
 หน้า 1 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
 

วันที่รายงาน 19 มิถุนายน 2560 



 หน้า 2 

บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.84 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ  (13 
ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 5 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 2 3 4 และ 6) มีจ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ใน
ระดับดีมาก (องค์ประกอบ 5) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 3.2 ระดับดี 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3 ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.53 ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ระดับดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3 ระดับดี 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.23 ระดับดี 13 ตัวบ่งชี้ 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. รีบผลักดันนิสิตที่เข้าศึกษาในปี 2557 ให้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 
 2. เร่งประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีนิสิตมากขึ้น 
  

 
 
 

 



 หน้า 3 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยใช้แนวทางระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มีการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพท่ีก าหนด 

รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เป็นเอกสารสรุปผล
การ ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) และรอบปีงบประมาณ 2559และ 
(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร และ
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถน าไปวางแผนใน
การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตรต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

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

                      (อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์)                   

ประธานหลักสูตร วท.ม. วัสดศุาสตร์ 

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 
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 หน้า 5 

สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บริหาร  
ค าน า  
สารบัญ  
 หน้า 
หมวดที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
    ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงค์หลักสูตร 5 
    รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 7 
หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสิต  
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 14 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 
                     ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

16 

    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต 17 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 21 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 25 
หมวดที่ 3 อาจารย์  
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 27 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 31 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 34 
หมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร)  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 35 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 38 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 43 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 45 
    ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 48 
หมวดที่ 5 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 51 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 62 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

 

ภาคผนวก  
    ภาคผนวก 1 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 73 
    ภาคผนวก 2 common dataset 80 



 หน้า 6 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

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

 ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25530091100302 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และ
เทคโนโลยี2. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
  



 หน้า 7 

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 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์นี้เท่านั้น 

มิได้เป็นของหลักสูตรอื่น และได้ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คนนี้ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก  อีกทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมี

คุณวุฒิที่ตรงกับสาขา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  
หลักฐาน M.S.Matsci_59_1.1_1, M.S.Matsci_59_1.1_2, M.S.Matsci_59_1.1_3, M.S.Matsci_59_1.1_4, 
M.S.Matsci_59_1.1_5, M.S.Matsci_59_1.1_6 



 หน้า 8 

รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
(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.โชคชัย พุทธรักษา     

 
อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
หลักฐาน M.S.Matsci_59_1.1_7, M.S.Matsci_59_1.1_8, M.S.Matsci_59_1.1_9, 
M.S.Matsci_59_1.1_10, M.S.Matsci_59_1.1_11, M.S.Matsci_59_1.1_12, M.S.Matsci_59_1.1_13, 
M.S.Matsci_59_1.1_14, M.S.Matsci_59_1.1_15, และ M.S.Matsci_59_1.1_16 
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 

มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญา
นิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์     
2 ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่     
3 ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล     
4 ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์     
 
ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตเรียนอยู่ในหลักสูตรนี้จ านวน 7 คนได้แก่ 

 นางสาวจารุวรรณ ธรรมประสิทธิ์ ซึ่ง อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฐาน 
M.S.Matsci_59_1.1_17 และ M.S.Matsci_59_1.1_18 

 นางสาวปานฝัน กุลทอง ซึ่งมี อ .ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักฐาน 
M.S.Matsci_59_1.1_19 และ M.S.Matsci_59_1.1_20 

 นายปรีชา พรมมา ซึ่ ง มี  ผศ.ดร .อารียา เ อ่ียมบู่  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  หลักฐาน 
M.S.Matsci_59_1.1_ 21 และ M.S.Matsci_59_1.1_22 

 นางสาวเรือนแก้ว รังสรรยุทธนา ซึ่งมี ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักฐาน 
M.S.Matsci_59_1.1_23 และ M.S.Matsci_59_1.1_24 

 นายอนุวัติ เหมาะพิชัย ซึ่งมี ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักฐาน 
M.S.Matsci_59_1.1_25 และ M.S.Matsci_59_1.1_26 

 นางสาวภคินี ทองฤทธิ์  ซึ่ง มี อ .ดร .ปัทมาศ บิณฑจิตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฐาน 
M.S.Matsci_59_1.1_27 และ M.S.Matsci_59_1.1_28 

 นางสาวพลอยหยก นาคปาน ซึ่งมี ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฐาน 
M.S.Matsci_59_1.1_29 และ M.S.Matsci_59_1.1_30 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่     
2 ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล     

 

 นางสาวเรือนแก้ว รังสรรยุทธนา ซ่ึงมี ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_ 31 และ M.S.Matsci_58_1.1_ 32 

 นายอนุวัติ เหมาะพิชัย ซ่ึงมี ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_ 33 และ M.S.Matsci_58_1.1_ 34 

 นางสาวพลอยหยก นาคปาน ซ่ึงมี ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_ 35 และ M.S.Matsci_58_1.1_ 36 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์    
2 ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ    
3 ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่    

 
ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตเรียนอยู่ในหลักสูตรนี้จ านวน 7 คน มีนิสิตจ านวน 1 คนได้มีก าหนดสอบ

วิทยานิพนธ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ ธรรมประสิทธิ์ โ ด ย อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ
วิทยานิพนธ์ทุกท่านเป็นอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_37, M.S.Matsci_58_1.1_38, M.S.Matsci_58_1.1_39, และ 
M.S.Matsci_58_1.1_40  
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตเรียนอยู่ในหลักสูตรนี้จ านวน 7 คน มีนิสิตจ านวน 1 คนได้มีก าหนดสอบ
วิทยานิพนธ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ ธรรมประสิทธิ์ และได้รับการรับพิจารณาในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10  

หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_ 41 และ M.S.Matsci_58_1.1_42 
 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 

อ.ดร. ปัทมาศ บิณฑจิตต์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตรวมทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ จัน
ทะพาหะ นางสาวปานฝัน กุลทอง นางสาวภคินี ทองฤทธิ์ นิสิตในหลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์ และ นายอานนท์ ไกร
ป๊อก ซึ่งเป็นนิสิตในหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์ 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_43 M.S.Matsci_58_1.1_44 .S.Matsci_58_1.1_44  และ 
M.S.Matsci_58_1.1_46 

ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตรวมทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ นายปรีชา พรมมา  นิสิตใน
หลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์ และ นางสาวชญานันท์ กาลปลูก และ นางสาวอรธิรา เกลาฉีด นิสิตในหลักสูตร วท.ม. 
ฟิสิกส์ 
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_47  M.S.Matsci_58_1.1_48 และ M.S.Matsci_58_1.1_49   
 

ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตรวมทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ นางสาวเรือนแก้ว 
รังสรรยุทธนา และ นายอนุวัติ เหมาะพิชัย นิสิตในหลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์  
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_50 และ M.S.Matsci_58_1.1_51 
 

ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตรวมทั้งสิ้น 1 คน ได้แก่ นางสาวพลอยหยก นาค
ปาน นิสิตในหลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์  
หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_52   
 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนี้ อยู่ในเกณฑ์คืออาจารย์ 1 คนต่อ นิสิต 5 คน 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใรระดับบัณฑิตศีกษาทั้ง 4 ท่านได้แก่  
 อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ และ ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล มี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_53 M.S.Matsci_58_1.1_54 M.S.Matsci_58_1.1_55 และ 
M.S.Matsci_58_1.1_56     
 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 ประเมินหลักสูตรตาม
ดัชนีทุก 5 ปี ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรปี 2560 โดยมีการพิจารณาระบบ กลไก และกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. 2560   
ขณะนี้หลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์ ได้มีการด าเนินการปรับปรุง พ.ศ. 2560 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 จะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2560  

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมเม่ือวันที่ 29 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 
2560   

 ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
 

หลักฐาน M.S.Matsci_58_1.1_57 และ M.S.Matsci_58_1.1_58 
 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  “ผ่าน”ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.S.Matsci_59_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
M.S.Matsci_59_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.

ดร.ณัฐพงษ์ พินิจค้า 
M.S.Matsci_59_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.

ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 
M.S.Matsci_59_1.1_4 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.

