ือใช้ในการย่อยสลายเมทิลีนบลูด้วยกระบวนการ
ย่อยหลายตัวเชิงแสง 

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_43 

10.3 อ.ดร.ปณิธาน วนากมล มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์เป็นรายงาน
สืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมวิชาการ ICNSE International 
Congreas on Natural Sciences and Engineering ICCBES 
International Congress on Chemical, Biological and 
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Environmental Sciences เดือนพฤษภาคม 2557 ในหัวข้อ 
Tensile Behavior of Silica Nanofiber Reinforced Nylon 6 

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_44 

10.4 อ.ดร.ดวงแข บุตรกูล มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์ใน Applied 
Surface Science, 310 (2014), 293-299 เรื่อง ‘Synthesis of Ti-
doped DLC Film on SS304 steels by Filtered Cathodic 
Vacuum Arc (FCVA) technique for tribological 
improvement’  

หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_45  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้เริ่มใช้ใน
ปีการศึกษา 2555 และได้มีการพิจารณาระบบ กลไก และ
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ในการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้ง
ที่ 4/2558 และ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งการ
วางแผนนี้ได้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดคือไม่เกิน 5 ปี  
หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_46 และ 
M.S.Matsci_57_1.1_47 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ นี้ได้
ด าเนินการตัวบ่งชี้ TQF  ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 เป็นที่เรียบร้อย ตาม
รายละเอียดในตัวบ่งชี้ข้อ 5.4 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์ หน้า 14 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์ “ผ่าน”

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_57_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
M.S.Matsci_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พินิจค้า 
M.S.Matsci_57_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 
M.S.Matsci_57_1.1_4 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ดร.ปณิธาน วนากมล 
M.S.Matsci_57_1.1_5 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดร.ปัทมาศ บิณจิตต์ 
M.S.Matsci_57_1.1_6 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดร.อโนชา หมั่นภักดี 
M.S.Matsci_57_1.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ นางสาวจารุวรรณ จัน

ทะพาหะ 
M.S.Matsci_57_1.1_8 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อ.ดร.ปัทมาศ บิณจิตต์ 

ของ นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ 
M.S.Matsci_57_1.1_9 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ นางสาวปรมาภรณ์ จิต

โสภากุล 
M.S.Matsci_57_1.1_10 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อ.ดร.ดวงแข บูตรกูล 

ของ นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากุล 
M.S.Matsci_57_1.1_11 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ นางสาวปิยะดา วังวร 
M.S.Matsci_57_1.1_12 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อ.ดร.ปณิธาน วนากมล 

ของ นางสาวปิยะดา วังวร 
M.S.Matsci_57_1.1_13 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ นายอติพล สว่างอารมย์ 
M.S.Matsci_57_1.1_14 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 

ของ นายอติพล สว่างอารมย์ 
M.S.Matsci_57_1.1_15 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ นายอัครินทร์ บุญ

ประเสริฐ 
M.S.Matsci_57_1.1_16 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 

ของ นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ 
M.S.Matsci_57_1.1_17 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ นางสาวปานฝัน กุลทอง 
M.S.Matsci_57_1.1_18 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อ.ดร.ปัทมาศ บิณจิตต์ 

ของ นางสาวปานฝัน กุลทอง 
M.S.Matsci_57_1.1_19 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ นายอัครินทร์ บุญ
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ประเสริฐ 
M.S.Matsci_57_1.1_20 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อ.ดร.สมบูรณ์ คงเพชร

ศักดิ์ ของ นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ 
M.S.Matsci_57_1.1_21 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ของ นางสาวปิยะดา วังวร 
M.S.Matsci_57_1.1_22 ข้อมูลรายบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่สอบปริญญานิพนธ์ อ.ดร.พิชญ์ ศุภผล 

ของ นางสาวปิยะดา วังวร 
M.S.Matsci_57_1.1_23 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอบปริญญษนิพนธ์ อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่   ของ  

นางสาวปิยะดา วังวร 
M.S.Matsci_57_1.1_24 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอบปริญญษนิพนธ์ อ.ดร.ปณิธาน วนากมล   

ของ  นางสาวปิยะดา วังวร 
M.S.Matsci_57_1.1_25 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ของ นายอติพล สว่างอารมย์ 
M.S.Matsci_57_1.1_26 ข้อมูลรายบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่สอบปริญญานิพนธ์  อ.ดร.ภาวดี อังค์

วัฒนะของ นายอติพล สว่างอารมย์ 
M.S.Matsci_57_1.1_27 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่   ของ  

นายอติพล สว่างอารมย์ 
M.S.Matsci_57_1.1_28 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล ของ

นายอติพล สว่างอารมย์ 
M.S.Matsci_57_1.1_29 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ของ นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ 
M.S.Matsci_57_1.1_30 ข้อมูลรายบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่สอบปริญญานิพนธ์  อ.ดร.ภาวดี อังค์

วัฒนะของ นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ 
M.S.Matsci_57_1.1_31 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอบปริญญษนิพนธ์ อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่   ของ  

นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ 
M.S.Matsci_57_1.1_32 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอบปริญญษนิพนธ์ อ.ดร.สมบูรณ์ คงเพชรศักด์ 

ของ นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ 
M.S.Matsci_57_1.1_33 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 

ของ นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ 
M.S.Matsci_57_1.1_34 ข้อมลูการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานของ นางสาวปิยะดา วังวร 
M.S.Matsci_57_1.1_35 ข้อมูลการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานของ นายอติพล สว่างอารมย์ และ นายอัคริ

นทร์ บุญประเสริฐ 
M.S.Matsci_57_1.1_36 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ นางสาวจารุวรรณ จัน

ทะพาหะ 
M.S.Matsci_57_1.1_37 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ ของ นางสาวปานฝัน กุล

ทอง 
M.S.Matsci_57_1.1_38 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ นายอติพล สว่างอารมย์ 

M.S.Matsci_57_1.1_39 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ นายอัครินทร์ บุญ
ประเสริฐ 
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M.S.Matsci_57_1.1_40 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ นางสาวปิยะดา วังวร 

M.S.Matsci_57_1.1_41 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของ นางสาวปรมาภรณ์ จิต
โสภากุล 

