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รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
คณะ วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่รายงาน 24 มิถุนายน 2559 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.81 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 7 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ
ดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดี (องค์ประกอบที่ 3 5 4และ 6)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.13 ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี  

องค์ประกอบที่ 4 3.86 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.75 ดี  

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.81 ด ี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

1. นิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 จะต้องรีบผลักดันให้ส าเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 
2559  

 2. พัฒนาหลักสูตรให้นิสิตมีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพทางวัสดุศาสตร์ 
 3. เร่งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือให้มีนิสิตมากข้ึน 
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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยใช้แนวทางระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์ มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีก าหนด 

รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เป็น
เอกสารสรุปผลการ ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) และ
รอบปีงบประมาณ 2558 และ (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
เพ่ือพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 
กระบวนการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถน าไปวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินการหลักสูตรต่อไป 
 
 
 
 
 
 

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

วันที่ 24 มิถุนายน 2559      
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สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บริหาร  
ค าน า  
สารบัญ  
 หน้า 
หมวดที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
    ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงค์หลักสูตร  
    รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสิต  
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอกที่ได้รับการ 
                     ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 

    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต  
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต  
หมวดที่ 3 อาจารย์  
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร)  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
    ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
หมวดที่ 5 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  
ภาคผนวก  
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    ภาคผนวก 1 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร  
    ภาคผนวก 2 common dataset  
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หมวดที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ชื่อย่อ วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Materials Science 

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25530091100302 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและวิจัยทางด้าน
วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี   
2. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม   
3. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 

1 *ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า   วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2538   
M.S. (Materials Science and Engineering) 2540   
Ph.D. (Materials Science and Engineering) 2544     

2 *ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 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 ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี วท.บ. (เคมี) 2542 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 2544  
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 2548 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
อาจารย์ทั้ง 5 คนนี้ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

นี้เท่านั้น มิได้เป็นของหลักสูตรอื่น และได้ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คนนี้ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก  อีกทั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_1, M.S.Matsci_58_1.1_2, M.S.Matsci_58_1.1_3, 
M.S.Matsci_58_1.1_4, M.S.Matsci_58_1.1_5, M.S.Matsci_58_1.1_6 
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รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 

มี
ประสบการ
ณ์ด้านการ
สอน () 

มี
ประสบการณ์
ด้านการวิจัย

() 
(ไม่เป็นส่วน
หนึ่งของ
ปริญญา
นิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์     

2 ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่     

3 อ.ดร.ปณิธาน  วนากมล        

4 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า       

5 ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล     

6 อ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล     

7 อ.ดร.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ     

8 ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์     

9 ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี     

10 อ.ดร.จามรี อมรโกศลพันธ์     

 
อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีประสบการณ์ในการ

ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_7, M.S.Matsci_58_1.1_8, M.S.Matsci_58_1.1_9, 
M.S.Matsci_58_1.1_10, M.S.Matsci_58_1.1_11, M.S.Matsci_58_1.1_12, 
M.S.Matsci_58_1.1_13, M.S.Matsci_58_1.1_14, M.S.Matsci_58_1.1_15, และ 
M.S.Matsci_58_1.1_16 
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มี

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญา
นิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์     

2 ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล     

3 ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่     

 
ในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตเรียนอยู่ในหลักสูตรนี้จ านวน 6 คนได้แก่ 

 นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ ซึ่ง อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_17 และ M.S.Matsci_58_1.1_18 

 นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากุล ซึ่งมี ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_19 และ M.S.Matsci_58_1.1_20 

 นางสาวปานฝัน กุลทอง ซึ่งมี อ .ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หลักฐาน M.S.Matsci_57_1.1_21 และ M.S.Matsci_58_1.1_22 

 นายปรีชา พรมมา ซึ่ งมี  ผศ .ดร .อารี ยา เ อ่ียมบู่  เป็นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์           
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_ 23 และ M.S.Matsci_58_1.1_24 

 นางสาวเรือนแก้ว รังสรรยุทธนา อยู่ในกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 นายอนุวัติ เหมาะพิชัย ยังไม่ได้ท าการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มี

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญา
นิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 อ.ดร.เสวต อินทรศิริ     

 

 นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากุล มี อ.ดร.เสวต อินทรศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_ 25 และ M.S.Matsci_58_1.1_ 26 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญา
นิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล    

2 ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี    

3 อ.ดร.เสวต อินทรศิริ    

4 รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ    

 
ในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตเรียนอยู่ในหลักสูตรนี้จ านวน 6 คน มีนิสิตจ านวน 1 คนได้สอบ

วิทยานิพนธ์ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากุล  โ ด ย อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ
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วิทยานิพนธ์ทุกท่านเป็นอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอนสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_27, M.S.Matsci_58_1.1_28, M.S.Matsci_58_1.1_29, 
M.S.Matsci_58_1.1_30 และ M.S.Matsci_58_1.1_31 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 

 อ.ดร. ปัทมาศ บิณฑจิตต์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตรวมทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ 
นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ นางสาวปานฝัน กุลทอง นิสิตในหลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์ และ นาย
อานนท์ ไกรป๊อก ซึ่งเป็นนิสิตในหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์ 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_32 และ M.S.Matsci_58_1.1_33 

ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตรวมทั้งสิ้น 1 คน ได้แก่ นางสาว
ปรมาภรณ์ จิตโสภากุล นิสิตในหลกัสตูร วท.ม. วสัดศุาสตร์ 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_34 

ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตรวมทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ นายปรีชา พรม
มา นิสิตในหลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์ และ น.ส.ชญานันท์ กาลปลูก นิสิตในหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์ 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_35  
 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนี้ อยู่ในเกณฑ์คืออาจารย์ 1 คนต่อ นิสิต 5 คน 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 คน ได้มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยได้นับรวมปีที่ประเมิน
แล้ว แสดงไว้ในข้อมูลของอาจารย์แต่ละท่าน 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_36,  M.S.Matsci_58_1.1_37, และ M.S.Matsci_58_1.1_38 
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 ประเมิน
หลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ปรับปรุงหลักสูตรปี 2560 และได้มีการพิจารณาระบบ กลไก และกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 และ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งการวางแผนนี้ได้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดคือไม่เกิน 5 ปี  
ทัง้นี้ได้ท าการแตง่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจาราณาหลักสูตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_39,  M.S.Matsci_58_1.1_40 และ M.S.Matsci_58_1.1_41 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์      “ผ่าน”
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.S.Matsci_58_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
M.S.Matsci_58_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พินิจค้า 
M.S.Matsci_58_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 
M.S.Matsci_58_1.1_4 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ดร.ปณิธาน วนากมล 

M.S.Matsci_58_1.1_5 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
M.S.Matsci_58_1.1_6 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี 

M.S.Matsci_58_1.1_7 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
M.S.Matsci_58_1.1_8 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 

M.S.Matsci_58_1.1_9 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ดร.ปณิธาน วนากมล 

M.S.Matsci_58_1.1_10 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า 
M.S.Matsci_58_1.1_11 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล 

M.S.Matsci_58_1.1_12 ข้อมลูรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 

M.S.Matsci_58_1.1_13 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ดร.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ 
M.S.Matsci_58_1.1_14 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 

M.S.Matsci_58_1.1_15 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี 
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M.S.Matsci_58_1.1_16 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ดร.จามรี อมรโกศลพันธ์ 

M.S.Matsci_58_1.1_17 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
M.S.Matsci_58_1.1_18 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ 

M.S.Matsci_58_1.1_19 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล 
M.S.Matsci_58_1.1_20 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากูล 

M.S.Matsci_58_1.1_21 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 

M.S.Matsci_58_1.1_22 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวปานฝัน กุลทอง 
M.S.Matsci_58_1.1_23 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 

M.S.Matsci_58_1.1_24 ค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นายปรีชา พรมมา 

M.S.Matsci_58_1.1_25 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ดร.เสวต อินทรศิร ิ
M.S.Matsci_58_1.1_26 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากูล 

M.S.Matsci_58_1.1_27 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากูล 

M.S.Matsci_58_1.1_28 ข้อมูลรายบุคคลของกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล 
M.S.Matsci_58_1.1_29 ข้อมูลรายบุคคลของกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ดร.เสวต อินทรศิริ 

M.S.Matsci_58_1.1_30 ข้อมูลรายบุคคลของกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี 
M.S.Matsci_58_1.1_31 ข้อมูลรายบุคคลของกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ 

M.S.Matsci_58_1.1_32 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ 

M.S.Matsci_58_1.1_33 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวปานฝัน กุลทอง 
M.S.Matsci_58_1.1_34 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากูล 

M.S.Matsci_58_1.1_35 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นายปรีชา พรมมา 

M.S.Matsci_58_1.1_36 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
M.S.Matsci_58_1.1_37 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล 

M.S.Matsci_58_1.1_38 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู ่
M.S.Matsci_58_1.1_39 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 