ปณิธาน วนากมล 
M.S.Matsci_59_1.1_5 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
M.S.Matsci_59_1.1_6 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี 
M.S.Matsci_59_1.1_7 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
M.S.Matsci_59_1.1_8 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 
M.S.Matsci_59_1.1_9 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ดร.ปณิธาน วนากมล 
M.S.Matsci_59_1.1_10 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า 
M.S.Matsci_59_1.1_11 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล 
M.S.Matsci_59_1.1_12 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 
M.S.Matsci_59_1.1_13 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ดร.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ 
M.S.Matsci_59_1.1_14 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 
M.S.Matsci_59_1.1_15 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี 
M.S.Matsci_59_1.1_16 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ดร.โชคชัย พุทธรักษา 
M.S.Matsci_59_1.1_17 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
M.S.Matsci_59_1.1_18 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ 
M.S.Matsci_59_1.1_19 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
M.S.Matsci_59_1.1_20 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวปานฝัน กุลทอง 
M.S.Matsci_59_1.1_21 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 
M.S.Matsci_59_1.1_22 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นายปรีชา พรมมา 
M.S.Matsci_59_1.1_23 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 
M.S.Matsci_59_1.1_24 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวเรือนแก้ว รังสรรยุทธนา 
M.S.Matsci_59_1.1_25 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 
M.S.Matsci_59_1.1_26 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นายอนุวัติ เหมาะพิชัย 
M.S.Matsci_59_1.1_27 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
M.S.Matsci_59_1.1_28 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นางสาวภคินี ทองฤทธิ์ 
M.S.Matsci_59_1.1_29 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_59_1.1_30 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวพลอยหยก นาคปาน 
M.S.Matsci_59_1.1_31 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล 
M.S.Matsci_59_1.1_32 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นางสาวเรือนแก้ว รังสรรยุทธนา 
M.S.Matsci_59_1.1_33 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล 
M.S.Matsci_59_1.1_34 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นายอนุวัติ เหมาะพิชัย 
M.S.Matsci_59_1.1_35 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 
M.S.Matsci_59_1.1_36 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นางสาวพลอยหยก นาคปาน 
M.S.Matsci_59_1.1_37 ข้อมูลรายบุคคลของกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
M.S.Matsci_59_1.1_38 ข้อมูลรายบุคคลของกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ 
M.S.Matsci_59_1.1_39 ข้อมูลรายบุคคลของกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 
M.S.Matsci_59_1.1_40 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ 
M.S.Matsci_59_1.1_41 จดหมายแจ้งตอบรับบทความวิจัย “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10 
M.S.Matsci_59_1.1_42 Manuscript บทความวิจัย “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10 “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10 
M.S.Matsci_59_1.1_43 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ 
M.S.Matsci_59_1.1_44 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวปานฝัน กุลทอง 
M.S.Matsci_59_1.1_45 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวภคินี ทองฤทธิ์ 
M.S.Matsci_59_1.1_46 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นายอานนท์ ไกรป๊อก 
M.S.Matsci_59_1.1_47 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นายปรีชา พรมมา 
M.S.Matsci_59_1.1_48 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นงสาวชญานันท์ กาลปลูก 
M.S.Matsci_59_1.1_49 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวอรธิรา เกลาฉีด 
M.S.Matsci_59_1.1_50 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวเรือนแก้ว รังสรรยุทธนา 
M.S.Matsci_59_1.1_51 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นายอนุวัติ เหมาะพิชัย 
M.S.Matsci_59_1.1_52 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นางสาวพลอยหยก นาคปาน 
M.S.Matsci_59_1.1_53 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
M.S.Matsci_59_1.1_54 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 
M.S.Matsci_59_1.1_55 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 
M.S.Matsci_59_1.1_56 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล 
M.S.Matsci_59_1.1_57 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 
M.S.Matsci_59_1.1_58 บันทึกข้อความหลักสูตรผ่าน สภามหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)       

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปี
การศึกษา 2558 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  6 ด้าน คือ  (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) 
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษารวม 1 คน โดย
ได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 1  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 3.9 (3.9 /1) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 
ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิต       

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

เฉลี่ย 3.9 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 1 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 3.9 
 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เฉลี่ย 4 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ เฉลี่ย 4 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา เฉลี่ย 4 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เฉลี่ย 4 
 (5) ด้านทักษะการวิ เคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เฉลี่ย 3.33 

 (6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 4 
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4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
จากการสรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตนั้นได้ข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และคุณภาพของบัณฑิตที่จบ

การศึกษาในปีการศึกษา 2558 นั้น ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้มีการ
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน  และได้คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 5 ด้านอยู่ที่ 3.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_59_2.1_1 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รวม 1 คน และมีผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รวม 1 ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ร้อยละ 20 คิดเป็นผลคะแนนที่ได้ 2.5 คะแนน 

 
 

ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผู้ส าเร็จป.โท 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 นางสาวปรมาภรณ์ จิต
โสภากุล   

ปรมาภรณ์ จิตโสภากุล, ดวงแข บุตรกุล, และเสวต อินทรศิริ. 
การวิเคราะห์ฟิล์มบางจากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการตก
สะสมชัน อะตอมแบบพลาสมา. ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9  (น.663-
672). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

0.20 

 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 0.20 
คิดเป็นร้อยละ   20 

 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_59_2.2_1 บทความที่ตีพิมพ์ใน proceedings งานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    

 
ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณคุณสมบัติของผู้สมัครตามคุณสมบัติของผู้เรียน

ตามเล่ม มคอ. 2 ของหลักสูตร เนื่องจากผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่มีพ้ืนฐานทางวัสดุศาสตร์
น้อย ดังนั้นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ออกข้อสอบวิชาการเพ่ิมเติม ส าหรับสัมภาษณ์ผู้สมั คร โดยเป็น
กระบวนการการคัดเลือกเพ่ิมเติมจากการปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความพร้อมทั้งทางปัญญา 

ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อสอบสัมภาษณ์เพ่ิมเติมส าหรับผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2557 มาทบทวนและปรับปรุง เพ่ือใช้ในการสอบสัมภาษณ์ส าหรับผู้สมัครที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 
และได้ปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีความพร้อมทั้ง
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเพียงพอ และให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรที่ก าหนด 
ดังนี้ 

1. การตอบค าถามวิชาการ (60 คะแนน) 
2. เจคตคติและความสนใจในสาขา (20 คะแนน)  
3. บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
4. ความสามารถในการสื่อสาร (10 คะแนน) 

เกณฑ์ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดเพ่ิมเติมนี้ ได้น ามาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียนภาคปลาย ปี
การศึกษา 2558 
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 ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อสอบสัมภาษณ์เพ่ิมเติมส าหรับผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2558 มาทบทวนและปรับปรุง และปรับเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ เพ่ือใช้ในการสอบสัมภาษณ์ส าหรับ
ผู้สมัครที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

1. บุคลิกภาพทั่วไปและความเชื่อมั่นในตนเอง (10 คะแนน) 
2. ความสามารถในการสื่อสาร (10 คะแนน) 
3. ความใฝ่รู้ (10 คะแนน)  
4. เจคตคติและความสนใจในสาขา (10 คะแนน) 
5. การเห็นแก่ส่วนรวมความรับผิดชอบและการมีน้ าใข (10 คะแนน) 
6. การตอบค าถามวิชาการ (50 คะแนน) 

[M.S.Matsci_59_3.1_1] 
 
การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต 

 

กระบวนการรับนิสิต การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2557 

 
 
 

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณา

คุณสมบัติของผู้สมัครและคัดเลือก 

บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด าเนินการ

รับสมัคร 

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา

คุณสมบัติและจ านวนนิสิตที่จะรับ 

บัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติและจ านวนนิสิตที่

จะรับ 

ออกข้อสอบวิชาการเพ่ิมเติม ใช้สัมภาษณ์นิสิต

เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2558 
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ปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 
ปีการศึกษา 2559 

 
 

 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนและปรับปรุงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดย
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาและ
สามารถวางแผนการศึกษาให้ส าเร็จได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด นอกเหนือจากกระบวนการที่ก าหนดโดยบัณฑิต
วิทยาลัย ดังนี้ 

1. แผนการศึกษาตาม มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) 
2. แนะน าอาจารย์ประจ า ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 
3. การรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ 
4. แนะน าแหล่งเงินทุนให้นิสิต เช่น ทุนการศึกษา ทุนท าปริญญานิพนธ์ ทุนช่วยสอน ทั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตร์ และทุนภายนอก 
5. ให้อาจารย์ผู้สอนแนะน าให้นิสิตเข้าฟังบรรยายในวิชาพ้ืนฐานระดับ ป. ตรี เพื่อปูพื้นความรู้ทางวัสดุศาสตร์ 

นิสิตใหม่เข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัด

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

- น าข้อสอบวิชาการท่ีออก ในปีการศึกษา 2558 มา

ทบทวนและปรับปรุง โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์

วิชาการเพ่ิมเติม และใช้สัมภาษณ์นิสิตเข้าเรียน ปี

การศึกษา 2559 

 

- น าข้อสอบวิชาการที่ออกเพ่ิมเติม ในปีการศึกษา 

2557 มาทบทวนและปรับปรุง โดยอาจารย์ประจ า

หลักสูตรก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสอบ

สัมภาษณ์วิชาการเพ่ิมเติม และใช้สัมภาษณ์นิสิตเข้า

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 
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ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนและปรับปรุงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดย
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาและ
สามารถวางแผนการศึกษาให้ส าเร็จได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด นอกเหนือจากกระบวนการที่ก าหนดโดยบัณฑิต
วิทยาลัย ดังนี้ 

1. แผนการศึกษาตาม มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) 

2. แนะน าอาจารย์ประจ า ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ 
3. การรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ 
4. แนะน าแหล่งเงินทุนให้นิสิต เช่น ทุนการศึกษา ทุนท าปริญญานิพนธ์ ทุนช่วยสอน ทั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์ และทุนภายนอก 
5. ให้อาจารย์ผู้สอนแนะน าให้นิสิตเข้าฟังบรรยายในวิชาพ้ืนฐานระดับ ป. ตรี เพื่อปูพื้นความรู้ทางวัสดุศาสตร์ 
6. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กระตุ้นให้นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาท่ี 5  

 [M.S. Matsci_3.1_1] 
 
การปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
กระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

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

    

2 .  พบอาจาร ย์ ที ป รึ ก ษ า 
วิชาการ 

ไม่มีนิสิตเข้าศึกษา    

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

ไม่มีนิสิตเข้าศึกษา -  
 
 

 

4. การรายงานความก้าวหน้า
ปริญญานิพนธ์  

 -   

5. ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์กระตุ้นให้นิสิต
สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
ภายในภาคการศึกษาท่ี 5 

- - - 
 

 