M.S.Matsci_57_1.1_42 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อ.ดร.ปัทมาศ บิฑฑจิตต ์
M.S.Matsci_57_1.1_43 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 
M.S.Matsci_57_1.1_44 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อ.ดร.ปณิธาน วนากมล 
M.S.Matsci_57_1.1_45 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อ.ดร.ดวงแข บุตรกูล 
M.S.Matsci_57_1.1_46 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 
M.S.Matsci_57_1.1_47 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.04 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5.00 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 4.52 ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.04 มีคุณภาพ ดี 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์  ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบ
การศึกษา  ในปีการศึกษา 2556 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 
คือ(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์  ที่ส าเร็จการศึกษา
รวม 4 คน แต่เป็นบัณฑิตก่อน TQF หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  อย่างไรก็ตามหลักสูรา
ก่อน TQF มีสาระรายวิชาในหลักสูตรคล้ายคลึงกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และจาก
แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจตอบกลับมาจ านวน 1  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25 จากจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์  เฉลี่ยเท่ากับ 4.04 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
4.04 1 4.04 4.04  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วัสดุ
ศาสตร์ 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตโท  เฉลี่ย 4.04 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 4 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4.04 

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.20 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.40 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.20 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.00 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 3.80 
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน - 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 25 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.S.Matsci_57_2.1_1 รายงานสรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 

2558)  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5.00 มีคุณภาพดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน       
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      

 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปี พ.ศ. 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รวม 4 คน และมีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รวม 4 ชิ้น ทั้งนิ้นิสิต 1 คนเป็นนิสิตก่อน TQF   

หากพิจารณาเฉพาะที่อยู่ในหลักสูตร TQF (ปีการศึกษา 2555 ถึงปัจจุบัน) ค่าผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  เท่ากับร้อยละ 26.67   
คิดเป็นผลคะแนนประเมินตนเอง 3.33 คะแนน 

 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท                                                

                           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 
X  100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษา 

                                                40 
X  5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (คน) 4 1.8 
2 จ านวนรวมผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี

ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่
(ช้ินงาน)   

 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   
 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
0.20 2 0.40 

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 1 0.40 

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00 1  

 ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 1.80 
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ล าดับ
ที ่
 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ
วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศ
ที่จัด  

 
รหัสเอกสาร 

1 Tensile Behavior of 
Silica Nanofiber 
Reinforced Nylon 6  
 

Piyada Wangworn 
and Panitarn 
Wanakamol 

International Congress 
on Natural Sciences 
and Engineering  
5-6 พฤษภาคม 2557  
Kyoto, Japan 

M.S.Matsci_57_2.2_1 

2 การผลิตท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่
เจืออนุภาคทองค าเพื่อใช้
ในการย่อยสลาย 
เมทิลีนบลูด้วย
กระบวนการย่อย
สลายตัวเชิงแสง 
 

อติพล สว่างอารมย,์ 
อารียา เอี่ยมบู่ 
 

งานประชุมวิชาการ 
น าเสนองานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้ง
ที่ 32 
3-5 พฤศจิกายน 2557 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ  กรุงเทพฯ 

M.S.Matsci_57_2.2_2 

3 การผลิตโครงสร้างระดับ
นาโนของไทเทเนียมได
ออกไซด์โดยวิธีการ แอ
โนไดซเ์ซชันด้วย 
สารละลายอินทรีย์แบบมี
ขั้ว 
 

อัครินทร ์บุญ
ประเสริฐ, อารียา 
เอี่ยมบู ่
 

งานประชุมวิชาการ 
น าเสนองานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้ง
ที่ 32 
3-5 พฤศจิกายน 2557 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ  กรุงเทพฯ 

M.S.Matsci_57_2.2_3 

4* The Development 
of Bi-Ag Sandwich 
Sheets for Fire 
Assay Applications 

P. 
Ruethaitananon, 
N. Praphairaksit 
and K. 
Wongpreedee  

Applied Mechanics 
and Materials Vols. 
752-753 (2015) pp 
444-447 

M.S.Matsci_57_2.2_4 

* นิสิตก่อนการใช้หลักสูตร TQF  รายงานผลการตีพิมพ์แต่ไม่ได้น ามาคิดคะแนน  
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต      ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
 
ระบบและกลไกกการรับนิสิต 
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ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

ระบบและกลไก (1) การด าเนินงาน (2) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
(3) 

มีผลจากการปรับปรุง
เห็นเป็นรูปธรรม (4) 

ระบบการรับนิสิตในสาขาจะ
ด าเนินการผ่านระบบของ
มหาวิทยาลัยและบัณฑิต
วิทยาลัย 

- การรับนิสิต 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาจ านวนรับตาม มคอ. 2 ของ
หลักสูตร 
2. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณคุณสมบัติของผู้สมัครตาม
คุณสมบัติของผู้เรียนตามเล่ม มคอ. 2 ของหลักสูตร 
3. เนื่องจากผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่มีพ้ืนฐาน
ทางวัสดุศาสตร์น้อยมาก 
ดังนั้นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ออกข้อสอบเพิ่มเติมส าหรับสัมภาษณ์
ผู้สมัคร โดยใช้เป็นกระบวนการการคัดเลือกเพ่ิมเติมจากการปีการศึกษา
ก่อน นอกเหนือไปจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตาม มคอ. 2   
เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีความพร้อมทั้งทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความ
มุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรที่ก าหนด 

 
1. ออกข้อสอบสัมภาษณ์เพ่ิมเติม
ส าหรับผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. นิสิตมีผลการเรียนที่ดี
มาก ถึงแม้ว่านิสิตจบ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรี ในสาขาวิชาที่มี
พ้ืนฐานทางวัสดุศาสตร์
น้อยมาก    
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ผลการด าเนินงานของหลักสูตร (ต่อ) 
 

ระบบและกลไก (1) การด าเนินงาน (2) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
(3) 

มีผลจากการปรับปรุง
เห็นเป็นรูปธรรม (4) 

 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินว่า
การใช้ข้อสอบเพ่ิมเติมในการสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นการปรับปรุง
กระบวนการรับนิสิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้พิจารณาปรับปรุง
ข้อสอบ เพ่ือใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครในปีการศึกษาต่อไป 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยจัดเพื่อให้นิสิตใหม่ทราบถึงข้อบังคับฯ ข้อปฏิบัติ ฯ ต่าง ๆ ของบ ณฑิต
วิทยาลัย 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาและ
สามารถวางแผนการศึกษาให้ส าเร็จได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้  
2.1 แผนการศึกษาตาม มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 
 
 
 
 
 
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนการ
เข้าเรียน 
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ผลการด าเนินงานของหลักสูตร (ต่อ) 
 

ระบบและกลไก (1) การด าเนินงาน (2) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
(3) 

มีผลจากการปรับปรุงเห็นเป็น
รูปธรรม (4) 