M.S.Matsci_58_1.1_40 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 

M.S.Matsci_58_1.1_41 ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจาราณา
หลักสูตร 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 2.1)       

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษารวม 
4 คน โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 1  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25 จากจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 4.13 (4.13/1) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 
ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.13 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 4 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.00 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.33 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 3.67 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.33 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.33 

 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน  
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
ร้อยละ 25 
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หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

จากการสรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตนั้นได้ข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และคุณภาพของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 นั้น ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ได้มีการครอลคลุมทั้ง 5 ด้าน  และได้คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 5 ด้านอยู่ท่ี 4.13 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5 

 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_58_2.1_1 สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท)   

 
ในปีการศึกษา 2558  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ ยังไม่มีผู้ส าเร็จ

การศึกษา (นับถึงวันที่รายงาน 4 กค. 2559)   
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 
- การรับนิสิต    
ระบบและกลไกในการรับนิสิต 

 
การด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณคุณสมบัติของผู้สมัครตามคุณสมบัติ
ของผู้เรียนตามเล่ม มคอ. 2 ของหลักสูตร เนื่องจากผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่มี
พ้ืนฐานทางวัสดุศาสตร์น้อย ดังนั้นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ออกข้อสอบวิชาการเพ่ิมเติม ส าหรับ
สัมภาษณ์ผู้สมัคร โดยเป็นกระบวนการการคัดเลือกเพ่ิมเติมจากการปีการศึกษา 2556 เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มี
ความพร้อมทั้งทางปัญญา 

ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อสอบสัมภาษณ์เพ่ิมเติมส าหรับผู้สมัครเข้า
เรียนในหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 มาทบทวนและปรับปรุง เพ่ือใช้ในการสอบสัมภาษณ์ส าหรับผู้สมัครที่
เข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 และได้ปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีความพร้อมทั้งทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมี
เวลาเพยีงพอ และให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรที่ก าหนด 
ดังนี้ 

1. การตอบค าถามวิชาการ (60 คะแนน) 
2. เจคตคติและความสนใจในสาขา (20 คะแนน)  
3. บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
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4. ความสามารถในการสื่อสาร (10 คะแนน) 
[M.S. Matsci_3.1_1] 

เกณฑ์ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดเพ่ิมเติมนี้ ได้น ามาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัตรเข้า
เรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์      19 
 

การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต 
 

กระบวนการรับนิสิต การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2557 

 
 
 
ปีการศึกษา 2558 

 
 

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา

คุณสมบัติและจ านวนนิสิตที่จะรับ 

- น าข้อสอบวิชาการที่ออกเพ่ิมเติม ในปีการศึกษา 

2557 มาทบทวนและปรับปรุง โดยอาจารย์ประจ า

หลักสูตรก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสอบ

สัมภาษณ์วิชาการเพ่ิมเติม และใช้สัมภาษณ์นิสิตเข้า

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 

 

ออกข้อสอบวิชาการเพ่ิมเติม ใช้สัมภาษณ์นิสิต

เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2558 
นิสิตใหม่เข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัด

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณา

คุณสมบัติของผู้สมัครและคัดเลือก 

บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด าเนินการ

รับสมัคร 

บัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติและจ านวนนิสิตที่

จะรับ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์      20 
 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้
ก าหนดวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดเพ่ือให้นิสิตใหม่ทราบถึงข้อบังคับฯ ข้อปฏิบัติ ฯ 
ต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
การด าเนินงาน 

นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 มีความกังวลในการเข้าศึกษาในหลักสูตร 
เนื่องจากนิสิตมีพ้ืนฐานวัสดุค่อนข้างน้อย ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนและ
ปรับปรุงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ชี้แจงข้อมูล
เพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาและสามารถวางแผนการศึกษาให้ส าเร็จได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด นอกเหนือจากกระบวนการที่ก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 

1. แผนการศึกษาตาม มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
2. แนะน าอาจารย์ประจ า ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรักษาวิทยานิพนธ์ได ้
3. ก าหนดสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
4. การรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ 
5. อาจารย์ผู้สอนแนะน าให้นิสิตเข้าฟังบรรยายในวิชาพ้ืนฐานระดับ ป. ตรี เพ่ือปูพ้ืนความรู้ทาง
วัสดุศาสตร์ 

[M.S. Matsci_3.1_1-2] 
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การปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

กระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

1. ก าหนดวันปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา โดย
จัดเพ่ือให้นิสิตใหม่ทราบถึง
ข้อบังคับฯ ข้อปฏิบัติ ฯ ต่าง 
ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

   

2 .  พบอาจ าร ย์ ที ป รึ กษ า 
วิชาการ 

ไม่มีนิสิตเข้าศึกษา   

3. อาจารย์ผู้สอน แนะน าให้
นิสิตเข้าฟังบรรยายในวิชา
พ้ืนฐานระดับ ป. ตรี เพ่ือปู
พ้ืนความรู้ทางวัสดุศาสตร์ 

ไม่มีนิสิตเข้าศึกษา -  
 
 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S. Matsci_3.1_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 8/2558 

M.S. Matsci_3.1_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 10/2558 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
  หลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์มีการวางแผนและมีระบบกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
ปริญญานิพนธ์แก่นิสิต โดยการด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการท าปริญญานิพนธ์ที่ก ากับโดยบัณฑิต
วิทยาลัย   ในปีการศึกษา 2558 มีการด ำเนินกำรตำมระบบกลไกลที่วำงไว ้ดังนี้ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรมีการก ากับดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญา
นิพนธ์แก่นิสิต โดย  

- พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม  
(M.S.Matsci_58_3.2_1)  (M.S.Matsci_58_3.2_2) 

- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์   
   (M.S.Matsci_58_3.2_3)  (M.S.Matsci_58_3.2_4) 
   (M.S.Matsci_58_3.2_5)  (M.S.Matsci_58_3.2_6) 

- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์  
  (M.S.Matsci_58_3.2_7)  (M.S.Matsci_58_3.2_8) 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดูแลการท าปริญญานิพนธ์ จะแจ้งให้ที่ประชุมฯ 
รับทราบความเป็นไปของนิสิต เมื่อนิสิตได้ผ่านกระบวนการท าปริญญานิพนธ์แต่ละขั้นตอนได้แก่ การสอบ
เค้าโครง การสอบปริญญานิพนธ์ รวมถึงการไปน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต (M.S.Matsci_58_3.2_9)  
(M.S.Matsci_58_3.2_10) (PD)  
 นอกจากการด าเนินงานตามระบบกลไกตามปกติ ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับปรุง
กระบวนการก ากับติดตามสถานภาพนิสิตทางวิชาการและสถานภาพการท าปริญญานิพนธ์  โดยก าหนด
กรอบเวลาในการติดตามที่แน่นอนคือทุกสิ้นภาคการศึกษา   เพ่ือประเมินกระบวนกำรที่ได้ปรับปรุงไป  
ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 8/2558 ได้มีการพิจารณาระบบการก ากับติดตามท่ีเริ่ม
พัฒนาขึ้นในปีการศึกษา 2557   ที่ประชุมฯ เห็นว่าการก าหนดกรอบเวลาในการติดตามที่แน่นอนนี้มีผลดี 
จึงคงรูปแบบการติดตามสถานภาพนิสิตเช่นนี้ต่อไป  (C) 
 ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการก ากับติดตามสถานภาพนิสิตรวมถึงความก้าวหน้าในการท าปริญญา
นิพนธ์  ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 
1/2558 และ 2/2558  การมีกรอบเวลาในการติดตาม ท าให้ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วม
ตระหนักถึงสถานภาพและความก้าวหน้าของนิสิต  ท าให้เกิดความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ซึ่งเป็น
ผลที่เป็นรูปธรรม ดังกรณีตัวอย่างที่แสดงในตาราง  (A) 
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 ข้อมลูจากการประชมุอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและคณะกรรมการบริ

หาหลกัสตูร 
ครัง้ท่ี 12/2558 ครัง้ท่ี 4/2559 

นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ เตรียมเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
 

เตรียมสอบเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ โดยมีการก าหนดวันสอบ
แล้ว 

นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากุล ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ 

สอบปริญญานิพนธ์ผ่านเรียบร้อย 
และก าลังรอน าเสนอผลงานและ
ตี พิม พ์ผลงานในการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง
ที่  9  วันที่  28 -29 กรกฎาคม 
2559 
 

นายปรีชา พรมมา ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ 

เตรียมเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

 
 (M.S.Matsci_58_3.2_11)  (M.S.Matsci_58_3.2_12) (M.S.Matsci_58_3.2_13)   
 
 

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 หลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์มีกลไกส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการในการเรียนการสอน และการท าปริญญานิพนธ์  ซึ่งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีการพิจารณา มคอ 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้รายวิชาต่างๆ มีกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมศักยภาพนิสิต (PD)   (M.S.Matsci_58_3.2_14) 

ในการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร ครั้งที่  8/2558  ที่ประชุมพิจารณากระบวนการ
ส่งเสริมกิจกรรมและเสริมสร้างทักษะฯ ให้แก่นิสิตผ่านรายวิชาต่างๆ ในปีการศึกษา 2557 และประเมิน
ว่าการมองภาพรวมของการส่งเสริมฯ ยังไม่ชัดเจน  จึงมีการปรับปรุงกระบวนการการส่งเสริมฯ โดย
วิเคราะห์แตกประเด็นเป็นด้านๆ ตามทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี21  ซึ่งประกอบด้วย 
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“ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน)  การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 
4 C ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห)์    Communication (การสื่อสาร)    Collaboration (การร่วมมือ) 

และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค)์” 
(ที่มา: เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพือ่ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่21 (Partnership for 21st Century Skills) ) 

จากการประเมินในที่ประชุมฯ ทักษะที่มีการส่งเสริมได้น้อยคือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการร่วมมือ และ
ความคิดสร้างสรรค์  ในปีการศึกษาที่ 2558 นี้ ที่ประชุมฯ จึงเสนอให้มีการส่งเสริมทักษะการสื่อสารให้
มากขึ้น  โดยเฉพาะในภาคเรียนที่ 2/2558 เช่นในวิชาเลือกต่างๆ (M.S.Matsci_58_3.2_15)  
(M.S.Matsci_58_3.2_16) (M.S.Matsci_58_3.2_17) (C) 

 ผลการปรับปรุงกระบวนวิเคราะห์ภาพรวมท าให้เกิดการส่งเสริมทักษะให้ครอบคลุมมากข้ึน ในปี
การศึกษานี้ได้เน้น ทักษะการสื่อสาร ซึ่งเพ่ิมเติมในรายวิชาเลือกต่างๆ เช่น MS548 และ MS561 โดยนิสิต
ศึกษาค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  (M.S.Matsci_58_3.2_18)   
(A) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.S.Matsci_58_3.2_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร
ครั้งที่ 12/2558 วาระที่ 3.5 การแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายปรีชา 
พรมมา รหัส 57199110046 

M.S.Matsci_58_3.2_2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ นายปรีชา พรมมา 
M.S.Matsci_58_3.2_3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร

ครั้งที่ 10/2558 วาระที่ 3.1 พิจารณาคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากุล รหัส 55199110174 

M.S.Matsci_58_3.2_4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากุล 

M.S.Matsci_58_3.2_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร
ครั้งที่ 3/2559 วาระที่ 3.1 พิจารณาคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ รหัส 55199110173 

M.S.Matsci_58_3.2_6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ นางสาวจารุวรรณ 
จันทะพาหะ 

M.S.Matsci_58_3.2_7 รายงานการประชุมอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหาร
หลักสูตรครั้งที่ 2/2559 วาระที่ 3.1 พิจารณาคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์ นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากุล รหัส 55199110174 

M.S.Matsci_58_3.2_8 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภา
กุล 

M.S.Matsci_58_3.2_9 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร
ครั้งที่ 11/2558  วาระที่ 1.1 แจ้งผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์นางสาว
ปรมาภรณ์ จิตโสภากุล รหัส 55199110174 

M.S.Matsci_58_3.2_10  รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร
ครั้งที่ 3/2559  วาระท่ี 1.1 แจ้งผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์นางสาว
ปรมาภรณ์ จิตโสภากุล รหัส 55199110174)  

M.S.Matsci_58_3.2_11 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 8/2558 วาระที่ 3.2 การ
ทบทวนผลการประเมิน เพื่อปรับปรุง ระบบและกระบวนการต่างๆที่มีอยู่เดิม
ที่ใช้ในการบริหารและด าเนินการในหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2558  ภายใต้วาระย่อย 3.2.2   

M.S.Matsci_58_3.2_12  รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 12/2558 วาระที่ 4.1 
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การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา   

M.S.Matsci_58_3.2_13 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 4/2559 วาระท่ี 4.1 การ
ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

M.S.Matsci_58_3.2_14 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 7/2558 วาระที่ 3.1 และ 
3.2 

M.S.Matsci_58_3.2_15 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 8/2558 วาระที่ 3.2 การ
ทบทวนผลการประเมิน เพื่อปรับปรุง ระบบและกระบวนการต่างๆที่มีอยู่เดิม
ที่ใช้ในการบริหารและด าเนินการในหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2558  ภายใต้วาระย่อย 3.2.2   

M.S.Matsci_58_3.2_16 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1/2559 วาระท่ี 3.2 
พิจารณาตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 3 อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

M.S.Matsci_58_3.2_17 มคอ3 วิชา MS548  และ MS561 

M.S.Matsci_58_3.2_18 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 5/2559 วาระท่ี 3.1 และ 
3.2 พิจารณาผลการเรียน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และวิธีการให้คะแนนตาม
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินของนิสิตตามมาตรฐานตามผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 ทุกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 
ข้อมูลนิสิต  

ปีการศึกษาที่
รับเข้า  

 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 

2554 7 5 5 1 1 0 71 
2555 5 - 5 5 5 2 100 

2556 0 - - 0 0 0 - 
2557 2 - - - 2 2 100 

2558 2 - - - - 2 100 

*ส าหรับหลักสูตรระดับ ป.โท พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนนิสิตในเทอม 1 ปี 2 ต่อจ านวนนิสิตในเทอม 1 ปี 1 

รายการหลักฐานอ้างอิง M.S.Matsci_58_3.3_1    M.S.Matsci_58_3.3_2 
(ต้องการดูแนวโน้มให้ค านวณ ≥ 3 รุ่นต่อกัน) 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  

จ านวนนิสิตที่รับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 เท่ากับในปีการศึกษาที่ผ่านมา  จ านวนนิสิต
ค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีหลักสูตรในลักษณะเดียวกันเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย นอกจากนี้จ านวน
ประชากรในวัยเรียนยังมีจ านวนน้อยลง  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดกับทุกมหาวิทยาลัย  

อัตราการคงอยู่ของนิสิตอยู่ในระดับคงที่ที่ร้อยละ 100  
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2554 7 0 4 (57%) 1 (14%) - 

ปี 2555 5 - 0 3 (60%) 1 (20%)* 
ปี 2556 0 - - - - 

ปี 2557 2 - - - 0 
รายการหลักฐานอ้างอิง           M.S.Matsci_58_3.3_1    M.S.Matsci_58_3.3_2 

*คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2558  
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
นับตั้งแต่เปิดใช้หลักสูตรจนถึงปีการศึกษา 2558 อัตราจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวน

ที่รับเข้ามีค่าเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 71 (รับเข้าปี 2554) เป็นร้อยละ 80 (รับเข้าปี 2555) นับว่ามีพัฒนาการที่
ดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา (2 ปี) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัย
หลายประการ เช่น ปัญหาส่วนตัวหรือการลาพักการเรียนเนื่องจากงานประจ าที่นิสิตท าอยู่  
 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 4.90 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 4.57 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2556 ไม่มีการประเมิน 
 (M.S.Matsci_58_3.3_3)    (M.S.Matsci_58_3.3_4) 
 
หลักสูตรวิทยาศาสาตร์มหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร โดย
มีแนวโน้มผลการประเมิน ดีขื้น 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ไม่มีข้อร้องเรียน  

(M.S.Matsci_58_3.3_5)      
 
สรุปผลการด าเนินงานส าหรับตัวบ่งช้ี 
ด้านที่พิจารณาคือ การคงอยู่  การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน 

 มีการรายงานผลในทุกด้าน  

 มีแนวโน้มการด าเนินงานที่ดีข้ึนในบางเรื่อง คือ ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร    

 มีแนวโน้มการด าเนินงานที่คงที่ คือ การคงอยู่ (คงท่ีที่ร้อยละ 100)  การส าเร็จการศึกษาตามแผน 
(คงท่ีที่ร้อยละ 0) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.S.Matsci_58_3.3_1  รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 12/2558 วาระที่ 4.1 
การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา   

M.S.Matsci_58_3.3_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 4/2559 วาระท่ี 4.1 การ
ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

M.S.Matsci_58_3.3_3 ผลการประเมินหลักสูตรปีการศึกษา 2558 
ที่มา: แบบสอบถามความคิดเห็นนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kreLQXw8dlUFZAWw
3EXPF-iZR6vvlWRB6_Wm3Z0wAlA/edit#gid=2118644021 

M.S.Matsci_58_3.3_4 สรุปผลการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 

M.S.Matsci_58_3.3_5 ผลประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E4cfg4XVv0iZ1yit2cZSvHD10
qdcGZu3AGDezv5UvEM/edit#gid=1662649811 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

 

การบริหารและพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 
- 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 