 หน้า 24 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_58_3.1_1 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
หลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์มีการวางแผนและมีระบบกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสิต 
โดยการด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการ
ท าปริญญานิพนธ์ที่ก ากับโดยบัณฑิตวิทยาลัย   ในปีการศึกษา 2559 มีการด ำเนินกำรตำมระบบกลไกที่วำงไว้ ดังนี้ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการก ากับดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสิต โดย  

- พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม  
(M.S.Matsci_59_3.2_1)  (M.S.Matsci_59_3.2_2) 
(M.S.Matsci_59_3.2_3)  (M.S.Matsci_59_3.2_4)  

- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์   
(M.S.Matsci_59_3.2_5)   (M.S.Matsci_59_3.2_6) 
(M.S.Matsci_59_3.2_7)   (M.S.Matsci_59_3.2_8) 

- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์  
  (M.S.Matsci_59_3.2_9)     (M.S.Matsci_59_3.2_10) 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดูแลการท าปริญญานิพนธ์ จะแจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบ
ความเป็นไปของนิสิต เมื่อนิสิตได้ผ่านกระบวนการท าปริญญานิพนธ์แต่ละขั้นตอนได้แก่ การสอบเค้าโครง การสอบ
ปริญญานิพนธ์ รวมถึงการไปน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต    

(M.S.Matsci_59_3.2_11)  (M.S.Matsci_59_3.2_12)  
 (PD)   
 
 นอกจากการด าเนินงานตามระบบกลไกตามปกติ หลักสูตรมีกระบวนการก ากับติดตามสถานภาพนิสิตทาง
วิชาการและสถานภาพการท าปริญญานิพนธ์ตามกรอบเวลาที่ก าหนด โดยในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 
6/2559 ก่อนเริ่มปีการศึกษา 2559 ได้มีการพิจารณาประเมินระบบการก ากับติดตามที่เริ่มพัฒนาขึ้นในปีการศึกษา 
2557 และใช้ในปี 2557-2558 ที่ประชุมฯ เห็นว่าการก าหนดกรอบเวลาในการติดตามที่แน่นอนนี้มีผลดี จึงคงรูปแบบ
การติดตามสถานภาพนิสิตเช่นนี้ต่อไป  (C) (M.S.Matsci_59_3.2_13) 
 ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการก ากับติดตามสถานภาพนิสิตรวมถึงความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์  ในการ
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 1/2559 และ 2/2559  
(M.S.Matsci_59_3.2_14 ถึง 15)  การมีกรอบเวลาในการติดตาม ท าให้ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วม
ตระหนักถึงสถานภาพและความก้าวหน้าของนิสิต  ท าให้เกิดความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ซึ่งเป็นผลที่เป็น
รูปธรรม ดังกรณีตัวอย่างที่แสดงในตาราง  (A) 
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 ข้อมูลจากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริ
หาหลักสูตร 

ครั้งที่ 9/2559 ครั้งที่ 3/2560 
นางสาวจารุวรรณ จันทะพาหะ 
เข้าศึกษา 1/2555 

ท าวิจัย จัดท าปริญญานิพนธ์ 
เตรียมบทความเพ่ือเผยแพร่ 
 

เตรียมสอบปริญญานิพนธ์ โดยมี
การก าหนดวันสอบแล้ว 
ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความ
เผยแพร่ในงาน มศว วิจัยครั้งที่ 
10 วันที่ 20-21 กค. 2560 

นางสาวปรมาภรณ์ จิตโสภากุล
เข้าศึกษา 1/2555 

สอบปริญญานิพนธ์ผ่านเรียบร้อย  
โดยน าเสนอผลงานและตีพิมพ์
ผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 

 

นายปรีชา พรมมา 
เข้าศึกษา 1/2557 

เตรียมเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เตรียมเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

นางสาวเรือนแก้ว 
เข้าศึกษา 1/2558  

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์แล้ว จัดท าปริญญานิพนธ์ เตรียม
บทความเพ่ือเผยแพร่ 

นายอนุวัติ 
เข้าศึกษา 2/2558 

เตรียมเค้าโครงปริญญานิพนธ์ สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์แล้ว 

 

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 หลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์มีกลไกส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการในการเรียนการสอน และการท าปริญญานิพนธ์  ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
พิจารณา มคอ 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้รายวิชาต่างๆ มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพนิสิต (PD)   
(M.S.Matsci_59_3.2_16) 

ในการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 6/2559  ที่ประชุมพิจารณากระบวนการส่งเสริมกิจกรรม
และเสริมสร้างทักษะฯ ให้แก่นิสิตผ่านรายวิชาต่างๆ ในปีการศึกษา 2558 และประเมินกระบวนการโดยวิเคราะห์
แตกประเด็นเป็นด้านๆ ตามทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21   

จากการประเมินในที่ประชุมฯ  ในปีการศึกษาท่ี 2559 นี้ เห็นควรให้มีการส่งเสริมทักษะการสื่อสารให้มากขึ้น  รวมทั้ง
ควรส่งเสริมให้นิสิตฝึกการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ  (M.S.Matsci_59_3.2_17)  (C) 

จากผลการพิจารณาดังกล่าว ในปีการศึกษานี้จึงยังคงให้เน้นทักษะการสื่อสาร ซึ่งเพ่ิมเติมในรายวิชาเลือก
ต่างๆ เช่น MS506 MS545 และ MS561 และเพ่ิมการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในวิชาสัมมนา    
(M.S.Matsci_59_3.2_18) (A) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.S.Matsci_59_3.2_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 7/2559 วาระท่ี 3.1การ
แต่งตั้งท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์    นางสาวพลอยหยก นาคปาน รหัสประจ าตัว 
59199110049 

M.S.Matsci_59_3.2_2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  นางสาวพลอยหยก นาคปาน   
M.S.Matsci_59_3.2_3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1/2560 วาระท่ี 3.1 การ

แต่งตั้งท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  นางสาวภคิน ี ทองฤทธิ์ รหัสประจ าตัว 
59199110011   

M.S.Matsci_59_3.2_4 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  นางสาวภคิน ี ทองฤทธิ์     
M.S.Matsci_59_3.2_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 8/2559 วาระท่ี 3.1การ

เสนอชื่อและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ น.ส.เรือน
แก้ว  รังสรรค์ยุทธนา รหัสประจ าตัว 58199110037 

M.S.Matsci_59_3.2_6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงคณะกรรมการสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ น.ส.เรือนแก้ว  รังสรรค์ยุทธนา   

M.S.Matsci_59_3.2_7 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1/2560 วาระท่ี 3.2การ
เสนอชื่อและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ นายอนุวัติ 
เหมาะพิชัย รหัสประจ าตัว 58299110004 

M.S.Matsci_59_3.2_8 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ นายอนุวัติ เหมาะ
พิชัย 

M.S.Matsci_59_3.2_9 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 2/2560 วาระท่ี 3.1 การ
เสนอชื่อและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ นางสาวจารุวรรณ 
จันทะพาหะ รหัส 55199110173 

M.S.Matsci_59_3.2_10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ นางสาวจารุวรรณ จันทะ
พาหะ   

M.S.Matsci_59_3.2_11 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร
ครั้งที่ 9/2559 วาระที่ 4.1 แจ้งผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์น.ส.เรือน
แก้ว  รังสรรค์ยุทธนา   

M.S.Matsci_59_3.2_12  รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร
ครั้งที่ 2/2560 วาระที่ 4.1 แจ้งผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์นายอนุ
วัติ เหมาะพิชัย 

M.S.Matsci_59_3.2_13 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 6/2559 วาระท่ี 3.2 การ
ทบทวนผลการประเมิน ระบบและกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่เดิม ที่ใช้ในการ
บริหารและด าเนินการในหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 เพ่ือปรับปรุงการ
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
บริหารและด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ภายใต้
วาระย่อย 3.2.2   

M.S.Matsci_59_3.2_14  รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 9/2559 วาระท่ี 4.2การ
ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา   

M.S.Matsci_59_3.2_15 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 3/2560 วาระท่ี 4.1 การ
ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

M.S.Matsci_59_3.2_16 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 6/2559 วาระท่ี 3.4 
M.S.Matsci_59_3.2_17 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 6/2559 วาระท่ี 3.2 การ

ทบทวนผลการประเมิน ระบบและกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่เดิม ที่ใช้ในการ
บริหารและด าเนินการในหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารและด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ภายใต้
วาระย่อย 3.2.2   

M.S.Matsci_59_3.2_18 มคอ 3 รายวิชาที่มีการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 

ข้อมูลนิสิต  
ปีการศึกษาที่

รับเข้า  
 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2555 2556 2557 2558 2559 

2555 5 5 5 5 2 1 100 
2556 0 - 0 0 0 0 - 
2557 2 - - 2 2 1 100 
2558 2 - - - 2 2 100 
2559 2 - - - - 2 100 
*ส าหรับหลักสูตรระดับ ป.โท พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนนิสิตในเทอม 1 ปี 2 ต่อจ านวนนิสิตในเทอม 1 ปี 1 

รายการหลักฐานอ้างอิง   M.S.Matsci_59_3.3_1    M.S.Matsci_59_3.3_2 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  

จ านวนนิสิตที่รับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 เท่ากับในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  จ านวนนิสิตค่อนข้างน้อย
เนื่องจากมีหลักสูตรในลักษณะเดียวกันเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย นอกจากนี้จ านวนประชากรในวัยเรียนยังมี
จ านวนน้อยลง  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดกับทุกมหาวิทยาลัย  

อัตราการคงอยู่ของนิสิตอยู่ในระดับคงที่ที่ร้อยละ 100  
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2555 5 0 3 (60%) 1 (20%) 1 (20%)* 
ปี 2556 0 - - - - 
ปี 2557 2 - - 0 0 
ปี 2558 2 - - - 0 
รายการหลักฐานอ้างอิง           M.S.Matsci_59_3.3_1    M.S.Matsci_59_3.3_2 

*คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2558  
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
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นับตั้งแต่เปิดใช้หลักสูตรจนถึงปีการศึกษา 2559 อัตราจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนที่รับเข้ามีค่า
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 71 (รับเข้าปี 2554) เป็นร้อยละ 100 (รับเข้าปี 2555)  และคงท่ีที่ค่าสูงสุดคือร้อยละ 100 จนถึงปี
การศึกษาล่าสุด 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา (2 ปี)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น 
ปัญหาส่วนตัวหรือการลาพักการเรียนเนื่องจากงานประจ าที่นิสิตท าอยู่  

 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2559  เท่ากับ 4.54 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 4.97 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 4.57 
 (M.S.Matsci_59_3.3_3)         (M.S.Matsci_59_3.3_4) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
โดยมีแนวโน้มผลการประเมินลดลง  

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ไม่มีข้อร้องเรียน  

 (M.S.Matsci_59_3.3_3)          
 
สรุปผลการด าเนินงานส าหรับตัวบ่งช้ี 
ด้านที่พิจารณาคือ การคงอยู่  การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน 

 มีการรายงานผลในทุกด้าน  

 มีแนวโน้มการด าเนินงานที่คงที่ คือ การคงอยู่ (คงท่ีที่ร้อยละ 100)  การส าเร็จการศึกษาตามแผน (คงที่ที่ร้อย
ละ 0) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_59_3.3_1  รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 9/2559 วาระท่ี 4.2การ

ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา   
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M.S.Matsci_59_3.3_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 3/2560 วาระท่ี 4.1 การ
ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

M.S.Matsci_59_3.3_3 ผลการประเมินหลักสูตรปีการศึกษา 2559 
ที่มา: แบบสอบถามความคิดเห็นนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D4qgt5nqZvBehpUafF_

ZwzRRrfxe8sEsGW73SujnpeQ/edit#gid=1196841476 

M.S.Matsci_59_3.3_4 สรุปผลการประเมินหลักสูตรโดยนิสิต 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตร วท.ม. วัสดุศาสตร์ มีระบบในการรับและแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ า

หลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวัสดุศาสตร์ หรือ สาขาที่สัมพันธ์กัน นอกจากนั้นจะต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ลาออก หรือมีเหตุหนึ่ งเหตุใดที่ท าให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่ครบ 5 คน กรรมการประจ าหลักสูตรจะมีการประชุมเพ่ือเสนอภาควิชาฯให้จัดสรรอัตราก าลังทดแทนโดย
เร่งด่วน ในกรณีที่ภาควิชามีคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ก็จะสามารถแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทดแทนได้ทันที  
แต่ในกรณีที่ไม่มีคณาจารย์ท่านใดในภาควิชาฯ หรือ ในคณะฯ ที่ผ่านเกณฑ์และสามารถแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทดแทนท่านเดิมได้  ภาควิชาจะท าเรื่องไปยังคณะฯเพ่ือขอให้คณะเสนอขออัตราก าลังทดแทน
ไปยังมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการจัดสรรมาต าแหน่งทดแทนมาแล้ว คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก็ จะท าการ
ประชุมเพ่ือก าหนดภาระงานและหน้าที่ (TOR) และประกาศรับสมัครผ่านทางเวปไซด์คณะ หลังจากนั้นจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร โดย
มีกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดดังกล่าว โดยกรรมการจะท าหน้าที่
ซักถามเกี่ยวกับมุมมองและวิสัยทัศน์ในการสอนและการวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร หลังจากนั้นกรรมการจะสรุปผลร่วมกันเพื่อลงมติคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด 

หลักจากตัดสินผลแล้วประธานหลักสูตรจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาเพ่ือแต่งตั้งกรรมการประจ า
หลักสูตรท่านใหม่ จากนั้นภาควิชาจะท าหนังสือผ่านคณะฯไปยังส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ ถึง
การเปลี่ยนแปลง   ประธานหลักสูตรจะท าหน้าที่มอบหมายงานให้กับกรรมการประจ าหลักสูตรท่านใหม่ โดยจะมีการ
ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานเมื่อท าการสอนครบ 1 ภาคการศึกษา หากมีข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ประธานหลักสูตรจะแจ้งให้เจ้าตัวทราบเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงต่อไปโดยในปีการศึกษา
ที่ผ่านมาได้การทบทวนกระบวนการ และเพ่ิมเติมในส่วนของการก าหนดภาระและหน้าที่ (TOR) โดยระบุภาระหน้าที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2559 นี้ได้น ากระบวนการทั้งหมดดังที่กล่าวมานั้นมา
ทบทวนเพ่ือประเมินผลในที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร (M.S.Matsci_59_4.1_1) โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณา
หารือร่วมกัน ในเรื่องของการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 ฉบับใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560 โดยในข้อบังคับดังกล่าวได้มีการปรับคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ส าหรับคณาจารย์ใหม่อย่างน้อย 1 
รยการภายใน 2 ปี หรือ 2 รายการภายใน 4 ปีทั้งนี้อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  โดยคณาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีภาระงานเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยก าหนดให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คนสามารถเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศีกษา 
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ซึ่งจากการพิจารณาทบทวนกระบวนการทั้งหมดเพ่ือเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ในปีการศึกษา 2560 
โดยในการประชุมดังกล่าวมีมติให้ กรรมการประจ าหลักสูตรท าหน้าที่กระตุ้น คณาจารย์ทุกท่านให้มีการเขียนบทความ
วิจัยและยื่นขอทุนวิจัย รวมถึงเข้าอบรมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ 
(M.S.Matsci_59_4.1_1 และ M.S.Matsci_59_4.1_2) เพ่ือให้เกิดการเตรียมพร้อมต่อการเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ใหม่ในปีการศึกษา 2560 โดยมีการติดตามเป็น
วาระสืบเนื่องในที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร 

โดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าหลักสตูร เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ลาออก หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดที่ท าให้

อาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่ครบ 5 คน 

 

 
กรณีท่ีไม่มีคณาจารยท่์านในภาควชิาฯ หรือ ในคณะฯ ท่ี

ผา่นเกณฑแ์ละสามารถแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย์

ประจ าหลกัสูตรทดแทนท่านเดิมได ้ ภาควชิาจะท าเร่ืองไป

ยงัคณะฯเพ่ือขอใหค้ณะเสนอขออตัราก าลงัทดแทนไปยงั

มหาวทิยาลยั 

กรณีภาควชิามีอาจารยท่ี์เพียงพอและมีคุณสมบติัท่ี

เหมาะสม ภาควชิาจดัสรรอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัท่ี

เหมาะสมเพ่ือทดแทนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่านเดิม 

ได้รับการจัดสรรมาต าแหน่งทดแทน 

 
คณะกรรมการประจ าหลักสตูรประชุมเพื่อก าหนดภาระงานและหนา้ที่ (TOR) และ ฝ่ายบุคคลคณะ

วิทยาศาสตร์ท าการประกาศรับสมคัรผ่านทางเวปไซด์คณะ หรือช่องทางอื่นๆ  

 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั เพื่อท าหน้าที่สัมภาษณ์และคดัเลือก

ผู้สมคัร โดยมีกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดดังกลา่ว 

   กรรมการจะสรุปผลร่วมกันเพื่อลงมติคัดเลือกผู้สมัครที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมทีสุ่ด 

 

ประธานหลกัสูตรจะน าเร่ืองเสนอต่อท่ีประชุมภาควชิาเพ่ือแต่งตั้งกรรมการประจ าหลกัสูตรท่านใหม่ 

จากนั้นภาควชิาจะท าหนงัสือผา่นคณะฯไปยงัส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ 
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านจะถูกแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมเป็นกรรมการ กรรมการประจ าหลักสูตรทุกท่านจะท าหน้าที่บริหารหลักสูตรตาม
ข้อก าหนดของทางบัณฑิตวิทยาลัยและตามเกณฑ์ของ สกอ. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านจะได้รับทราบข้อก าหนด
ภาระงานต่างๆและถูกประเมินผลตามข้อก าหนดภาระงานทั้งในฐานะของกรรมการประจ าหลักสูตรและข้อก าหนด
ของภาระงานตามพันธกิจในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ โดยจะท าการประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยในส่วนของการเรียนการสอนจะใช้ผลประเมินการสอนของ
รายวิชาในหลักสูตรโดยรายวิชาดังกล่าวจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าเป็นเจ้าของรายวิชา 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะประชุมพิจารณาผลการประเมินสอนของรายวิชาในหลักสูตร (ปค.003) ท าการ
วิเคราะห์และรายงานใน มคอ.5 และ มคอ.7 ตามล าดับ (M.S.Matsci_59_4.1_3)  

เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงได้น าระบบและกระบวนการที่มี
อยู่เดิมมาทบทวนในที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับใหม่ ซึ่ง
จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560 โดยในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมกระบวนการในการกระตุ้นคณาจารย์ทุก
ท่านให้มีการเขียนบทความวิจัยและยื่นขอทุนวิจัย และเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น
คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างานวิจัยและเขียนบทความรวมถึงให้คณาจารย์
เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2560  
 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      ภาควิชาฟิสิกส์มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชา
ซึ่งรวมถึงกรรมการประจ าหลักสูตรด้วย (M.S.Matsci_59_4.1_4) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีการจัดสรร
งบประมาณและกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทั้งในด้านการวิจัยและด้านการเรียนการสอน ซึ่งการ
จัดสรรงบประมาณและกิจกรรมดังกล่าวท าอย่างมีระบบและด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยทางหลักสูตรจะมีการ
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ และเพ่ือให้สามารถยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้โดยมีเป้าหมายให้คณาจารย์ประจ ามีต าแหน่งทางวิชาการตามกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ใน
การก าหนดให้มีการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/หรือเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิจัยในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี   นอกจากนี้ในแต่ละปีภาควิชาจะมีการคิดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือเป็นการวางแผนใน
อนาคตถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นสาเหตุให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ รวมถึงมีการวางแผนใน
การยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตรและในภาควิชา และวางแผนรับมือต่อการเปลี่ยนข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 
2560 ซึ่งได้มีการปรับคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรยื่นขอ
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถึง 2 ท่านด้วยกันคือ อาจารย์ปัทมาศ บิณฑจิตต์ และ อาจารย์ปณิธาน วนากมล 
 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1 ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่องฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ 
เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การวิจัย
ในชั้นเรียน” 

2 ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่องฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ 
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษามืออาชีพ 

3 ดร.ปณิธาน วนากมล เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การวิจัย
ในชั้นเรียน” 
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษามืออาชีพ 

4 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การวิจัย
ในชั้นเรียน” 
เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนใน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษามืออาชีพ 

5 ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษามืออาชีพ 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

ไม่มีอาจารย์ใหม่เข้ามาในหลักสูตร 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_59_4.1_1 การประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 6/2559 
M.S.Matsci_59_4.1_2 การประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 
M.S.Matsci_59_4.1_3 การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 9/2559 และ 3/2560 
M.S.Matsci_59_4.1_4 หลักฐานค าขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ของภาควิชาฟิสิกส์ 
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

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

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3.75 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 4.6 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 92 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 
 

ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผศ.ณัฐพงศ์  พินิจค้า Munpakdee, A., Supansomboon, S.,  Wongsriruksa, S., 
Pongpun, N., & Phinichka, N. (2016). Effect 
of ZrSiO4 and Bi2O3 on the Properties of 
Borosilicate Enamels for Jewelry. 
Srinakharinwirot Science Journal, 32(2): 97-
106.  

0.8 

2 อ.ปัทมาศ  บิณฑจิตต์ Bintachitt, P., Suaprasert, P., & Aungkavattana, P. 
(2016). Effect of temperature, humidity, and 

3 
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ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

crack initiation on properties of PZT micro-
actuator. Integrated Ferroelectrics, 175(1), 
44-50. doi:10.1080/10584587.2016.1200448   

Limnonthakul, P. L., Yangnoi, D., Bintachitt, P., 
Hengwattana, M., & Horprathum, M. (2016). 
Influence of Various Precursor Compositions 
and Substrate Angles on ZnO Nanorod 
Morphology Growth by Aqueous Solution 
Method. Journal of Mathematical and 
Fundamental Sciences, 48(1), 48-54. 
doi:10.5614/j.math.fund.sci.2016.48.1.5 

Butnoi, P., Intawin, P., Yongsiri, P., Pisitpipathsin, N., 
Pengpad, P., Bintachitt, P., & Pengpat, K. 
(2016). Effect of BCZT Dopant on 
Ferroelectric Properties of PZT Ceramics. 
Key Engineering Materials, 675-676, 509-512. 
doi:10.4028/www.scientific.net/kem.675-
676.509  

3 ผศ.อโนชา  หมั่นภักดี Munpakdee, A., Supansomboon, S.,  Wongsriruksa, 
S., Pongpun, N., & Phinichka, N. (2016). Effect 
of ZrSiO4 and Bi2O3 on the Properties of 
Borosilicate Enamels for Jewelry. 
Srinakharinwirot Science Journal, 32(2): 97-
106. 

0.8 

 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 4.6 

คิดเป็นร้อยละ 92 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_59_4.2.3_1 Munpakdee, A., Supansomboon, S.,  Wongsriruksa, S., Pongpun, N., & 

Phinichka, N. (2016). Effect of ZrSiO4 and Bi2O3 on the Properties of 
Borosilicate Enamels for Jewelry. Srinakharinwirot Science Journal, 
32(2): 97-106. 

M.S.Matsci_59_4.2.3_2 Bintachitt, P., Suaprasert, P., & Aungkavattana, P. (2016). Effect of 
temperature, humidity, and crack initiation on properties of PZT 
micro-actuator. Integrated Ferroelectrics, 175(1), 44-50. 
doi:10.1080/10584587.2016.1200448   

M.S.Matsci_59_4.2.3_3 Limnonthakul, P. L., Yangnoi, D., Bintachitt, P., Hengwattana, M., & 
Horprathum, M. (2016). Influence of Various Precursor Compositions 
and Substrate Angles on ZnO Nanorod Morphology Growth by 
Aqueous Solution Method. Journal of Mathematical and 
Fundamental Sciences, 48(1), 48-54. 
doi:10.5614/j.math.fund.sci.2016.48.1.5 

M.S.Matsci_59_4.2.3_4 Butnoi, P., Intawin, P., Yongsiri, P., Pisitpipathsin, N., Pengpad, P., 
Bintachitt, P., & Pengpat, K. (2016). Effect of BCZT Dopant on 
Ferroelectric Properties of PZT Ceramics. Key Engineering Materials, 
675-676, 509-512. doi:10.4028/www.scientific.net/kem.675-676.509 

M.S.Matsci_59_4.2.3_5 Munpakdee, A., Supansomboon, S.,  Wongsriruksa, S., Pongpun, N., & 
Phinichka, N. (2016). Effect of ZrSiO4 and Bi2O3 on the Properties of 
Borosilicate Enamels for Jewelry. Srinakharinwirot Science Journal, 
32(2): 97-106. 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน 3 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.39 5 4.63 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ จะเห็นได้ว่า 
- การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีครบทั้ง 5 คน ในทุกๆ ปี (2557 2558 และ 2559) จากการรายงาน

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ยังอยู่ในระดับดี  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_59_4.3_1 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี 2558 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวัสดุศาสตร์  จึงมีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน  หลักสูตรวัสดุศาสตร์นี้เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถระดับสูง สามารถท าการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวัสดุศาสตร์ ได้อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
1. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3. ผลิตนัก
วัสดุศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นายจ้าง นิสิตปัจจุบัน (มคอ. 2) [M.S. Matsci_59_5.1_1] 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงได้ออกแบบหลักสูตรโดยมี จ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ดังตารางแผนการศึกษา โดยแบ่งเป็นวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต 
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานทางวัสดุ และวิชาเลือก 12 หน่วยกิต เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ทักษะ ความสามารถระดับสูง 
สามารถท าการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวัสดุศาสตร์ได้ 
 
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                 
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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 2559 เป็น แผนการปรับปรุงหลักสูตรที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2554 (มคอ. 2) ซึ่งได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงของสังคมและเทคโนโลยีตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยวิเคราะห์หลักสู ตร
จากการบัณฑิต (ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อใน 1 ปี) ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต) และน าผลการประเมินปีการศึกษา 
2552 มาปรับปรุง/พัฒนา หลักสูตร พ.ศ. 2554 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังตารางแผนการด าเนินงานการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 
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_59_5.1_1 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

  - นิสิตในหลักสูตรมีจ านวนน้อย 
- เนื่องจากนิสิตต้องท างานเพ่ือใช้จ่ายระหว่างเรียน ท าให้นิสิตในหลักสูตรไม่สามารถจบตามแผนการศึกษาได้ 
- นิสิตลาพักการเรียนเนื่องจากได้งานท าระหว่างศึกษา 
 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- ท าให้ไม่เป็นไปตามผลสัมฤทธิของหลักสูตร 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 
- ประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุนให้นิสิต เช่น ทุนการศึกษา ทุนท าปริญญานิพนธ์ ทุนช่วยสอน ทั้งจากบัณฑิต
วิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และทุนภายนอก 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 “อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์

ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในด้านการ
สอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา” [M.S. Matsci_59_5.2_1] 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้สอน เพ่ือก าหนดผู้สอน ส าหรับวิชาที่เปิดสอน ปี
การศึกษา 2559 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย [M.S. Matsci_59_5.2_2,3] 

 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มีแผนการด าเนินหลักสูตร ดังตาราง 
 

แผนการด าเนินหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน ปี 

2559 

ช่วงเวลา ผู้ รับผิดชอบ

ติดตาม 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 

80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

รายงานการประชุม

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 ส.ค. 2559 – มิ.ย. 2560 

 

เลขา ฯ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ร ะดั บปริญญาตรี วิ ทย าศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ 

มคอ. 2 ที่ผ่าน สกอ    

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ. 3 อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มคอ. 3 และหน้าเวป

ไซด์ของคณะ

วิทยาศาสตร์ที่สามารถ

ดาวน์โหลด มคอ. 3 ได้  

 ภาคต้น:  ก่อนวันที่ 11 

ส.ค. 2559 

ภาคปลาย: ก่อนวันที่ 5 

ม.ค. 2560  

ผู้สอนรายวิชา

ต่าง ๆ 

 (4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ

ทุกรายวิชา 

มคอ. 5  ภาคต้น: ก่อนวันที่ 23 

ม.ค. 2560 

ภาคปลาย: ก่อนวันที่ 21 

มิ.ย. 2560 

ผู้สอนรายวิชา

ต่าง ๆ 



 หน้า 44 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน ปี 

2559 

ช่วงเวลา ผู้ รับผิดชอบ

ติดตาม 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มคอ. 7  ก่อนวันที่ 21 ก.ค. 2560 อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