 2.2 แนะน าวิชาที่นิสิตสามารถเข้าเรียนเพ่ิมเติม เนื่องจาก
มีพ้ินฐานทางด้านวัสดุน้อย 
2.3 แนะน าอาจารย์ประจ า ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่
ปรักษาวิทยานิพนธ์ได้ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.S. Matsci_57_3.1_1 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
M.S. Matsci_57_3.1_2 ประกาศรับสมัครและข้ันตอนการรับสมัคร ของบัณฑิตวิทยาลัย 
M.S. Matsci_57_3.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
M.S. Matsci_57_3.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557  
M.S. Matsci_57_3.1_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 
M.S. Matsci_57_3.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 
M.S. Matsci_57_3.1_7 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 
M.S. Matsci_57_3.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557  
M.S. Matsci_57_3.1_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 
M.S. Matsci_57_3.1_10 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557 
M.S. Matsci_57_3.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 
M.S. Matsci_57_3.1_12 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวัสดศุาสตร์  หน้า 29 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน   
   ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ มีการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตผ่านกลไกระบบที่ปรึกษาทั้งในส่วนของที่ปรึกษาวิชาการและที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนนิสิตให้ได้พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนิสิตผ่านกลไก
ทางการเรียนการสอนและการสนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการต่างๆ   
 
 -  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  ในการเรียนการสอน   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน
และพิจารณา มคอ 3 ของแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน  (M.S.Matsci_57_3.2_1-3) โดย
ตรวจสอบให้ มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิต
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   โดยทักษะที่หลักสูตรมุ่งเสริมสร้างได้แก่  ทักษะใน
การสืบค้นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะในการสื่อสาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 รายวิชา MS502  มีการให้นิสิตเลือกเทคนิควิเคราะห์วัสดุที่ตนสนใจ น าชิ้นงานไปวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคนั้นๆ  ท าการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคนิคนั้นๆโดยใช้แหล่งข้อมูลใน
ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือมาเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานและน าเสนอในชั้น
เรียน 

 รายวิชา MS591 มีการให้นิสิตฝึกสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทความวิจัยต่างๆ โดยใช้แหล่งข้อมูล
ในห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 รายวิชา MS592  มีการให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เพ่ือเปิดโลกทัศน์ ให้นิสิตได้
สัมผัสและเรียนรู้รูปแบบการบรรยายทางวิชาการโดยคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตอ่ืนๆ เป็น
การฝึกทักษะการสื่อสารในเชิงเป็นผู้ฟัง 

 รายวิชา MS506 และ  MS533  มีการให้นิสิตสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนโดยใช้
แหล่งข้อมูลในห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียน 

 (PD) 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต โดยอาศัย มคอ 5 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  ในวาระการตัดเกรดในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (M.S.Matsci_57_3.2_4-6) พบว่านิสิตได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ค่อนข้างดี แต่ในบางประเด็นนิสิตต้องการให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่นในด้านการใช้ทักษะและความรู้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า  ที่ประชุมจึงเล็งเห็นว่าในปีการศึกษาถัดไป ควรปรับปรุงให้มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยให้ฝึกการค้นคว้าข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
โดยก าหนดใน มคอ 3 ส าหรับปีการศึกษาถัดไป (C)  (M.S.Matsci_57_3.2_7) 
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 นอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้ว เมื่อนิสิตเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงการท าปริญญานิพนธ์ 
หลักสูตรมีการสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพ เช่นการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิตในการ
ประชุมระดับชาติและนานาชาติ โดยอาศัยกลไกการสนับสนุนทุนน าเสนอผลงานของทางบัณฑิต
วิทยาลัย (M.S.Matsci_57_3.2_8) ซึ่งทางหลักสูตรได้ท าการสนับสนุนนิสิตมาอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนิสิตได้รับทราบเกี่ยวกับการประชุมวิชาการเพ่ือให้นิสิตได้
เข้าร่วม  (M.S.Matsci_57_3.2_9) (PD)   

จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิตในปีการศึกษา 2557 นี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประเมินแล้วว่ามีผลดีจึงให้ถือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับนิสิตรุ่นต่อไป  (M.S.Matsci_57_3.2_10)  
(CA) 

 -  การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
  หลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์มีกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสิต ผ่าน

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการติดตามการให้
ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยร่วมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ในมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม  พิจารณาแต่ งตั้งคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ดังแผนผังกลไกการด าเนินงาน  
นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จะแจ้งให้ที่ประชุมฯ เมื่อนิสิตได้ผ่านกระบวนการท า
ปริญญานิพนธ์แต่ละข้ันตอนได้แก่ การสอบเค้าโครง การสอบปริญญานิพนธ์ รวมถึงการไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนิสิต เ พ่ือให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบถึงความเป็นไปของนิสิต   
(M.S.Matsci_57_3.2_11-12)  (PD)   
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  ในการตรวจสอบผลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ มีการใช้ระบบรับข้อร้องเรียนจากนิสิตและ
ให้นิสิตท าแบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตรหลังจากส าเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2557  ไม่
มีข้อร้องเรียนและผลการประเมินการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
(M.S.Matsci_57_3.2_13-14) (C) 

  อย่างไรก็ตาม เพ่ือพัฒนาระบบการก ากับติดตามการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรได้ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินกระบวนการก ากับดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญา
นิพนธ์และเล็งเห็นว่าควรปรับปรุงกระบวนการนี้โดยให้มีการก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน รวมทั้งให้
มีการวาระติดตามสถานภาพของนิสิตทางวิชาการและสถานภาพการท าปริญญานิพนธ์ ในการการ
ประชุมตัดเกรดของแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งได้น าการปรับปรุงนี้มาเริ่มใช้ในการตัดเกรดของภาค
การศึกษาท่ี 2/2557 (M.S.Matsci_57_3.2_15)  (CA)  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.S.Matsci_57_3.2_1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2557  

พิจารณา มคอ 3 ภาค 1/2557 
M.S.Matsci_57_3.2_2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2557  

พิจารณา มคอ 3 ภาค 2/2557 
M.S.Matsci_57_3.2_3 มคอ 3 รายวิชาต่างๆ (MS502  MS591  MS592  MS506  MS533) 
M.S.Matsci_57_3.2_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่  4/2557  

พิจารณาเกรด 
M.S.Matsci_57_3.2_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่  2/2558 

พิจารณาเกรด 
M.S.Matsci_57_3.2_6 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
M.S.Matsci_57_3.2_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรครั้งที่  5/2558 
M.S.Matsci_57_3.2_8 Proceeding นิสิตที่ระบุว่าได้รับการสนับจากทางบัณฑิตวิทยาลัย 
M.S.Matsci_57_3.2_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 2/2557 

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
M.S.Matsci_57_3.2_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 4/2557 

การสนับสนุนการน าเสนอผลงานนิสิต 
M.S.Matsci_57_3.2_11 สรุปรายงานการประชุมที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตามการท าปริญญา

นิพนธ์ 
M.S.Matsci_57_3.2_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่  1/2557-4/2557 

และ 1/2558-2/2558 
M.S.Matsci_57_3.2_13 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
M.S.Matsci_57_3.2_14 ผลประเมินเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของนิสิต 
M.S.Matsci_57_3.2_15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่  2/2558 การ