โดยกระบวนการทั้งหมดดังที่กล่าวมานั้นได้ถูกน ามาทบทวนเพ่ือประเมินผลในที่ประชุมกรรมการ
ประจ าหลักสูตร (M.S.Matsci_58_4.1_1) เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยในการประชุมดังกล่าวมีมติให้เพ่ิมเติมในส่วนของการก าหนดภาระและหน้าที่ (TOR) โดยระบุ
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ภาระหน้าที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร รวมถึงเสนอให้ฝ่ายบุคคลกองการเจ้าหน้าที่คณะ
วิทยาศาสตร์จัดอบรมในเรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกท่าน โดย
ที่ประชุมมีมติให้เสนอ ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปในที่ประชุมภาควิชาฟิสิกส์เพื่อด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
(ปรับปรุงกระบวนโดยระบุภาระหน้าที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตรเพ่ิมเติมใน TOR และ

ให้มีการจัดอบรมในเร่ืองการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในการปฐมนิเทศ) 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั เพื่อท าหน้าที่สัมภาษณ์และคดัเลือก

ผู้สมคัร โดยมีกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นอย่างน้อย 1 คนท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดดังกลา่ว 

   กรรมการจะสรุปผลร่วมกันเพื่อลงมติคัดเลือกผู้สมัครที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมทีสุ่ด 

 

ประธานหลักสตูรจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาเพื่อแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตรท่านใหม่ 

จากนั้นภาควิชาจะท าหนังสือผ่านคณะฯไปยังส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์      32 
 

- 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_58_4.1_2)  

เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงได้ระบบและ
กระบวนการที่มีอยู่เดิมมาทบทวนในที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร (M.S.Matsci_58_4.1_3) โดยใน
การประชุมดังกล่าวที่ประชุมมีมติให้ในการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนนั้นนอกจากพิจารณา
จาก ปค.003 แล้วนั้นให้น าแบบประเมินความแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษาที่แล้วเข้ามาร่วมพิจารณาทุกครั้งเพ่ือปรับปรุงให้
กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มใช้ในการประชุมพิจารณาผลการประเมินสอนของ
รายวิชาในหลักสูตร ปค.003 เพ่ือท าการวิเคราะห์และรายงานใน มคอ. 5 และ มคอ. 7 ในภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2558 

ซึ่งในการประชุมพิจารณาผลการประเมินสอนของรายวิชาในหลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 (M.S.Matsci_58_4.1_4) ได้มีการน าแบบประเมินความแบบประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมาพิจารณา (M.S.Matsci_58_4.1_5) 
 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      ภาควิชาฟิสิกส์มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ทุก
ท่านในภาควิชาซึ่งรวมถึงกรรมการประจ าหลักสูตรด้วย (M.S.Matsci_58_4.1_6) นอกจากนี้คณะ
วิทยาศาสตร์ยังมีการจัดสรรงบประมาณและกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทั้งในด้านการ
วิจัยและด้านการเรียนการสอน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณและกิจกรรมดังกล่าวท าอย่างมีระบบและ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยทางหลักสูตรจะมีการก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการพัฒนา
ความรู้และความสามารถทางวิชาการ และเพ่ือให้สามารถยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการได้โดยมีเป้าหมายให้
คณาจารย์ประจ ามีต าแหน่งทางวิชาการตามกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ในการก าหนดให้มีการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ/อบรม/หรือเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่าง
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น้อย 1 ครั้ง/ปี   โดยหลังจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/หรือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรจะท าการพิจารณาและสรุปผลของการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและ
วิจัยดังกล่าว เพ่ือประเมินผล (M.S.Matsci_58_4.1_7)  นอกจากนี้ในแต่ละปีภาควิชาจะมีการคิดกรอบ
อัตราก าลัง เพ่ือเป็นการวางแผนในอนาคตถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นสาเหตุให้มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ รวมถึงมีการวางแผนในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ใน
หลักสูตรและในภาควิชา โดยในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถึง 2 ท่านด้วยกันคือ อาจารย์ อารียา เอ่ืยมบู่ และ อาจารย์ อโนชา หมั่น
ภักด ี(M.S.Matsci_58_4.1_8-9)   
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 
1 ดร.ปัทมาศ บณิฑจิตต์ เสวนาวิฃาการเร่ือง Gravitational Wave: Past, Present, 

and Future 

2 ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู ่ เสวนาวิฃาการเร่ือง Gravitational Wave: Past, Present, 

and Future 
เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
วิจยั : การใช้ระบบ URMS 

3 ดร.ปณิธาน วนากมล เสวนาวิฃาการเร่ือง Gravitational Wave: Past, Present, 

and Future 

4 ผศ.ดร.ณฐัพงศ์ พินิจค้า เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
วิจยั : การใช้ระบบ URMS 

5 ผศ.ดร.อโนชา หมัน่ภกัดี เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
วิจยั : การใช้ระบบ URMS 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

ไมม่ีอาจารย์ใหม่เข้ามาในหลักสูตร 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_58_4.1_1 การประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 8/2558 

M.S.Matsci_58_4.1_2 การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที ่12/2558 และ 1/2559 

M.S.Matsci_58_4.1_3 การประชุมอาจารย์หลักสูตร ครั้งที่ 8/2559 
M.S.Matsci_58_4.1_4 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 12/2558 

M.S.Matsci_58_4.1_5 ผลแบบประเมินความแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปีการศึกษา 2557 

M.S.Matsci_58_4.1_6 หลักฐานค าขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ของภาควิชาฟิสิกส์ 

M.S.Matsci_58_4.1_7 การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 12/2558 
M.S.Matsci_58_4.1_8   ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 297/2559 

M.S.Matsci_58_4.1_9   ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2498/2558 
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 4.2) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.58 คุณภาพ ดีมาก 

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 3.75 คะแนน 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 
4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

- คะแนน 

 13.75 คะแนน 

 
 ปีการศึกษา 2558 คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์ มีวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก 5 ท่าน และมีต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ท่าน คิดเป็น 3.75 คะแนน  
ส าหรับผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ได้ร้อยละ 52 คิดเป็น 5 คะแนน ท าให้การ
ประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.58 คุณภาพดีมาก 
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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 = รอ้ยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

 
 
สูตรการค านวณ    

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
       

 
 

   
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนที่ได้ = 
 
 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 X 5 
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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-58-4.2.1-01 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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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 3 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 

เทยีบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3.75 คะแนน 

 
 

             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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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

M.S.Matsci-58-4.2.1-01 รายชื่อต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน    
 หลกัสูตรระดับปริญญาตรี   

 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 าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2.60 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 52 

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 าดั
บท่ี 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)   

2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์
ประจ าหลักสูตร) 

(ชิ้นงาน) 3 2.60 

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วันนบั
แต่วันที่ออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 1 0.60 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้

0.80   
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ล าดั
บท่ี 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 2 2 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 
    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   

 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

1.00   

 -   ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00   

 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน  

1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว  

1.00   

 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   

 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   

 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 1.00   
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ล าดั
บท่ี 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2.60 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่
จัด หรือช่ือวารสาร วัน

เดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1  การศึกษา
ลักษณะเฉพาะของท่อ
นาโนไทเทเนียมได
ออกไซด์ที่มีการจัดเรียง
ตัวอย่างเป็นระเบียบ
ส าหรับการดูดซับ
โปรตีนอัลบูมีน 

อารียา เอี่ยมบู่,  โชค
ชัย พุทธรักษา, วรมน 
แหล่งหล้า, รชตวรรณ 
กมลเพชร 

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
ปีที7่  ฉบับที1่4  กรกฎาคม-
ธันวาคม 2558 

M.S.Matsci-
58-4.2.3-01 

2 Fabrication of 
SrFe12O19-P2O5-CaO-
Na2O Bioactive 
Glass-Ceramics at 
Various Sintering 
Temperatures 

Pratthana Intawin, 
Wilaiwan 
Leenakul, 
Pongsakorn 
Jantaratana, 
Anocha 
Munpakdee & 
Kamonpan 

ววารสาร Ferroelectrics/
ธันวาคม 2558 volume 
489  หน้า 35-42 
 

M.S.Matsci-
58-4.2.3-02 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่
จัด หรือช่ือวารสาร วัน

เดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

Pengpat 

3. Influence of BCZT 
Dopant on Dielectric 
Properties of PZT 
Ceramics 

P. Butnoi, N. 
Pisitpipathasin, P. 
Pengpad, S. 
Eitssayeam, P. 
Bintachitt*, and K. 
Pengpat 

วารสาร Ferroelectrics/  
23 ธันวาคม 2558 volume 
487  หน้า 101-108 
 

M.S.Matsci-
58-4.2.3-03 

 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 5 5 4 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 4.39 

จาก
คะแนน
เต็ม 5 

5 

 
 
 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ จะเห็นได้ว่า 

- การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีครบทั้ง 5 คน ในทุกๆ ปี (2556, 2557, และ 2558) ที่มี
การใช้หลักสูตร TQFมีการรายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2558 และได้คะแนนเพ่ิมขึ้นจาก 4.39 ในปี 2557 เป็น 5.00 ในปี 2558 จากที่ไม่มีการรายงาน
ในปีการศึกษา 2556  

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.S.Matsci_57_4.3_1 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี 2558 
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หมวดที่ 4 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
(การบริหารหลักสูตร) 