(6) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผน

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 

ในแต่ละปีการศึกษา 

มคอ. 3 

มคอ. 7 

และรายงานการ

พิจารณาเกรดโดยคณะ

กรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 มิ.ย. 2560 

 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน  กลยุ ทธ์ ก า รสอน  หรื อ  กา ร

ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

มคอ. 7 ปีการศึกษา 

2557 

มคอ. 5 ปีการศึกษา 

2558 

 มิ.ย. 2560 

 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ

ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่    

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง 

เอกสารการเข้าร่วม

โครงการหรือการ

ประชุมวิชาการ 

 ส.ค. 2559 – มิ.ย. 2560 

 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ/หรือ

วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่มีบุคลากรสนับสนุน  

 

  

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

แบบประเมินความพึง

พอใจของบัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

 มิ.ย. 2560 อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

แบบประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มิ.ย. 2560 อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ส าหรับวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 2559  
 ในปีการศึกษา 2559 นั้น ได้มีการปรับปรุงระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบแผนการจัดท าแผนเรียนรู้ 
มคอ. 3 และ มคอ. 5 โดยให้ผู้รับผิดขอบท าและส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 online ผ่านระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าหลักสูตรสามารถตรวจสอบการส่งแผนการเรียนรู้ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ได้ ผ่าน
ระบบ TQF 
 
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 
 

 
 
 
ปีการศึกษา 2558 
 

 
 
 
ปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรประจ าประชุมพิจารณาผลการเรียน และ 
มคอ. 5 ภายใน 30 วนัหลงัการสอบปลายภาค 

ผูรั้บผดิชอบท ามคอ. 5 ภายใน 30 วนัหลงัการสอบปลายภาค 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรวบรวม มคอ. 3 ส่งใหฝ่้ายวชิาการเพื่อข้ึน 
เวปไซด ์มหาวทิยาลยั 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรประจ าประชุมพิจารณา มคอ. 3   

ก าหนดผูรั้บผดิชอบ มคอ. 3 
ผูรั้บผดิชอบท า มคอ. 3 และส่งใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรประจ า
ประชุมพิจารณา มคอ. 3 จากระบบ 
TQF ของมหาวทิยาลยั 

ผูรั้บผดิชอบท า มคอ. 3 online 

ผา่นระบบ TQF ของมหาวทิยาลยั 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถดูสถิติ 

และติดตามการส่ง มคอ มคอ. 3 จากระบบ 

TQF ของมหาวทิยาลยั 
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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 

 
 

 

[M.S. Matsci_59_5.2_4] 
มคอ. 5 
 

 
 
 
ปีการศึกษา 2558 
 

 
 
 
การศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
[M.S. Matsci_59_5.2_4] 

 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 “คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 4 คน ที่ประกอบด้วย อาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 คน และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คนท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ในคณะกรรมการที่แต่งตั้งจะต้องมี
อย่างน้อย 1 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  และนอกจากนั้นผู้ที่

อาจารยป์ระจ าท า มคอ. 7 และส่งใหฝ่้ายวชิาการเพื่อข้ึนเวปไซด ์
มหาวทิยาลยั 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรวบรวม มคอ. 5 ส่งใหฝ่้ายวชิาการเพื่อข้ึน
เวปไซด ์มหาวทิยาลยั 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรประจ า
ประชุมพิจารณา มคอ. 5 จากระบบ 
TQF ของมหาวทิยาลยั 

 

ผูรั้บผดิชอบท า มคอ. 5 online 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถดูสถิติ 

และติดตามการส่ง มคอ มคอ. 3 จากระบบ 

TQF ของมหาวทิยาลยั 
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ท าหน้าที่ประธานต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ด้วยเลขานุการที่ต้องเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง  อาจจะ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหรือบุคคลอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได้ โดยรายชื่อคณะกรรมการให้
กรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้เสนอรายชื่อ โดยความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด เพ่ือเสนอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งส าหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา” 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการสอบเค้า
โครงปริญญานิพนธ์พิจารณาก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา [M.S. Matsci_59_5.2_5-6] 

 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 “อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา” 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นที่ปรึกษาค าแนะน า 
ช่วยเหลือ ในการท าปริญญานิพนธ์ [M.S. Matsci_59_5.2_7-8] 
 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 “นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้า
โครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 
5 ส าหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไม่เกินภาคเรียนที่ 7 ส าหรับหลักสูตรดุษฎี-บัณฑิต โดยก าหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้า (Progress Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้ด าเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสิตอาจถูกระงับการ
ลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป  จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย” ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรายงานความหน้าการท าปริญญานิพนธ์ และแนวทางปฏิบัติจากการบริ
หารจัดการความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาในการรายงานความก้าวหน้าของนิสิต 
เพ่ือให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด [M.S. Matsci_59_5.2_9-10]  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมติดตามความก้าวหน้าของนิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว โดยท ารายงานตามแบบเสนอความก้าวหน้าของการท าปริญญานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา [M.S. Matsci_59_5.2_11-13]   
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S. Matsci_59_5.2_1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
M.S. Matsci_59_5.2_2 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 
M.S. Matsci_59_5.2_3 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559 
M.S. Matsci_59_5.2_4 หน้าระบบการติดตามการส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 
M.S. Matsci_59_5.2_5 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559 
M.S. Matsci_59_5.2_6 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 
M.S. Matsci_59_5.2_7 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2559 
M.S. Matsci_59_5.2_8 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 
M.S. Matsci_59_5.2_9 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรายงานความหน้าการท าปริญญานิพนธ์ 
M.S. Matsci_59_5.2_10 เอกสารแนวทางปฏิบัติจากการบริหารจัดการความรู้ของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาในการรายงานความก้าวหน้า
ของนิสิต เพ่ือให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

M.S. Matsci_59_5.2_11 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 
M.S. Matsci_59_5.2_12 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559 
M.S. Matsci_59_5.2_13 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 

 

การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์ มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีกลไกวางแผนและก ากับการประเมินผลการเรียนรู้โดยอาศัย
การประชุมเพ่ือร่วมพิจารณา มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาและพิจารณา มคอ.5 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  (PD) 

จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 6/2559 เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงาน พบว่ากระบวนการนี้เป็น
กระบวนการที่ดีและมีการตรวจสอบในตัว  ในปีการศึกษา 2559 จึงวางแผนใช้การพิจารณา มคอ3 และ มคอ 5 ใน
การก ากับให้การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น เดิม  
(M.S.Matsci_59_5.3_1) (CP)   

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.5 ในทุกภาคการ
เรียนโดยก่อนเปิดภาคเรียนจะประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.2 โดยมีการก าหนดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนิสิตที่มุ่งพัฒนา  โดยมีลักษณะกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การสอบอัตนัยในวิชาบรรยายต่างๆ  การประเมินผลการปฏิบัติการวิเคราะห์วัสดุ การ
ประเมินจากการท ารายงานและการน าเสนองานในชั้นเรียน   การประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน  ประเมินจากงานที่
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ได้รับมอบหมาย (การบ้าน)   และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณา มคอ.5 
เพ่ือวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ประเมินโดยผู้สอน  (M.S.Matsci_59_5.3_2) (M.S.Matsci_59_5.3_3)  (A) 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 นอกจากกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยผู้สอนภายใต้
การดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ยังมีกระบวนกำรทวนสอบผลสัมฤทธิโดยนิสิตเป็นผู้ประเมินตนเองว่าได้รับ
การพัฒนาในด้านต่างๆ ตามที่ก าหนดใน มคอ 2 และ มคอ 3  มากน้อยเพียงใด ซึ่งได้มีการปรับปรุงแบบประเมินที่
ใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ใน มคอ 2 ของหลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์โดยตรง จาก
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นี้ท าให้การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตมีความครอบคลุมมากขึ้น และเป็นการเพิ่มมิติใน
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อให้นิสิตได้สะท้อนตนเองและก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้ดี
ขึ้นด้วย  (M.S.Matsci_59_5.3_4)  (PD) 

จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 6/2559 เพ่ือทบทวนกำรปฏิบัติงำน พบว่าการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยให้นิสิตประเมินตนนี้เป็นกระบวนการที่ดี  ในปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุง
แบบประเมินที่ใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยอ้างอิงผลการเรียนรู้ใน มคอ 2 ของหลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์
โดยตรงต่อไป แทนการใช้แบบทวนสอบทั่วไปของทางคณะ (M.S.Matsci_59_5.3_5) (C)   

 ในปีการศึกษา 2559 มีกำรน ำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์นิสิตมำใช้  โดยให้นิสิตท าแบบประเมิน
หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 ซึ่งช่วยใช้ตรวจสอบกับการประเมินผลการเรียนรู้ตาม  มคอ. 3 โดยผู้สอน  
(M.S.Matsci_59_5.3_6) (A)   

 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3  5 และ 7 อย่างเป็นระบบและมีกรอบเวลาที่
แน่นอน เพ่ือติดตามกระบวนการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.2 และให้มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นิสิตตามท่ีตั้งไว้  (M.S.Matsci_59_5.3_7)   (M.S.Matsci_59_5.3_8)  (PD) 

 
 
- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์มีกระบวนการประเมินปริญญานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นไปตามกลไกลที่
ก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย นั่นคือในการสอบปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินปริญญานิพนธ์  โดยมีเกณฑ์การประเมินตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
(M.S.Matsci_59_5.3_9)  (M.S.Matsci_59_5.3_10) (M.S.Matsci_59_5.3_11) (PD) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_59_5.3_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 6/2559 วาระท่ี 3.2 การ

ทบทวนผลการประเมิน ระบบและกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่เดิม ที่ใช้ในการ
บริหารและด าเนินการในหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารและด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      

M.S.Matsci_59_5.3_2 มคอ.3 ปีการศึกษา 2559 
M.S.Matsci_59_5.3_3 มคอ.5 ปีการศึกษา 2559 
M.S.Matsci_59_5.3_4 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559 
M.S.Matsci_59_5.3_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 6/2559 วาระท่ี 3.2 การ

ทบทวนผลการประเมิน ระบบและกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่เดิม ที่ใช้ในการ
บริหารและด าเนินการในหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารและด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      

M.S.Matsci_59_5.3_6 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559 
M.S.Matsci_59_5.3_7 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 6/2559 วาระท่ี  3.1 

พิจารณาแผนการด าเนินหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวสัดุศาตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

M.S.Matsci_59_5.3_8 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 9/2559 วาระท่ี  3.3 ติด
แผนการด าเนินหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ครั้งที่ 1 
 

M.S.Matsci_59_5.3_9 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 2/2560 วาระท่ี 3.1 การ
เสนอชื่อและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ นางสาวจารุวรรณ 
จันทะพาหะ รหัส 55199110173 

M.S.Matsci_59_5.3_10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ นางสาวจารุวรรณ จันทะ
พาหะ   

M.S.Matsci_59_5.3_11 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ บว.432 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 
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ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมจ านวน 7 ครั้ง
ในปีการศึกษา 2559 เพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน 

M.S. 
Matsci_59_5.4_1 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับการรับทราบ
จาก สกอ. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

M.S. 
Matsci_59_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 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ก่อน
การเปิดสอนครบทุกรายวิชา  
 

M.S. 
Matsci_59_5.4_3 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2559 ครบทุก
รายวิชา  
 

M.S. 
Matsci_59_5.4_4 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
2559 

M.S. 
Matsci_59_5.4_5 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 ใน
แต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ
นิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

M.S. 
Matsci_59_5.4_6 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 
ปีที่แล้ว 

หลักสูตร มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว 

M.S. 
Matsci_59_5.4_7 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่เข้ามาในหลักสูคร - 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาวิชาการ  

M.S. 
Matsci_59_5.4_8 

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

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน - 

11 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.57 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

M.S. 
Matsci_59_5.4_9 

12 
 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 3.87 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

M.S. 
Matsci_59_5.4_10 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

จ านวนตัวบ่งชี้ในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.S. Matsci_59_5.4_1 รายงานการประชุม 
M.S. Matsci_59_5.4_2 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
M.S. Matsci_59_5.4_3 สถิติการส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 
M.S. Matsci_59_5.4_4 สถิติการส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 
M.S. Matsci_59_5.4_5 มคอ. 7 
M.S. Matsci_59_5.4_6 รายงานการประชุม 9/2559 และ 3/2560 
M.S. Matsci_59_5.4_7 รายงานการประชุม 6/2559 
M.S. Matsci_59_5.4_8 เอกสารการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง ของ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
M.S. Matsci_59_5.4_9 แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
M.S. Matsci_59_5.4_10 สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี

การศึกษา 2559 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการประจ าหลกัสูตร ประชุมร่วมกนั เพ่ือประเมินและพิจารณาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีควรมี 

ตวัแทนกรรมการประจ าหลกัสูตร ร่วมประชุมกบักรรมการฝ่ายแผนฯภาควิชาฟิสิกส์เพ่ือเสนอส่ิงสนบัสนุนการ

เรียนรู้ท่ีควรมีและควรจดัหาเพ่ิมเติม  โดยค านึงถึงความเป็นประโยชน์ในภาพรวมของทุกหลกัสูตรท่ีอยูภ่ายใตก้าร

ก ากบัดูแลของภาควิชาฯเป็นหลกั 

กรรมการฝ่ายแผนฯภาควิชาจดัท าค  าขอตั้งงบประมาณเงินแผน่ดิน และงบประมาณสาขาขลาดแคลน  เสนอท่ี

ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือล าดบัความส าคญั และส่งไปยงักองแผนงาน 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เม่ืองบประมาณไดรั้บการอนุมติั  ภาควิชา / คณะวิทยาศาสตร์ ท าการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

กรรมการประจ าหลกัสูตรก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะ

ครุภณัฑ ์  และจดัซ้ือวสัดุต่างๆ ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

รวมถึงท าการตรวจสอบครุภณัฑป์ระจ าปี 

นิสิตและอาจารยป์ระเมินส่ิงสนบัสนุนการ

เรียนรู้ และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ 

กรรมการประจ าหลกัสูตร น าผลจากการประเมิน และขอ้เสนอแนะมาประชุมร่วมกนั เพ่ือประเมินและพิจารณาส่ิง

สนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีควรมีเพ่ิมเติม เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าค  าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้

ตวัแทนกรรมการประจ าหลกัสูตร ร่วมประชุมกบักรรมการฝ่ายแผนฯภาควิชาฟิสิกส์เพ่ือเสนอส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ี

ควรมีและควรจดัหาเพ่ิมเติม  ในการจดัท าค  าขอตั้งงบประมาณเงินรายไดภ้าควิชาฟิสิกส์ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ มีระบบที่เอ้ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมเพ่ือให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้จากการประเมินในแบบฟอร์ม ปค.003/004 (M.S.Matsci_59_6.1_1) เพ่ือให้ทราบถึงความ
ต้องการและความพอเพียงของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีส าหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดย
ข้อเสนอแนะและมติที่ได้จากที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร จะถูกเสนอไปยังที่ประชุมภาควิชา โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการน าเสนอ รวมถึงล าดับความส าคัญและความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่
ละหลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการจัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
อย่างแท้จริง โดยมีการร่วมพิจารณาครุภัณฑ์เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือเสนอจัดท าค าขอตั้งในงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มีการด าเนินการประชุมเพ่ือจัดล าดับครุภัณฑ์และจัดท า
ค าขอตั้งในช่วงเดือนตุลาคม 2559 (หากครุภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากทางส านักงบประมาณ จะแจ้งผลและท า
การจัดซื้อได้ในช่วงเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพ่ือร่วมพิจารณาครุภัณฑ์เพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือเสนอจัดท าค าขอตั้งในงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อีกด้วย  
 เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณเงินแผ่นดินปี พ.ศ. 2560 และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560 ภาควิชาฟิสิกส์มี
การด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน การวิจัย ในช่วงตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2559 เช่น เครื่องปรับอากาศส าหรับใช้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการจ านวน 8 เครื่อง เป็นต้น นอกจากนี้คณะ
วิทยาศาสตร์ก็ยังจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และการวิจัยโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดซื้อเครื่องแสดงภาพและวัตถุ 3 มิติ 5 เครื่อง (เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน ภายในห้องเรียน 19-601, 19-701, 19-813, 19-814 และ19-815 ของคณะวิทยาศาสตร์)   ระบบภาพ
ประจ าห้องบรรยาย ชั้น 5 อาคาร 19 (ห้องบรรยายชั้น 5 อาคาร 19 (501 และ 503) เป็นห้องเรียนรวม เป็นเงิน 1.6 
ล้านบาท) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเนื่องจากครุภัณฑ์เดิมใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ ท าให้เกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรท าให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยส่งผลกระทบต่อเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน ปี 
พ.ศ. 2561 นั้นคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการประชุมเพ่ือจัดล าดับครุภัณฑ์และการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณในส่วนงบ
ลงทุนในช่วงเดือนตุลาคม 2559  
 โดยกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งหมดดังที่กล่าวมานั้นได้ถูกน ามา
ทบทวนและประเมินกระบวนการอีกครั้งในที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร  เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในการประชุมดังกล่าวยังคงมีข้อสรุปให้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการด าเนินการในเชิงรุก 
คือมีการประชุมและเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมจากอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
พิเศษ โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาจากผลการประเมินในแบบฟอร์ม ปค.003/004 หรือจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรเพียงอย่างเดียว  โดยการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวถูกน าไปใช้จริงในการประชุม
กรรมการประจ าหลักสูตรก่อนที่จะมีการประชุมจัดท าค าขอตั้งงบลงทุนงบประมาณแผ่นดินปีและการจัดล าดับ
ครุภัณฑ์ งบแผ่นดินปี พศ. 2561 ในช่วงเดือน ตุลาคม 2559 ซึ่งในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 9/2559 
ได้มีมติให้เสนอให้ภาควิชามีการจัดหา จออินเตอร์แอคทีฟ ชนิดแอลอีดี และชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือให้นิสิตสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลต่างๆออนไลน์ได้ เพ่ือเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ 
เสนอให้จัดหาหัววัดการน าไฟฟ้าแบบสี่ขั้ว เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารหรือฟิล์มตัวอย่าง  
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เครื่องโพเทนชิโอสแตทและแกลวาโนสแตท และ เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักเชิงความร้อน เพ่ือเป็ นสิ่ง
สนับสนุนการวิจัย ในปีงบประมาณ 2561 (M.S.Matsci_59_6.1_2)  
 ซึ่งขอเสนอดังกล่าวได้ถูกน าไปปฏิบัติจริง  โดยมีแผนที่จะการน าเครื่องปรับอากาศ (เงินรายได้) ที่ก าลังจะจัดซื้อ
ในเดือนตุลาคม 2560 นี้มาประจ าในห้องเรียนต่างๆ และภาควิชาฯมีการเสนอรายการครุภัณฑ์ จออินเตอร์แอคทีฟ 
ชนิดแอลอีดี หัววัดการน าไฟฟ้าแบบสี่ขั้วเครื่องโพเทนชิโอสแตทและแกลวาโนสแตท และ เครื่องวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงน้ าหนักเชิงความร้อน จริงในการตั้งงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2561(M.S.Matsci_59_6.1_3) 
 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรได้มีการส ารวจถึงความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการประเมินผ่านทาง  ปค. 003/004 
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยในภาพรวมทุกส่วนของการ
ประเมินได้คะแนนอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งคณะกรรมการได้น าผลจากการประเมินดังกล่าว
ไปใช้เพ่ือให้มีจ านวนของสื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสมยิ่งๆขึ้นไป   อีกทั้งยังมีการปรับปรุงกระบวนการดังที่ได้กล่าว
มาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้คือการรับฟังความเห็นเพ่ิมเติมจากคณาจารย์ผู้สอน และถูกน ามาปฏิบัติจริงดังที่ ได้กล่าว
มาแล้ว ในการตั้งงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2561  