พิจาณาสถานภาพนิสิตโดยก าหนดกรอบเวลาในการติดตาม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง 
(คะแนน) 

2554* 2555 2556 2557 

อัตราการคงอยู่ของ 
นิสิตชั้นปีที่ 1  
นิสิตชั้นปีที่ 2  (ใช้พิจารณาอัตราการคงอยู่) 
นิสิตชั้นปีที่ 3 
นิสิตชั้นปีที่ 4 

 
71** 
71 
14 
0 

 
100 
100 

40*** 
- 

 
ไม่มีนิสิต 

- 
- 

 
100 

- 
- 
- 

3 
การส าเร็จการศึกษา  

- นับตามแผนการศึกษา 
- นับถึงสิ้นปีการศึกษา 2557 

 
0 
71 

 
0 
60 

 
ไม่มีนิสิต 

 
- 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร (ส ารวจจากนิสิต
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557) 

ไม่อยู่ใน
หลักสูตร 

TQF 

4.60 
 

ไม่มีนิสิต - 
 

ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

ไม่มีนิสิต ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

* นิสิตก่อนการใช้หลักสูตร TQF   
**นิสิตลาออกในภารเรียนที่ 1  ***นิสิตรักษาสภาพ 2 คนเนื่องจากลาพักการเรียน 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ไม่มีข้อร้องเรียน  
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ข้อมูลนิสิต  

ปีการศึกษาที่รับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละ
ปีการศึกษา ร้อยละการคงอยู่* 

2554 2555 2556 2557 
ปี 2554 7 5 5 1 1 71 
ปี 2555   5 - 5 5 5 100 
ปี 2556 0 - - 0 0 - 
ปี 2557 2 - - - 2 100 
*ส าหรับหลักสูตรระดับ ป.โท พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนนิสิตในเทอม 1 ปี 2 ต่อจ านวนนิสิตในเทอม 1 
ปี 1 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนที่รับเข้า 
จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (ร้อยละ)* 

2555 2556 2557 
2554** 7 0 57 14 
2555 5 - 0 60 
2556 0 - - - 
2557 2 - - - 

*ส าหรับหลักสูตรระดับ ป.โท พิจารณาจากนิสิตที่ส าเร็จที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (ปี 2) ต่อ
จ านวนนิสิตในเทอม 1 ปี 1 
** นิสิตก่อนการใช้หลักสูตร TQF   
 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 
 1. นิสิตที่รับเข้ามีจ านวนน้อยลง เนื่องจากที่ผ่านมา นิสิตที่เข้ามาเรียนจ านวนหนึ่งท างานไปด้วย ท า
ให้ไม่สะดวกในการมาเรียนแบบเต็มเวลา  ภายหลังจ านวนนิสิตในกลุ่มนี้จึงลดลง  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.S.Matsci_57_3.3_1 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
M.S.Matsci_57_3.3_2 ผลประเมินเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของนิสิต 
M.S.Matsci_57_3.3_3 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 การพิจาณาสถานภาพนิสิตปัจจุบัน 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.75 คะแนน ดี 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.25 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4      (2.58 

คะแนน) 
ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 คุณภาพ น้อย 

ผลการด าเนินงาน   

 -  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์ มีระบบในการรับและแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตร โดยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือ
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวัสดุศาสตร์ หรือ สาขาที่สัมพันธ์กัน นอกจากนั้นจะต้องเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
ลาออก หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดที่ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ 5 คน กรรมการประจ าหลักสูตรจะมี
การประชุมเพ่ือเสนอภาควิชาฯให้จัดสรรอัตราก าลังทดแทนโดยเร่งด่วน ในกรณีที่ภาควิชามีคณาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม ก็จะสามารถแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทดแทนได้ทันที  แต่ในกรณีที่ไม่มีคณาจารย์
ท่านใดในภาควิชาฯ หรือ ในคณะฯ ที่ผ่านเกณฑ์และสามารถแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทดแทนท่านเดิมได้  ภาควิชาจะท าเรื่องไปยังคณะฯเพ่ือขอให้คณะเสนอขออัตราก าลังทดแทนไป
ยังมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการจัดสรรมาต าแหน่งทดแทนมาแล้ว คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก็จะ
ท าการประชุมเพ่ือก าหนดภาระงานและหน้าที่ (TOR) และประกาศรับสมัครผ่านทางเวปไซด์คณะ 
หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่
สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร โดยมีกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการชุดดังกล่าว โดยกรรมการจะท าหน้าที่ซักถามเกี่ยวกับมุมมองและวิสัยทัศน์ในการสอนและการ
วิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลังจากนั้นกรรมการจะสรุปผลร่วมกัน
เพ่ือลงมติคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด 

หลักจากตัดสินผลแล้วประธานหลักสูตรจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาเพ่ือแต่งตั้งกรรมการ
ประจ าหลักสูตรท่านใหม่ จากนั้นภาควิชาจะท าหนังสือผ่านคณะฯไปยังส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลง   ประธานหลักสูตรจะท าหน้าที่มอบหมายงานให้กับกรรมการ
ประจ าหลักสูตรท่านใหม่ โดยจะมีการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานเมื่อท า
การสอนครบ 1 ภาคการศึกษา หากมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ประธานหลักสูตรจะแจ้ง
ให้เจ้าตัวทราบเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
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ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าหลักสตูร เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ลาออก หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดที่ท าให้
อาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่ครบ 5 คน 

 

 
กรณีที่ไม่มีคณาจารย์ท่านในภาควชิาฯ หรือ ในคณะฯ ที่
ผ่านเกณฑ์และสามารถแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์
ประจ าหลักสตูรทดแทนท่านเดิมได้  ภาควิชาจะท าเรื่องไป
ยังคณะฯเพื่อขอให้คณะเสนอขออตัราก าลังทดแทนไปยัง
มหาวิทยาลยั 

กรณีภาควิชามีอาจารย์ที่เพียงพอและมีคณุสมบัติที่
เหมาะสม ภาควิชาจัดสรรอาจารยท์ี่มีคุณสมบัติที่

เหมาะสมเพื่อทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านเดิม 

ได้รับการจัดสรรมาต าแหน่งทดแทน 

 คณะกรรมการประจ าหลักสตูรประชุมเพื่อก าหนดภาระงานและหนา้ที่ (TOR) และ ฝ่ายบุคคลคณะ
วิทยาศาสตร์ท าการประกาศรับสมคัรผ่านทางเวปไซด์คณะ หรือช่องทางอื่นๆ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั เพื่อท าหน้าที่สัมภาษณ์และคดัเลือก
ผู้สมคัร โดยมีกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นอย่างน้อย 1 คนท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดดังกลา่ว 