 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวัสดุศาสตร์  จึงมีความ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน  หลักสูตรวัสดุศาสตร์นี้เป็นหลักสูตรที่เน้น
การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถระดับสูง สามารถท าการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ทางด้านวัสดุศาสตร์ ได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
1. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและวิจัยทางด้านวัสดุ
ศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
3. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นายจ้าง นิสิตปัจจุบัน (มคอ. 2) [M.S. 
Matsci_58_5.1_1] 
  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงได้ออกแบบหลักสูตรโดยมี จ านวนหน่วยกิ -
ตรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ดังตารางแผนการศึกษา โดยแบ่งเป็น
วิชาบังคับ 13 หน่วยกิต เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานทางวัสดุ และวิชาเลือก 12 หน่วยกิต เพ่ือให้นิสิตมี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถระดับสูง สามารถท าการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวัสดุศาสตร์ได ้ 
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ตาราง แผนการศึกษา    
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาบังคับ  วิชาบังคับ  
วส 501 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 3(3-0-6)  วส 503  อุณหพลศาสตร์และ

จลนศาสตร์ส าหรับวัสดุศาสตร์ 
3(3-0-6)  

วส 502  การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3(2-2-5) 
วส 591  ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4)    วิชาเลือก       6 หน่วยกิต  
วส 592  สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1  1(0-2-1)                                       

รวมจ านวนหน่วยกิต                     9 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต                 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาบังคับ   ปริญญานิพนธ์                 
วส 593  สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2 1(0-2-1)  วส 699    ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
วิชาเลือก                                    6 หน่วยกิต   

รวมจ านวนหน่วยกิต                     7 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต                12 หน่วยกิต 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 หลักสูตรที่ใช้ในปีการศึกษา 2558 เป็น แผนการปรับปรุงหลักสูตรที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2554 
(มคอ. 2) ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงของสังคมและเทคโนโลยีตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยวิเคราะห์หลักสูตรจากการบัณฑิต (ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งานท าและ
การประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อใน 1 ปี) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต) และน าผลการประเมินปีการศึกษา 2552 มาปรับปรุง/พัฒนา หลักสูตร 
พ.ศ. 2554 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังตารางแผนการด าเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์      47 
 

แผนการด าเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พ.ศ. 2554 
การด าเนินงาน 

1. พิจารณาและน าผลการประเมินปีการศึกษา 2552 มาปรับปรุง/พัฒนา หลักสูตร พ.ศ. 2554 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
3. รับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อหลักสูตร 

4. รวบรวมข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อหลักสูตร 

5. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
6. เสนอต่อภาควิชา  

7. เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
8. เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

9. เสนอต่อสภาวิชาการ 

10. เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
11. เสนอต่อ สกอ. 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.S. Matsci_58_5.1_1 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
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การบริหารหลักสูตร 
1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
 - นิสิตในหลักสูตรมีจ านวนน้อย 
- เนื่องจากนิสิตต้องท างานเพ่ือใช้จ่ายระหว่างเรียน ท าให้นิสิตในหลักสูตรไม่สามารถจบตาม
แผนการศึกษาได้ 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 - ท าให้ไม่เป็นไปตามผลสัมฤทธิของหลักสูตร  

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 
- ประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุนให้นิสิต เช่น ทุนการศึกษา ทุนท าปริญญานิพนธ์ ทุนช่วยสอน ทั้ง
จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และทุนภายนอก 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ีที่ 5.2) 
- การก าหนดผู้สอน 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 “อาจารย์ผู้สอน ต้อง
เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็น
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และ
ต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา” [M.S. 
Matsci_58_5.2_1] 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้สอน เพ่ือก าหนดผู้สอน ส าหรับวิชาที่เปิด
สอน ปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย [M.S. Matsci_58_5.2_2] 
 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มีแผนการด าเนินหลักสูตร ดังตาราง 
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แผนการด าเนินหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน ปี 
2558 

ช่วงเวลา ผู้ รับผิดชอบ
ติดตาม 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ส่ วนร่ วมในการประชุม เ พ่ือ
ว า งแผน  และทบทวนกา ร
ด าเนินงานหลักสูตร 

รายงานการประชุม
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 ส.ค. 2558 – มิ.ย. 2559 
 

เลขา ฯ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ 

มคอ. 2 ที่ผ่าน สกอ    

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มคอ. 3  ภาคต้น:  ก่อนวันที่ 15 
ส.ค. 2558 
ภาคปลาย: ก่อนวันที่ 11 
ม.ค. 2559  

ผู้สอนรายวิชา
ต่าง ๆ 

 ( 4 )  จั ดท า ร าย งานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

มคอ. 5  ภาคต้น: 11 ม.ค. 2559 - 
10 ก.พ. 2559 
ภาคปลาย: 6 มิ.ย – 1 
ก.ค. 2559 

ผู้สอนรายวิชา
ต่าง ๆ 

(5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มคอ.7  มิ.ย. 2559 อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
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แผนการด าเนินหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน ปี 
2558 

ช่วงเวลา ผู้ รับผิดชอบ
ติดตาม 

(6) การทวนสอบผลการเรียน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

มคอ. 3 
มคอ. 7 

และรายงานการ
พิจารณาเกรดโดยคณะ
กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 มิ.ย. 2559 
 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่ รายงานใน 
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

มคอ. 7 ปีการศึกษา 
2557 

มคอ. 5 ปีการศึกษา 
2558 

 มิ.ย. 59 
 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน
ไ ด้ รั บ ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ ห รื อ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่เช้ามา
ในหลักสูตร 

- - - 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

เอกสารการเข้าร่วม
โครงการหรือการ
ประชุมวิชาการ 

 ส.ค. 2558 – มิ.ย. 2559 
 

เลขา ฯ  

 (10) จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่มีบุคลากรสนับสนุน  
- 

- - 

(11) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

แบบประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

 มิ.ย. 2559  
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(12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มิ.ย. 2559  

 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) ส าหรับวิชาที่ เปิดสอนในภาคการศึกษา 2558 โดยจัดประชุม 8/2558 [M.S. 
Matsci_58_5.2_2] และ 12/2558 [M.S. Matsci_58_5.2_3] ส าหรับ ภาคการศึกษา 1/2558 และ 
2/2558 ตามล าดับ 
 ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 นั้น ได้มีการปรับปรุงระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
แผนการจัดท าแผนเรียนรู้ มคอ. 3 และ มคอ. 5 โดยให้ผู้รับผิดขอบท าและส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 
online ผ่านระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าประชุมพิจารณา มคอ. 3 
จากระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย 
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การปรับปรุงการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ 
มคอ. 5 
 

กระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 
3 และ มคอ.4) และ มคอ. 5 

การปรับปรุงกระบวนการกระบวนการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) และ มคอ. 5 

มคอ. 3 
 

 
 

 
 

 
 
มคอ. 5 
 

 
 

 
 

 
 

 

มคอ. 3 
 

 
 
 

 
 
 
มคอ. 5 
 

 
 
 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าประชุม
พิจารณา มคอ. 3 จากระบบ TQF ของ
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าประชุม
พิจารณา มคอ. 5 จากระบบ TQF ของ
มหาวิทยาลัย 

 

ผู้รับผิดชอบท า มคอ. 5 online 

ผู้รับผิดชอบท า มคอ. 3 online 
ผ่านระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบท ามคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังการสอบปลายภาค 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าประชุมพิจารณาผลการเรียน และ 
มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังการสอบปลายภาค 

อาจารย์ประจ าท า มคอ. 7 และส่งให้ฝ่ายวิชาการเพ่ือขึ้นเวปไซด์ 
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวม มคอ. 5 ส่งให้ฝ่ายวิชาการเพ่ือขึ้น
เวปไซด์ มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวม มคอ. 3 ส่งให้ฝ่ายวิชาการเพ่ือขึ้น 
เวปไซด์ มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าประชุมพิจารณา มคอ. 3   

ก าหนดผู้รับผิดชอบ มคอ. 3 
ผู้รับผิดชอบท า มคอ. 3 และส่งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 “คณะกรรมการ
พิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 4 
คน ที่ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และ
กรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 คน และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คนท า
หน้าที่เป็นเลขานุการ ในคณะกรรมการที่แต่งตั้งจะต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากนั้นผู้ที่ท าหน้าที่ประธานต้องไม่ใช่อาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ด้วยเลขานุการที่ต้องเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหรือ
บุคคลอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได้ โดยรายชื่อคณะกรรมการให้กรรมการบริหาร
หลักสูตรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้เสนอรายชื่อ โดยความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด  เพ่ือเสนอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งส าหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา” 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
คุณสมบัติคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และให้
คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์พิจารณาก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
[M.S. Matsci_58_5.1_4-5]  
 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 “อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา” 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นที่ปรึกษา
ค าแนะน า ช่วยเหลือ ในการท าปริญญานิพนธ์ [M.S. Matsci_58_5.1_6-10] 
 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 “นิสิตจะด าเนินการ
เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 5 ส าหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไม่เกินภาคเรียนที่ 7 ส าหรับหลักสูตรดุษฎี-
บัณฑิต โดยก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้
ด าเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสิตอาจถูกระงับการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาค
การศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง การรายงานความหน้าการท าปริญญานิพนธ์ และแนวทางปฏิบัติจากการบริหารจัดการความรู้ ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาในการรายงานความก้าวหน้าของนิสิต เพ่ือให้จบ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด [M.S. Matsci_58_5.1_11-12]  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมติดตามความก้าวหน้าของนิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญา -
นิพนธ์เรียบร้อยแล้ว โดยท ารายงานตามแบบเสนอความก้าวหน้าของการท าปริญญานิพนธ์ บัณฑิต -
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.S. Matsci_58_5.2_1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

M.S. Matsci_58_5.2_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 8/2558 
M.S. Matsci_58_5.2_3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 12/2558 

M.S. Matsci_58_5.2_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 10/2558 

M.S. Matsci_58_5.2_5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวปรมาภรณ์ 
จิตโสภากุล 

M.S. Matsci_58_5.2_6 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากุล 
M.S. Matsci_58_5.2_7 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ 

M.S. Matsci_58_5.2_8 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวจารุวรรณ 
จันทะพาหะ 

M.S. Matsci_58_5.2_9 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ของ นายปรีชา พรมมา 

M.S. Matsci_58_5.2_10 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวปานฝัน กุลทอง 
M.S. Matsci_58_5.2_11 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรายงานความหน้าการท าปริญญานิพนธ์ 

M.S. Matsci_58_5.2_12 เอกสารแนวทางปฏิบัติจากการบริหารจัดการความรู้ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาในการรายงานความก้าวหน้าของนิสิต เพ่ือให้จบ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์ มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีกลไกวางแผนและก ากับการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยอาศัยการประชุมเพ่ือร่วมพิจารณา มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาและ
พิจารณา มคอ.5 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  (PD) 

จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้ งที่  8/2558      ทบทวนการปฏิบัติ งาน 
 บว   ระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ดีและมีการตรวจสอบในตัว  ในปีการศึกษา 2558 จึงวางแผนใช้
การพิจารณา มคอ3 และ มค  5 ในการก ากับให้การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเช่นเดิม (M.S.Matsci_58_5.3_1) (CP)   

ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.5 ใน
ทุกภาคการเรียนโดยก่อนเปิดภาคเรียนจะประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.2 
โดยมีการก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนิสิตที่มุ่งพัฒนา  โดยมี
ลักษณะกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การสอบอัตนัยในวิชาบรรยายต่างๆ  การ
ประเมินผลการปฏิบัติการวิเคราะห์วัสดุ การประเมินจากการท ารายงานและการน าเสนองานในชั้นเรียน   
การประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย (การบ้าน)   และเมื่อสิ้นสุดภาค
เรียนผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณา มคอ.5 เพ่ือวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิต
ที่ประเมินโดยผู้สอน  (M.S.Matsci_58_5.3_2) (M.S.Matsci_58_5.3_3)  (A) 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 นอกจากกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดย
ผู้สอนภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ยังมีกระบวนกำรทวนสอบผลสัมฤทธิโดยนิสิตเป็น
ผู้ประเมินตนเองว่าได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามที่ก าหนดใน มคอ 2 และ มคอ 3  มากน้อยเพียงใด 
จากผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นี้ท าให้การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตมีความครอบคลุมมากข้ึน และ
เป็นการเพ่ิมมิติในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือให้นิสิตได้สะท้อนตนเองและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นด้วย  (M.S.Matsci_58_5.3_4)  (PD) 

จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 8/2558      ทบทวนกำรปฏิบัติงำน  บว  การ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยให้นิสิตประเมินตนนี้เป็นกระบวนการที่ดี  หากแต่แบบประเมินในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ที่ท าในปีการศึกษา 2557 เป็นแบบประเมินส าหรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยรวม และประเด็น
การประเมินไม่ตรงกับ มคอ 2 และ มคอ 3 ของหลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์ในทุกประเด็น  ในปี
การศึกษา 2558 ที่ประชุมฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงแบบประเมินที่ใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดย
อ้างอิงผลการเรียนรู้ใน มคอ 2 ของหลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์โดยตรง (M.S.Matsci_58_5.3_5) (C)   
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 ในปีการศึกษา 2558 มีกำรน ำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์นิสิตที่ปรับปรุงมำใช้อย่ำงเป็น
รูปธรรม  โดยให้นิสิตท าแบบประเมินหลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 ซึ่งช่วยใช้ตรวจสอบกับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม  มคอ. 3 โดยผู้สอน  (M.S.Matsci_58_5.3_6) (A)   

 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3  5 และ 7 อย่างเป็นระบบและมี
กรอบเวลาที่แน่นอน เพื่อติดตามกระบวนการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.2 และให้มีการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิตตามที่ตั้งไว้  (M.S.Matsci_58_5.3_7)   (M.S.Matsci_58_5.3_8)  (PD) 

 
- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
 หลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์มีกระบวนการประเมินปริญญานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นไป
ตามกลไกลที่ก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย นั่นคือในการสอบปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินปริญญานิพนธ์  
โดยมีเกณฑ์การประเมินตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
(M.S.Matsci_58_5.3_9)  (M.S.Matsci_58_5.3_10) (M.S.Matsci_58_5.3_11) (PD) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_58_5.3_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 8/2558 วาระท่ี 3.2 การ

ทบทวนผลการประเมิน เพื่อปรับปรุง ระบบและกระบวนการต่างๆที่มีอยู่เดิม
ที่ใช้ในการบริหารและด าเนินการในหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2558   

M.S.Matsci_58_5.3_2 มคอ3 ปีการศึกษา 2558 

M.S.Matsci_58_5.3_3 มคอ5 ปีการศึกษา 2558 

M.S.Matsci_58_5.3_4 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557 
M.S.Matsci_58_5.3_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 8/2558 วาระท่ี 3.2 การ

ทบทวนผลการประเมิน เพื่อปรับปรุง ระบบและกระบวนการต่างๆที่มีอยู่เดิม
ที่ใช้ในการบริหารและด าเนินการในหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2558   

M.S.Matsci_58_5.3_6 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2558 

M.S.Matsci_58_5.3_7 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 8/2558 วาระท่ี  3.1 
พิจารณาแผนการด าเนินหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวสัดุศาตร์ ประจ าปี
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การศึกษา 2558 

M.S.Matsci_58_5.3_8 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 12/2558 วาระท่ี  3.3 ติด
แผนการด าเนินหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2558 ครั้งที่ 1 

M.S.Matsci_58_5.3_9 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าและกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
2/2559 วาระที่ 3.1 พิจารณาคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ นางสาว
ปรมาภรณ์ จิตโสภากุล รหัส 55199110174 

M.S.Matsci_58_5.3_10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภา
กุล 

M.S.Matsci_58_5.3_11 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ บว.432 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ตัวบ่งช้ีที่ 5.4)    

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมจ านวน 10 
ครั้งในปีการศึกษา 2558 เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน  

M.S. Matsci_58_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าสตรมหาบัณฑิ ต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับการรับทราบ
จาก สกอ. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 โดย
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
 

M.S. Matsci_58_5.4_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 1/2558 
จ านวน 5 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2558 
จ านวน 4 วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
 

M.S. Matsci_58_5.4_3-11 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

หลักสูตร ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
ในภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 5 วิชา 
และภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 4 วิชา 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่ 2558 ครบทุกรายวิชา  
 

M.S. Matsci_58_5.4_12-
20 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการ M.S. Matsci_58_5.4_21 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
2557 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 ใน
แต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการทวนสอบผลการเรียนรู้
ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

M.S. Matsci_58_5.4_22-
23 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

หลักสูตร มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

M.S. Matsci_58_5.4_1 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่เข้ามาในหลักสูคร - 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าร่วม
การประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาวิชาการ  

M.S. Matsci_58_5.4_24-
28 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน - 

11 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.80 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

M.S. Matsci_58_5.4_29 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 4.13 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

M.S. Matsci_58_5.4_30 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  

จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการ
ผ่าน 

10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชวัสดุศาสตร์ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.S. Matsci_58_5.4_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 8/2558 