   กรรมการจะสรุปผลร่วมกันเพื่อลงมติคัดเลือกผู้สมัครที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมทีสุ่ด 
 

ประธานหลักสตูรจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาเพื่อแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตรท่านใหม่ 
จากนั้นภาควิชาจะท าหนังสือผ่านคณะฯไปยังส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ 
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 -  ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านจะถูกแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมี

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมเป็นกรรมการ กรรมการประจ าหลักสูตรทุกท่านจะท า
หน้าที่บริหารหลักสูตรตามข้อก าหนดของทางบัณฑิตวิทยาลัยและตามเกณฑ์ของ สกอ. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านจะได้รับทราบข้อก าหนดภาระงานต่างๆและถูกประเมินผลตามข้อก าหนดภาระงานทั้งใน
ฐานะของกรรมการประจ าหลักสูตรและข้อก าหนดของภาระงานตามพันธกิจในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์การ
ประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจะท าการประเมินปีละ 
2 ครั้ง โดยในส่วนของการเรียนการสอนจะใช้ผลประเมินการสอนของรายวิชาในหลักสูตรโดยรายวิชา
ดังกล่าวจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าเป็นเจ้าของรายวิชา คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรจะประชุมพิจารณาผลการประเมินสอนของรายวิชาในหลักสูตร (ปค.003) ท าการวิเคราะห์และ
รายงานใน มคอ. 5 และ มคอ. 7 ตามล าดับ (M.S.Matsci_57_6.1_1 การประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 1/58 และ 3/58 ) 
 
 -  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาควิชาฟิสิกส์มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์
ทุกท่านในภาควิชาซึ่งรวมถึงกรรมการประจ าหลักสูตรด้วย (M.S.Matsci_57_6.1_2 หลักฐานค า
ขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2558 ของภาควิชาฟิสิกส์)  นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยัง
มีการจัดสรรงบประมาณและกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทั้งในด้านการวิจัย
และด้านการเรียนการสอน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณและกิจกรรมดังกล่าวท าอย่างมีระบบและ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี (M.S.Matsci_57_6.1_3 หลักฐานค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 
2558 คณะวิทยาศาสตร์)  โดยทางหลักสูตรจะมีการก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการ
พัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการโดยเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/ หรือเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยหลังจาก
การเข้าร่วมประชุม/อบรม/หรือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะ
ท ารวมรวมและสรุปผลของการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิจัยดังกล่าวเพ่ือ
ประเมินผล (M.S.Matsci_57_6.1_4 การประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 5/2557 และ 
2/2558 )  รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและความพอเพียงเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณหน้า เพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมได้ในปีต่อไป 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.S.Matsci_57_4.1_1 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/58 และ 3/58 
M.S.Matsci_57_4.1_2   หลักฐานค าขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2558 ของภาควิชาฟิสิกส์ 
M.S.Matsci_57_4.1_3   หลักฐานค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 
M.S.Matsci_57_4.1_4   การประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 5/2557 และ 2/2558 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3.75  คุณภาพดี 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด           
 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.25 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 
4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

- คะแนน 

 11.25 คะแนน 
 
 ปีการศึกษา 2557 คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์ มีวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก 5 ท่าน และมีต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน แต่ทั้งนี้มีอาจารย์ยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีก 2 ท่าน ส าหรับผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ ได้ร้อยละ 76 คิดเป็น 5 คะแนน ท าให้การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3.75 คุณภาพดี  
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ประเด็นที่ 4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

 
 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
   
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.S.Matsci-57-4.2.1-
01 

คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 
 

สูตรการค านวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 1.25 คะแนน 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.S.Matsci-57-4.2.1-01 รายชื่อต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

   
สูตรการค านวณ    

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 3.80 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 76 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)   
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสตูร) 
(ช้ินงาน) 6 3.80 

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20 2 0.40 

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 1 0.40 

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอ่ยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 3 3 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน  

1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

1.00   

 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.80 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 การผลิตโครงสร้างระดับนา
โนของไทเทเนียมได
ออกไซด์โดยวิธีการ แอโน
ไดซ์เซชันด้วย 
สารละลายอินทรีย์แบบมีขั้ว 
(TiO2 Nanostructure 
Fabricated by 
Anodisation Method 
with Polar Organic 
Electrolyte) 

อัครินทร ์บุญประเสริฐ , 
อารียา เอี่ยมบู่ 

Proceeding  
งานประชุมวิชาการ 
การน าเสนอผลงานวิจยัและ
สิ่งประดิษฐ์ ระดับบณัฑติศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 32 
3-5 พฤศจิกายน 2557 
มศว  

M.S.Matsci-
57-4.2.3-01 

2 การผลิตท่อนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์ที่เจืออนุภาค
ทองค าเพื่อใช้ในการย่อย
สลาย 
เมทิลีนบลูด้วยกระบวนการ
ย่อยสลายตัวเชิงแสง 
(Fabrication of Gold 
Nanoparticles-Doped 

อติพล สว่างอารมย ์,  
อารียา เอี่ยมบู่ 

Proceeding  
งานประชุมวิชาการ 
การน าเสนอผลงานวิจยัและ
สิ่งประดิษฐ์ ระดับบณัฑติศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 32 
3-5 พฤศจิกายน 2557 
มศว 

M.S.Matsci-
57-4.2.3-02 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

Titanium Dioxide 
Nanotubes 
for Photocatalytic 
Degradation of 
Methylene Blue) 

3. Tensile Behavior of 
Silica Nanofiber 
Reinforced Nylon6 

Piyada Wangworn, 
Panitarn Wanakamol 

Japan Conference 
Proceeding 
9 May 2014, Kyoto Japan 

M.S.Matsci-
57-4.2.3-03 

4. Preparation of 
Potassium Sodium 
Niobate in Tellurite 
Glass System Doped 
with Er2O 

Ploypailin Yongsiri  , 
Phiangkhwan 
Mhuangthong  , 
Anocha Munpakdee   
and Kamonpan 
Pengpat 

Ferroelectrics 
เล่มที่ Volume 459 ปีที่ 
2014  ฉบับที่  Issue 1 
หน้าที่ 153-159 เดือน  
มกราคม ปี พ.ศ. 2557 

M.S.Matsci-
57-4.2.3-04 

5  Effect of Humidity 
on Electrical 
Property of ECA 
Joints for Dual Stage 
Micro-Actuator in 
Hard Disk Drives 
Applications 