M.S. Matsci_58_5.4_2 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

M.S. Matsci_58_5.4_3 มคอ. 3 MS 501 
M.S. Matsci_58_5.4_4 มคอ. 3 MS 502 

M.S. Matsci_58_5.4_5 มคอ. 3 MS 591 

M.S. Matsci_58_5.4_6 มคอ. 3 MS 592 
M.S. Matsci_58_5.4_7 มคอ. 3 MS 521 

M.S. Matsci_58_5.4_8 มคอ. 3 MS 503 

M.S. Matsci_58_5.4_9 มคอ. 3 MS 506 
M.S. Matsci_58_5.4_10 มคอ. 3 MS 548 

M.S. Matsci_58_5.4_11 มคอ. 3 MS 651 
M.S. Matsci_58_5.4_12 มคอ. 5 MS 501 

M.S. Matsci_58_5.4_13 มคอ. 5 MS 502 

M.S. Matsci_58_5.4_14 มคอ. 5 MS 591 
M.S. Matsci_58_5.4_15 มคอ. 5 MS 592 

M.S. Matsci_58_5.4_16 มคอ. 5 MS 521 

M.S. Matsci_58_5.4_17 มคอ. 5 MS 503 
M.S. Matsci_58_5.4_18 มคอ. 5 MS 506 

M.S. Matsci_58_5.4_19 มคอ. 5 MS 548 
M.S. Matsci_58_5.4_20 มคอ. 5 MS 651 

M.S. Matsci_58_5.4_21 มคอ. 7 

M.S. Matsci_58_5.4_22 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 12/2558 
M.S. Matsci_58_5.4_23 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 

M.S. Matsci_58_5.4_24 เอกสารการเข้าร่วมประฃุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง ของ อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 

M.S. Matsci_58_5.4_25 เอกสารการเข้าร่วมประฃุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง ของ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า 
M.S. Matsci_58_5.4_26 เอกสารการเข้าร่วมประฃุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง ของ อ.ดร.ปณิธาน วนากมล 

M.S. Matsci_58_5.4_27 เอกสารการเข้าร่วมประฃุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง ของ ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี 

M.S. Matsci_58_5.4_28 เอกสารการเข้าร่วมประฃุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง ของ ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 
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M.S. Matsci_58_5.4_29 แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

M.S. Matsci_58_5.4_30 สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
การศึกษา 2557 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ มีระบบที่เอ้ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้จากการประเมินในแบบฟอร์ม ปค.003/004  เพ่ือให้ทราบ
ถึงความต้องการและความพอเพียงของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีส าหรับการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร โดยข้อเสนอแนะและมติที่ได้จากที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร จะถูกเสนอไปยังที่ประชุม
ภาควิชาฟิสิกส์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการน าเสนอ รวมถึงล าดับความส าคัญและความ
ต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตอย่างแท้จริง โดยมีการร่วมพิจารณาครุภัณฑ์เพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือเสนอจัดท าค าขอตั้งในงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มีการด าเนินการประชุมเพ่ือจัดล าดับครุภัณฑ์และจัดท าค าขอตั้งในช่วงเดือน
ตุลาคม 2558 (หากครุภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากทางส านักงบประมาณ จะแจ้งผลและท าการ
จัดซื้อไดใ้นช่วงเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพ่ือร่วมพิจารณาครุภัณฑ์
เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือเสนอจัดท าค าขอตั้งในงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 อีกด้วย (M.S.Matsci_58_6.1_1) 
 เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณเงินแผ่นดินปี พ.ศ. 2559 และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2559 
ภาควิชาฟิสิกส์มีการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน การ
วิจัย ในช่วงตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 เช่น เครื่องฉายภาพ 3 มิติประจ าห้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้คณะ
วิทยาศาสตร์ก็ยังจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และการวิจัยโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนการสอนในห้องปฏิบัติการรวมจ านวน 47 เครื่อง (เพ่ือเอ้ือให้นิสิต และ คณาจารย์ได้สามารถใช้งาน
ได้อย่างเพียงพอ   ส่วนครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 นั้นคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการ
ประชุมเพ่ือจัดล าดับครุภัณฑ์และการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณในส่วนงบลงทุนในช่วงเดือนตุลาคม 2558  
ซึ่งในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 9/2558 ได้มีมติให้เสนอให้ภาควิชามีการจัดซื้อ เครื่องขัด
ตัวอย่างชิ้นงาน และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัยที่เหมาะสม 
 

โดยกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งหมดดังที่กล่าวมานั้น
ได้ถูกน ามาทบทวนและประเมินในที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร (M.S.Matsci_58_6.1_2) เพ่ือเป็น
การพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในการประชุมดังกล่าวมีข้อสรุปให้เพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ลง
ในเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยเสนอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการด าเนินการในเชิง
รุก คือมีการประชุมและเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมจากอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์พิเศษ โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาจากผลการประเมินในแบบฟอร์ม ปค .
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003/004 หรือจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรเพียงอย่างเดียว  โดยที่ประชุมมี
มติให้การปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวน าไปใช้จริงในการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรก่อนที่จะมีการ
ประชุมจัดท าค าขอตั้งงบลงทุนงบประมาณแผ่นดินปีและการจัดล าดับครุภัณฑ์ งบแผ่นดินปี พศ . 2560 
ในช่วงเดือน ตุลาคม 2558  ซึ่งในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 9/2558 ได้มีการเสนอและ
พิจารณาร่วมกันถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยน าข้อมูลที่ได้จากอาจารย์พิเศษ ที่ต้องการให้มีการจัดหา
เพ่ิมเติมเพ่ือให้พอเพียงต่อความต้องการของนิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตร (M.S.Matsci_58_6.1_3) ซึ่ง
ขอเสนอดังกล่าวได้ถูกน าไปปฏิบัติจริงโดยมีการน าเครื่องฉายภาพ 3 มิติที่ก าลังจะจัดซื้อในเดือนตุลาคม 
2559 นี้มาประจ าในห้องเรียนต่างๆ และมีการเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องขัดตัวอย่างชิ้นงาน ในการตั้ง
งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2560 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรได้มีการส ารวจถึงความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการประเมินผ่านทาง ปค. 
003/004 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
(M.S.Matsci_58_6.1_4)  โดยในภาพรวมทุกส่วนของการประเมินได้คะแนนอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน แต่ทั้งนี้ในส่วนของแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรในปี
การศึกษา 2557 พบว่าส่วนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือในเรื่อง ประสิทธิภาพและความเพียงพอของสื่อ/
อุปกรณ์ (อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งคณะกรรมการได้น าผลจากการประเมิน
ดังกล่าวไปใช้เพ่ือให้มีจ านวนของสื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสม  อีกทั้งยังมีการปรับปรุงกระบวนการดังที่ได้
กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้คือการรับฟังความเห็นเพ่ิมเติมจากคณาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ 
โดยในการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรมีการเสนอในเรื่อง เสนอให้มีการจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการ
สอนเพ่ิมมากข้ึนโดย เสนอให้มีน าเครื่องฉายภาพ 3 มิติที่ก าลังจะจัดซื้อในเดือนตุลาคม 2559 นี้มาประจ า
ในห้องเรียนต่างๆเพ่ือช่วยให้มีความสะดวกมาขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  เสนอให้มี
การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในหลักสูตรวัสดุศาสตร์เพิ่มมากขึ้นเช่น เครื่องขัด
ตัวอย่างชิ้นงาน รวมถึงเสนอให้มีการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กระจายสัญญานอินเตอร์เนต เพ่ือให้นิสิตสามารถ
เชื่อมต่ออินเตอร์เนตและสืบค้นข้อมูลต่างๆออนไลน์ได้  (M.S.Matsci_58_6.1_3) ซึ่งขอเสนอดังกล่าวได้
ถูกน ามาปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ 2559 

 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

เมื่อได้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค. 
003/004) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะน าผลการประเมินมาพิจารณาในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือน าเสนอในที่ประชุมภาควิชาฟิสิกส์ เพ่ือน าเสนอต่อไปในที่ประชุมกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ และ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณต่อไป หากครุภัณฑ์ที่ควรจะมีแต่ยังไม่สามารถจัดซื้อได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน 
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กรรมการประจ าหลักสูตรก็จะน าเสนอในที่ประชุมภาคเพ่ือท าการจัดซื้อต่อไปในงบประมาณอ่ืนๆต่อไป ซึ่ง
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมามีการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เพ่ือใช้ประจ าห้องเรียน รวมถึงมีการติดตั้ง 
WIFI เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์ได้ใช้ และมีการเสนอให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านการเรียนการสอน
และการวิจัยในหลักสูตรวัสดุศาสตร์เ พ่ิมมากขึ้นเช่น เครื่องขัดตัวอย่างชิ้นงาน ในปีงบประมาณแผ่นดิน 
พ.ศ. 2560 โดยในครั้งนี้มติที่ประชุมกรรรมการประจ าหลักสูตรเสนอให้มีการปรับปรุงกระบวนการโดย
การให้มีการด าเนินการเชิงรุก โดยพิจารณาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร /
อาจารย์ผู้สอนเพ่ิมเติม นอกเหนือจากข้อมูลจาก ปค.003/004 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต
เกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งมีการน ามติดังกล่าวไปปฏิบัติจริงในการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรครั้งที่
9/2558 เพ่ือให้มีการตรียมการในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอในปีการศึกษาถัดไป 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.S.Matsci_58_6.1_1 รายงานการประชุมภาค หรือ ค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณ
เงินรายได้ ปี 2559 

M.S.Matsci_58_6.1_2 การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที 8/2558 

M.S.Matsci_58_6.1_3 การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 9/2558 
M.S.Matsci_58_6.1_4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 
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หมวดที่ 5  

แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

แต่งตั้งกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 

ต.ค. 2558 – พ.ย. 
2558 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการได้ส าเร็จ 

ฝ่ายวิชาการ
ประชุมชี้แจงทิศ
ทางการปรับปรุง
หลักสูตร 

ต.ค. 2558 – พ.ย. 
2558 

ฝ่ายวิชาการ ด าเนินการได้ส าเร็จ 

แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
พิจารณษ
หลักสูตร 

พ.ค. 2559 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการได้ส าเร็จ 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)       
ไม่มี 

 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       
มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย  

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2560 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
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แผนการด าเนินหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 

2559 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบติดตาม 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
ส่ วนร่ วมในการประชุม เ พ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

 ส.ค. 2559 – มิ.ย. 2560 
 

เลขา ฯ 

 (2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ 

   

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยต่อ
การ เปิ ดสอน ในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 ภาคตน้:  ก่อน ส.ค. 
2559 

ภาคปลาย: ก่อน  ม.ค. 
2560 

ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ 

 ( 4 )  จั ดท า ร าย งานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

 ภาคต้น: ม.ค. 2560 -  
ก.พ. 2560 

ภาคปลาย:  มิ.ย –ก.ค. 
2560 

ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ 

( 5 )  จั ด ท า ร า ย ง านผลกา ร
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 24 มิ.ย. 2560– 1 ก.ค. 
2560 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(6) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 ใน
แต่ละปีการศึกษา 

 มิ.ย. 2560 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล

 มิ.ย. 2560 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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การเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่ รายงานใน 
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน
ไ ด้ รั บ ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ ห รื อ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

 2560 - 

 (9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 ส.ค. 2559 – มิ.ย. 2560 
 

เลขา ฯ  

 (10) จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

   

(11) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

 มิ.ย. 2559  

(12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

 มิ.ย. 2559  
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หมวดที่ 6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

 หลักสูตรวัสดุศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับโลกปัจจุบัน 

 อาจารย์มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร 

 มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบชัดเจน และอาจารย์เอาใจใส่นักศึกษาดี 

 อาจารย์มีผลงานวิชาการและมีผลงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

 ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก เช่น การหาข้อมูลจากภาคเอกชนและ

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

 ควรมีการใช้ MOU ของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์ หรือ สร้างความร่วมมือกับองค์กร

ต่างประเทศมากข้ึน 

 ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตร ให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

 ควรมีการจัดหาทุนการศึกษาให้นิสิตอย่างเหมาะสม 

 ควรมีการซ่อมแซมและจุดหาอุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย ที่มีคุณภาพ

เหมาะสมและเพียงพอ 

 
 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 นิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 จะต้องรีบผลักดันให้ส าเร็จการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2559  

 พัฒนาหลักสูตรให้นิสิตมีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพทางวัสดุศาสตร์ 

 เร่งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือให้มีนิสิตมากข้ึน 
 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 ติดตามนิสิตโดยการให้นิสิตมาน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ในทุกภาค
การศึกษา เพ่ือเป็นติดตามและผลักดันให้นิสิตส าเร็จการศึกษาได้ตามกรอบเวลาที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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 เร่งพัฒนานิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2555 ในการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์
ผลงาน เพื่อส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 

 วางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและหาข้อมูล
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และอุตสาหกรรม 

 จัดหาแหล่งทุนให้นิสิตที่ขาดทุนการศึกษาแต่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางวัสดุศาสตร์
ได้ศึกษาต่อในหลักสูตร 

 ท าการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2559 เพ่ือให้หลักสูตรมีสมรรถนะที่ดีขึ้น มีความทันสมัย 
และ ผู้ส าเร็จการศึกษาเล็งเห็นถึงการน าไปใช้ประโยชน์และการประกอบอาชีพได้อย่าง
ชัดเจน 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.13 ระดบั ดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 3 3.67 ระดับ ดี 3 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 4 3.86 ระดับ ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.75 ระดับ ดี 4 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับ ดี 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

3.81 ระดับดี 12 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ 

ประกอบ 
ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแน
น 

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพ
น้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก 

1 ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

1 - - 2.1 4.13 ดีมาก 

3 3 
3.1,3.2,3.

3 
- - 3.67 ด ี

4 3 
4.1,4.2,4.

3 
- - 3.86 ด ี

5 4 5.1 
5.2,5.3, 

5.4 
- 3.75 ด ี

6 1 - 6.1 - 4 ด ี

รวม 12 7 4 2 3.81 ด ี

ผลการประเมิน    3.81 ด ี
  
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
องค์ประกอบที่ 1 

1. การบริหารจัดการหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 2 

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

องค์ประกอบที่ 4 
1. อาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามสาขาและมีศักยภาพในการท าวิจัย 
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 3 
1. ควรรีบผลักดันนิสิตที่เข้าศึกษา 2555 ให้ส าเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 
2. เร่งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อให้มีนิสิตมากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 5 
1. พัฒนาหลักสูตรให้นิสิตมีสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพทางวัสดุศาสตร์ 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร............................................................................................... 

และ หลักสูตร................................................................................................ ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขา
เดียวกัน 

 
หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1: ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2: ดร.ปณิธาน  วนากมล                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3: ผศ.ดร.อารียา  เอี่ยมบู่                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4: ดร.ปัทมาศ  บิณฑจิตต์                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5: ผศ.ดร.อโนชา  หมั่นภักดี                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 
 
เห็นชอบโดย ผศ.ดร.สุพจน์ มุศิริ     (หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 
 
เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์   (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 1 และ 2 /ปีการศึกษา 2558 
(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชา
และการกระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

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

MS 501 1/2558   1          1 1 
MS 502 1/2558 1            1 1 

MS 591 1/2558  1           1 1 

MS 592 1/2558 1            1 1 
MS 593* 1/2558             1 - 

MS 521* 1/2558 1            2 1 

MS 548* 1/2558             2 - 
MS 503 2/2558 1   1         2 2 

MS 506 2/2558 1   1         2 2 
MS 548 2/2558 2  1          3 3 

MS 651 2/2558 1            1 1 

*หมายเหตุ: เนื่องจากนิสิต นางสาวปานฝัน กุลทอง ได้พักการเรียนในภาคการศึกษา 1/2558 และ 
2/2558 และนายปรีชา พรมมา ได้พักการเรียนในภาคการศึกษา 1/2558 ซึ่งในตอนแรกได้ลงทะเบียน
วิชา MS 593 MS 521 และ MS 548 ก่อนการตัดสินใจพักการเรียน ท าให้มีการลงทะเบียนและยกเลิก
การลงทะเบียนหลังขั้นตอนการพักการเรียนแล้ว  
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 
ไม่มีรายวิชาใดท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
ไม่มีรายวิชาใดท่ีต้องเปิดสอนและไม่ได้ท าการเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
ไม่มีรายวิชาใดท่ีสอนไม่ครบในปีการศึกษา 2558 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

MS 501 1/2558    
MS 502 1/2558    

MS 591 1/2558    
MS 592 1/2558    

MS 503 2/2558    

MS 506 2/2558    
MS 548 2/2558    

MS 651 2/2558    

MS 593 1/2558    
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
จากการประเมินจากนิสิตด้วย ปค. 003 นิสิตมีความพึงพอใจ และประเมินคุณภาพการสอนทุกวิชาอยู่ใน
เกณฑ์ มากที่สุด 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
จากการด าเนินงานทุกวิชาที่เปิดสอนมีประสิทธิผลทุกวิฃา จึงไม่มีแผนแก้ไขปรับปรุง 
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ภาคผนวก 2 
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Common DataSet 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 4 คน   

2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต 4.04 คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 25 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   

6 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด   คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป ี

  ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปีเทียบคะแนนเต็ม 5 

  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด - คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
(0.10) 

  ชิ้น   

11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบัน
น าเสนอสภาอนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   
24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 
 ชิ้น   

25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาต ิ
(1.00) 

 ชิ้น   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ไม่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม      
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ที่ 2 (0.60) 

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   

42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ (0.80) 

  ชิ้น   

43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน / 
นานาชาติ(1.00) 

  ชิ้น   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เทยีบ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 60 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3.75 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ชิ้น   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสาร
เหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
วารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 (0.60) 
1 ชิ้น   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

 ชิ้น   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

  ชิ้น   
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(0.80) 

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. (1.00) 

2 ชิ้น   

68 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว (1.00) 
  ชิ้น   

70 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ (1.00) 

  ชิ้น   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จ านวนต าราที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

74 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 
  ชิ้น   

81 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ
(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ชิ้น   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คน   

86 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ชิ้น/คน   
 
 
 