 Nussara 
Tangwitmonai , 
Pavadee 
Aungkavattana, 
Patamas Bintachitt 

 KKU Res. J. 2014; 19(5): 
622-627 

M.S.Matsci-
57-4.2.3-05 

6 Study of the Factors 
Affecting the 
Mechanical, 
Electrical, and 
Piezoelectric 
Properties of PZT 
Micro-Actuator 

Puntipa Suaprasert 
, Pavadee 
Aungkavattana,   
Patamas 
Bintachitt 

Ferroelectrics 
เล่มที่ Volume 459 ปีที่ 
2014  ฉบับที่  Issue 1 
หน้าที่ 32-37 เดือน  
มกราคม ปี พ.ศ. 2557 
 

M.S.Matsci-
57-4.2.3-06 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพ ปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 
 

5 5 5 3 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

- - 4.39 
จาก

คะแนน
เต็ม 5 

 มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี และมีแนวโนม้ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่องดังนี ้

- การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มคีรบทั้ง 5 คน ในทุกๆ ปี (2555, 2556, และ 2557) ที่มีการใช้หลักสูตร 
TQF  

- มีการรายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศกึษา 2557 จากท่ีไม่มีการรายงานในปี
การศึกษา 2555 และ 2556  

  



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวัสดศุาสตร์  หน้า 48 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.S.Matsci_57_4.3_1 แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 ท าแบบสอบถามโดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 

M.S.Matsci_57_4.3_2 แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 ท าแบบสอบถามโดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 

M.S.Matsci_57_4.3_3 แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 ท าแบบสอบถามโดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 

M.S.Matsci_57_4.3_2 แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 ท าแบบสอบถามโดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 

M.S.Matsci_57_4.3_2 แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 ท าแบบสอบถามโดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 2.50 ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 
ผลการด าเนินงาน 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติ มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีศักยภาพในการใช้ความรู้
ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย นายจ้าง นิสิตปัจจุบัน (มคอ. 2) 
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ระบบและกลไก 
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ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

ระบบและกลไก (1) การด าเนินงาน (2) การปรับปรุง (3) มีผลจากการปรับปรุงเห็นเป็นรูปธรรม (4) 
1. แผนการด าเนินงาน
หลักสูตร (KPI) ประจ าปี
การศึกษา 2557 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ 7) ปี
การศึกษา 2556 มาพิจารณาเพ่ือปรับปรุง
การการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ในปี
การศึกษา 2557 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ได้ก ากับการจัดท ารายวิชา
ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยเฉพาะวิชา
เลือก จะเปิดสอนตามความต้องการของนิสิต 
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และความเช้าใจในเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ (มคอ. 3 และ 
มคอ. 5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2557)   

1. คะแนนผลการประเมินวิชารายวิชา จาก
รายงานสรุปผลการประเมินรายวิชา (ปค 
004) ทุกวิชาอยู่ในระดับ ดี 
2. คะแนนความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย
ต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5 (KPI) 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรได้คะแนน 
4.26 จากคะแนนเต็ม 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.S. Matsci_57_5.1_1 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
M.S. Matsci_57_5.1_2 มคอ. 3 และ มคอ. 5 ทุกรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2557 
M.S. Matsci_57_5.1_3 รายงานสรุปผลการประเมินรายวิชา (ปค 004) ทุกรายวิชาทีเปิดสอนใน

ปีการศึกษา 2557  
M.S. Matsci_57_5.1_4 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
ผลการด าเนินงาน  

- การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

  

การก าหนด
ผู้สอน 

• คณะกรรมการบริหารและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ประชุมพิจารณาการจัดการเรียนการสอน และก าหนดผู้สอน ใหเ้ป็นไปเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มคอ. 3 

• ก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) ทุกรายวิชาที่เปิดสอน  
• ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ในทกุรายวิชาที่เปิดสอน  
• ส่งแผนการเรียนรู้ในทุกรายวิชาที่เปิดสอนใหผู้้รับผิดชอบน าขึ้นเวปไซด์ 

การพิจารณา
ผลการเรียนรู้ 

• คณะกรรมการบริหารและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาผลการเรียน การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ และวิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานที่ใช้ประเมินนสิิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 ทุกรายวิชา 

มคอ. 5 
• คณะกรรมการบริหารและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ประชุมประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5) ทุกวิชามี่เปิดสอน 

มคอ. 7 

• อาจารย์ประจ าหลกัสูตร จัดท า มคอ. 7 เพื่อน ากลบัไปปรับปรุง วางแผน การเรียนการสอน ทั้งสาระวิชาและวิธีการสอน ส าหรับปีการศึกษา
ต่อไป 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร............................................................. หน้า 55 
 

ระบบและกลไก (1) การด าเนินงาน (2) การปรับปรุง (3) 
แผนการด าเนนิงานหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 เพ่ือ
วางแผน แผนการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
 
 
 

- การก าหนดผู้สอน 

การก าหนดผู้สอนผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน 
หมายเหตุ หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2555 ก าหนดว่าให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอากจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 
2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ ซึ่งเป็นไปตามการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มีความรู้หรือเคยมีประสบการณ์สอนในเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับสาระในวิชาที่มอบหมาย 
 

- ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาให้
อาจารย์ประจ าทุกท่านติดตามและตรวจสอบ 
มคอ. 3 มคอ. 5 และ มคอ. 7 ที่เวปไซด์คณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้การส่ง มคอ. 3 มคอ. 5 และ 
มคอ. 7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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ระบบและกลไก (1) การด าเนินงาน (2) การปรับปรุง (3) 
แผนการด าเนนิงานหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

- การก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ในทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ในทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ใน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณา มคอ. 3 ทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 เพ่ือตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

 
  
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ได้ก ากับการจัดท ารายวิชาทั้ง
วิชาบังคับและวิชาเลือก โดยเฉพาะวิชาเลือก จะ
เปิดสอนตามความต้องการของนิสิต เพ่ือให้นิสิต
มีความรู้และความเช้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ 
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ระบบและกลไก (1) การด าเนินงาน (2) การปรับปรุง (3) มีการปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการจากผลการประเมิน(4) 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 
คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยยึดหลักการเบื้องต้นให้เป็นไปตามการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
ส าหรับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ จะกระท าหลังจากการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนิสิตสอบผ่านเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
2. การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์ 
1. เมื่อนิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว บัณฑิต
วิทยาลัยให้นิสิตท ารายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ติดตาม
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้นิสิตท ารายงานความก้าวหน้า
ปริญญานิพนธ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าปริญญา
นิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิสิตในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

M.S. Matsci_57_5.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 

M.S. Matsci_57_5.2_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 

M.S. Matsci_57_5.2_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 

M.S. Matsci_57_5.2_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 

M.S. Matsci_57_5.2_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 

M.S. Matsci_57_5.2_6 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557 

M.S. Matsci_57_5.2_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 

M.S. Matsci_57_5.2_8 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 

M.S. Matsci_57_5.2_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 

M.S. Matsci_57_5.2_10 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557 

M.S. Matsci_57_5.2_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 

M.S. Matsci_57_5.2_12 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 

ผลการด าเนินงาน   

 การประเมินผู้เรียนอาศัยกลไกการใช้ มคอ 3  มคอ 5 และ มคอ 7 และการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยนิสิต ในการก ากับการด าเนินการดังแผนผังกระบวนการ 

 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    

 หลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์ มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.5 ในทุกภาคการเรียน
โดยก่อนเปิดภาคเรียนจะประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.2 โดยมีการ
ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนิสิตที่มุ่งพัฒนา  โดยมีลักษณะ
ต่างๆ เช่น การสอบอัตนัยในวิชาบรรยาย การประเมินผลการปฏิบัติการวิเคราะห์วัสดุในรายวิชา 
MS502  การประเมินจากการท ารายงานและการน าเสนองานในชั้นเรียน   การประเมินพฤติกรรม
ในชั้นเรียน  ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมาย (การบ้าน)   (M.S.Matsci_57_5.3_1) 
 และเม่ือสิ้นสุดภาคเรียนผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณา มคอ.5 
เพ่ือวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ผ่านการประเมินโดยผู้สอน  (M.S.Matsci_57_5.3_2) (PDC) 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
   นอกจากกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยผู้สอน ยังมีกระบวนการทวนสอบผล

สัมฤทธิโดยนิสิตเป็นผู้ประเมินตนเองว่าได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามท่ีก าหนดใน มคอ.2 และ 
มคอ.3 มากน้อยเพียงใด  ซึ่งจากผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นี้ท าให้ทราบเป็นรายประเด็น ซึ่งท าให้
การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตมีความครอบคลุมมากขึ้น (M.S.Matsci_57_5.3_3)   
ตัวอย่างเช่น ในรายวิชา MS503 นิสิตมีผลประเมินตามกรอบมาตรฐานโดยรวมในระดับดีมาก (ได้
เกรด A) แต่จากผลการทวนสอบนิสิตสะท้อนว่าตนมีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้า
ได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็นอยู่ในระดับพอใช้ ท าให้หลักสูตรมีความตระหนักและอาจหาช่องทาง
ในการพัฒนานิสิตเพ่ิมเติมในส่วนนี้ (PD)  
 อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (M.S.Matsci_57_5.3_4) และพบว่าการประเมินผลการเรียนรู้ตาม มคอ 
5 และจากการทวนสอบ มีความสอดคล้องกันในประเด็นหลัก (ผลการเรียนรู้ข้อหลัก) นั่นคือผู้สอน
และตัวนิสิตเองประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในด้านต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (C) 
 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7) 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3  5 และ 7 อย่างเป็นระบบ
และมีกรอบเวลาที่แน่นอน  (M.S.Matsci_57_5.3_5)  เพ่ือติดตามกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ความสอดคล้องกับ มคอ.2 และให้มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิตตามที่ตั้งไว้ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.S.Matsci_57_5.3_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่  2/2557 และ 

4/2557 เกี่ยวกับการพิจารณา มคอ 3 
M.S.Matsci_57_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่   4/2557 

และ 2/2558 เกี่ยวกับการพิจารณา มคอ 5 
M.S.Matsci_57_5.3_3 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
M.S.Matsci_57_5.3_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 
M.S.Matsci_57_5.3_5 สรุปรายงานการประชุมที่เก่ียวกับการพิจารณาและติดตาม มคอ   และ 

การด าเนินงานตาม KPI 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นตาม

เกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

 รายงานการประชุมจารย์ประจ าหลักสูตร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 มคอ. 2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา 

 มคอ. 3 ทุกวิชาที่เปิดสอน ปีการศกึษา 2557 
http://cms2.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=10199 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบ
ทุกรายวิชา 

 มคอ. 5 ทุกวิชาที่เปิดสอน ปีการศกึษา 2557 
http://cms2.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=10199 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

 มคอ. 7 ปีการศึกษา 2557 
 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 แบบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ

 มคอ. 7 ปีการศึกษา 2557 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นตาม

เกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

- 
  

ไม่มีอาจารย์ใหม ่

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบั
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 เอกสารการเข้าร่วมสมัมนา/ประชุม ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อป ี

 เอกสารการเข้าร่วมสมัมนา/ประชุม ของบุคคลากรฝ่าย
สนับสนุน 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

 สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ที่ระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 น้อย 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6   
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องค์ประกอบที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

การประเมินตัวเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 

ระบบและกลไก  : ระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของ หลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์ ในรอบ 1 ปี
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการประจ าหลักสูตร ประชุมรว่มกนั เพื่อประเมินและพจิารณาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ที่ควรมี 

ตัวแทนกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมประชุมกับกรรมการฝ่ายแผนฯภาควิชาฟสิิกส์เพื่อเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ควรมีและควรจัดหาเพิ่มเติม  โดยค านึงถึงความเป็นประโยชน์ในภาพรวมของทกุหลักสูตรที่อยูภ่ายใต้การก ากับดแูล

ของภาควิชาฯเป็นหลัก 

กรรมการฝ่ายแผนฯภาควิชาจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณสาขาขลาดแคลน  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ เพือ่ล าดับความส าคัญ และส่งไปยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

เมื่องบประมาณได้รับการอนุมัติ  ภาควชิา / คณะวิทยาศาสตร์ ท าการจัดซ้ือครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

กรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์   และจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
รวมถึงท าการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 

นิสิตและอาจารย์ประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 

กรรมการประจ าหลักสูตร น าผลจากการประเมิน และข้อเสนอแนะมาประชุมรว่มกัน เพือ่ประเมินและพจิารณาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรมีเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 

ตัวแทนกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมประชุมกับกรรมการฝ่ายแผนฯภาควิชาฟสิิกส์เพื่อเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรมี
และควรจัดหาเพิ่มเติม  ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ภาควิชาฟิสกิส์ 
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ผลการด าเนินงาน 

ระบบการด าเนินงานของของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ มีระบบที่เอ้ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้จากการประเมินในแบบฟอร์ม ปค.003/004  เพ่ือให้ทราบ
ถึงความต้องการและความพอเพียงของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีส าหรับการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร (M.S.Matsci_57_6.1_1 ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร 4/57)   โดยข้อเสนอแนะและมติที่
ได้จากที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร จะถูกเสนอไปยังที่ประชุมภาควิชาฟิสิกส์ โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการน าเสนอ รวมถึงล าดับความส าคัญและความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในแต่ละหลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิตอย่างแท้จริง โดยมีการร่วมพิจารณาครุภัณฑ์เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือเสนอ
จัดท าค าขอตั้งในงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือท าการจัดซื้อในช่วงเดือน 
ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพ่ือร่วมพิจารณาครุภัณฑ์เพ่ือใช้สนับสนุนการ
เรียนการสอนเพ่ือเสนอจัดท าค าขอตั้งในงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(M.S.Matsci_57_6.1_2  รายงานการประชุมภาค หรือ ค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณ
เงินรายได้ ปี 2558) 

เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณเงินแผ่นดินปี พ.ศ. 2558 และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2558 
ภาควิชาฟิสิกส์มีการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน การ
วิจัย ในช่วงตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 6 เครื่อง  ตู้ดูดควันพิษ ขนาด 
1.8 เมตร พร้อมตู้ดักจับไอกรด  และ หลอดทดลองอิเล็กตรอนดิฟฟรักชั่น เป็นต้น นอกจากนี้คณะ
วิทยาศาสตร์ก็ยังจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และ การวิจัยโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดซื้อ ระบบเสียงประจ าห้องบรรยายใน
อาคาร 19 เป็นจ านวนเงิน 750,000 บาท เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง และระบบอุปกรณ์
เครือข่าย (Wifi) รวมถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆในอาคารเช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ ตู้น้ า
ดับเพลิงติดผนัง เพ่ือเอ้ือให้นักวิจัย นิสิต และ คณาจารย์ได้ท าการเรียนการสอนและวิจัยได้อย่างปลอดภัย 

หลังจากนั้นเมื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะท า
การประเมินผลอีกครั้ง โดยน าข้อเสนอแนะและผลจากแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียนการสอน มาร่วมพิจารณา (M.S.Matsci_57_6.1_3 ประชุมกรรมการ
ประจ าหลักสูตร พ.ค. 58 ครั้งที่ 2/58) หากครุภัณฑ์ที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และวิจัยบางครุภัณฑ์ที่มี
ความจ าเป็นแต่ยังไม่มีการด าเนินการจัดซื้อในงบประมาณที่ผ่านมาหรือยังไม่มีไม่เพียงพอ คณะกรรมการ
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ประจ าหลักสูตรจะเสนอไปยังที่ประชุมภาควิชาฟิสิกส์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอ เพ่ือจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2559 และงบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 
2559 (M.S.Matsci_57_6.1_4 ค าขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และ รายได้ปี 2559)  โดยมีกรรมการ
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณของภาควิชา โดยในครั้งนี้ได้มีการเสนอเพ่ือจัดซื้อ 
เครื่องปรับอากาศจ านวน 3 เครื่อง และ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์จ านวน 2 เครื่อง  โดยจะเริ่มมีการ
จัดซื้อในเดือน ตุลาคม 2558 เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2558  

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรได้มีการส ารวจถึงความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการประเมินผ่านทาง ปค 
003/004 และ แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียนการสอน 
โดยในปีการศึกษา 2557 โดยในภาพรวมทุกส่วนของการประเมินได้คะแนนมากกว่าระดับ 4 ขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน แต่ทั้งนี้ในส่วนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือในเรื่อง ประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของสื่อ/อุปกรณ์ โดยนิสิตมีข้อเสนอแนะในเรื่องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ เครื่องปรับอากาศใน
ห้องเรียนเสียงดังและไม่เย็น (M.S.Matsci_57_6.1_5 ผลการประเมินจาก e-survey 
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr003.php?&web_system_id=
1&qnr_cd=QNR02005829&ques_cd=Q000024&ans_value=20) 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

เมื่อไดท้ราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะน าผลการประเมินมาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือ
น าเสนอในที่ประชุมภาควิชาฟิสิกส์ เพ่ือน าเสนอต่อไปในที่ประชุมกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ และ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณต่อไป หากครุภัณฑ์ที่ควรจะมีแต่ยังไม่สามารถจัดซื้อได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน 
กรรมการประจ าหลักสูตรก็จะน าเสนอในที่ประชุมภาคเพ่ือท าการจัดซื้อต่อไปในงบประมาณอ่ืนๆต่อไป 

 

 

 

 

 
 

 

ประชุมภาควชิาเพื่อท าการจัดท าค าขอ
ตั้งงบประมาณเงินรายได้ (ช่วงเดือน 
พ.ค.) เพื่อจดัซ้ือครุภณัฑ์ในเดอืน 
ตุลาคม ปีเดียวกัน 

ประชุมภาควชิาเพื่อท าการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณเงนิแผน่ดนิ (ช่วงเดอืน ธ.ค.)เพือ่
จัดซื้อครุภณัฑ์ในเดอืน ตุลาคม ปีถัดไป 

 

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. พ.ค. มิ.ย. ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ หน้า 68 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

M.S.Matsci_57_6.1_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ครั้งที่ 4/2557 

M.S.Matsci_57_6.1_2 ค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2558 

M.S.Matsci_57_6.1_3 ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร  พ.ค. 58 ครั้งที่ 2/58 

M.S.Matsci_57_6.1_4 ค าขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และ รายได้ปี 2559 

M.S.Matsci_57_6.1_5 ผลการประเมินจาก e-survey 
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr0
03.php?&web_system_id=1&qnr_cd=QNR02005829&ques_cd=Q
000024&ans_value=20) 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 4.52 ดีมาก (2 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 4 2.58 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 5 2.50 ปานกลาง (4 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 6 1.00 น้อย (1 ตัวบ่งช้ี) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

2.83 ปานกลาง (13 ตัวบ่งช้ี) 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบ 

ที ่

คะแนน 

ผ่าน 

จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - 2.1,2.2 
4.52 

 

ดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00 ปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 2.58 ปานกลาง 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 2.50 ปานกลาง 

6 1 - 6.1 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.83 ปานกลาง 

ผลการประเมิน    2.83 ปานกลาง 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. บัณฑิตมีมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้งานภายใน 1 ปี และ
ผลงานจากการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในเกณฑ์ดี 
2. มีระบบกลไก การด าเนินงาน การปรับปรุง และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผลจากการปรับปรุงเพ่ือท าให้
หลักสูตรมีประสิทธิภาพในการรับนิสิตได้มีประสิทธิภาพขึ้น และการมีระบบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมให้นิสิตทั้งที่จบมาทางสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และมีการเตรียมความพร้อม
ส าหรับนิสิตที่เข้าเรียนต่อ ถึงแม้จะมิได้มีการเรียนหรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาทางสาขาวิชา
วัสดุศาสตร์ 
3.เนื้อหาสาระวิชาในหลักสูตรมีความหลากหลายและครอบคลุมส าหรับนักวัสดุศาสตร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผล
การประเมินรายวิชาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อให้มีนิสิตเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้จ านวนมากขึ้น 
 
 

 

 