 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เมื่อได้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค. 003/004) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะน าผลการประเมินมาพิจารณาในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือน าข้อสรุปไปเสนอ
ในที่ประชุมภาควิชาและน าเสนอต่อไปในที่ประชุมกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ เพ่ือจัดท าค าขอตั้งงบประมาณต่อไป 
หากครุภัณฑ์ที่ควรจะมีแต่ยังไม่สามารถจัดซื้อได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน กรรมการประจ าหลักสูตรก็จะน าเสนอ
รายการดังกล่าวในงบประมาณอ่ืนๆต่อไปเมื่อมีโอกาส เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์ได้มีครุภัณฑ์ทางด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัยในหลักสูตรวัสดุศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งกระบวนการนี้มีการทบทวนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยในครั้งนี้มติที่ประชุมกรรรมการประจ าหลักสูตรเสนอให้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยการให้มีการด าเนินการ
เชิงรุก โดยพิจารณาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนเพ่ิมเติม นอกเหนือจาก
ข้อมูลจาก ปค.003/004 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งมีการน ามติดังกล่าวไปปฏิบัติจริง
เพ่ือให้มีการตรียมการในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอในปีการศึกษาถัดไป 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Matsci_59_6.1_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 9/2559  

M.S.Matsci_59_6.1_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ครั้งที่ 7/2559  

M.S.Matsci_59_6.1_3 ค าขอตั้งงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 
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หมวดที่ 5  
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

หลักสูตรผ่านความ

เห็นชอบจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หลักสูตรผ่านความ

เห็นชอบจาก

คณะกรรมการ

ศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หลักสูตรผ่านความ

เห็นชอบจากสภา

วิชาการ 

มกราคม 2560 อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หลักสูตรผ่านความ

เห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 

เมษายน 2560 อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

จากการวิพากต์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลการวิพากต์ดังนี้    
ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ 
รองผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
1. โครงสร้างโดยรวมไม่น้อยกว่า 37 
หน่วยกิต จึงสามารถจะมีจ านวน
หน่วยกิตมากกว่า 37 หน่วยกิตได้
ด้วย ซึ่งเหมาะสมดี  

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเพิ่มเป็น 
38 หน่วยกิต จาก 37 หน่วยกิตเนื่องจาก
แยกวิชา MS 503 Thermodynamics 
and Kinetics of Materials ออกเป็น 2 
วิชา ดังนี้ MS 503 Thermodynamics 
of Materials โดยมีหน่วยกิต 2(2-0-4) 
และ MS 504 Kinetics of Materials 
โดยมีหน่วยกิต 2(2-0-4)  

 

2. ควรเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
การเขียน publications ไว้ที่ ใดมี่
หนึ่ ง  อาจเป็นวิชาเลือกเ พ่ือช่วย
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นิ สิ ต มี แ น ว ท า ง 
(Guideline) ส าหรับเขียนบทความ 
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี 
Impact factor  

 ในวิชา MS 591 Research 
Methodology, MS 592 
Seminar in materials 
Science I และ MS 593  
Seminar in Materials 
Science II ได้มีการสอนและ
ปฏิบัติ เรื่อง วิธีการน าเสนอและ
การเผยแพร่ผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ รวมถึงทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสอบให้
นิสิตต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ
ทั้งก่อนเข้าและก่อนจบการศึกษา 
รวมถึงได้เปิดโอกาสให้นิสิตลง
เรียนวิขาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้
กับทางมหาวิทยาลัย 

3. วิชา MS 503 
Thermodynamics and Kinetics 
of Materials มีเนื้อหาเยอะและ
จ าเป็นส าหรับนักวัสดุศาสตร์ จึง
น่าจะแยกเป็น 2 รายวิชา และเพ่ิม
เนื้อหาแต่ละรายวิชาให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

แยกวิชา MS 503 Thermodynamics 
and Kinetics of Materials ออกเป็น 2 
วิชา ดังนี้ MS 503 Thermodynamics 
of Materials และ MS 504 Kinetics of 
Materials  

 

4. วิชา MS 524 วัสดุไพอิโซอิเล็กท
ริกและเฟร์โรอิเล็กทริก ใช้ค าว่าเฟอ
โรอิเล็กทริก แทนเฟร์โรอิเล็กทริก 

เปลี่ยนชื่อ วิชา MS 524 เป็นไพอิโซอ-ิ
เล็กทริกและเฟอโรอิเล็กทริก 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
5. วิชา วส 525 กระบวนการทาง
เซรามิกส์และการประดิษฐ์เซรา-
มิกส์ ใช้ค าว่าการขึ้นรูปแทนการ
ประดิษฐ์  

เปลี่ยนชื่อวิชา วส 525 เป็นกระบวนการ
ทางเซรามิกส์และการข้ึนรูปเซรามิกส์  

 

6. วิชา วส 535 เย ื่อพอลิเมอร์ 
ชื่อภาษาไทยไม่สื่อตรงกับค าว่า 
membrane น่าจะเปลี่ยนใช้ทับ
ศัพท์เป็น เมมเบรนพอลิเมอร์ 

เปลี่ยนชื่อวิชา วส 535 เป็นเมมเบรนพอลิ
เมอร์  

 

7. วิชา วส 544 การสังเคราะห์และ
การวิเคราะห์วัสดุแม่เหล็ก ใช้ค าว่า
การข้ึนรูปแทนการสังเคราะห์ 

เปลี่ยนชื่อวิชา วส 544 เป็นการข้ึนรูปและ
การวิเคราะห์วัสดุแม่เหล็ก 

 

8. วิชา วส 546 ฟิล์มบาง 
เปลี่ยนเป็น เทคโนโลยีฟิล์มบาง 

เปลี่ยนชื่อวิชา วส 546 เป็นเทคโนโลยี
ฟิล์มบาง 

 

9. วิชา วส 641 อุปกรณ์ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์และการประดิษฐ์ ใช้
ค าว่าการขึ้นรูปแทนการประดิษฐ์  

เปลี่ยนชื่อวิชา วส 641 เป็นอุปกรณ์ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์และการขึ้นรูป 
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ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
1. หลักสูตรครอบคลุมทุกสาขาวัสดุ 
ทั้งโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ คอม-
พอสิต แต่ต้องเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรผู้สอนรองรับไว้ด้วย   

  

2. ควรเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
การเขียน publications ไว้ที่ ใดที่
หนึ่ ง  อาจเป็นวิชาเลือกเ พ่ือช่วย
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นิ สิ ต มี แ น ว ท า ง 
(Guideline) ส าหรับเขียนบทความ 
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี 
Impact factor  

  

3. ควรมีเนื้อหารายวิชาด้าน
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ได้แก่ 
additive manufacturing 
technology (3D printing) ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานวัสดุ
สมัยใหม่ และเนื้อหารายวิชาด้าน
เทคโนโลยีการค านวณหรือจ าลอง 
(computational simulation for 
material processing) 

เพ่ิมวิชา MS 642 กระบวนการผลิตแบบ  
Additive Manufacturing และ MS 
643 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวัสดุศาสตร์  

 

 
ได้มีการเปลี่ยนแปลกโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในสอดคล้องกับแนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งมีการ
ค าอธิบายรายวิชาในบางรายวิชาและปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอน 

 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
1. หมวดวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต 
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2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
3. ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม 37 38 
 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน

และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       

รายละเอียดการปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

วส 501 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ  
3(3-0-6) 
ความรู้ด้านผลึกศาสตร์ แลตทิซของบราเวส์  
ทฤษฎีพันธะปฐมภูมิ และทุติยภูมิ แรงยึด
เหนี่ยวแบบต่างๆ ในของแข็ง ต าหนิ ความ
เชื่อมโยงระหว่างโครงสร้าง พันธะ และสมบัติ
ของวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมและวัสดุ
นวัตกรรม 

วส 501 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ  
3(3-0-6) 
ความรู้ด้านผลึกศาสตร์ แลตทิซของบราเวส์  
ทฤษฎีพันธะปฐมภูมิ และทุติยภูมิ แรงยึดเหนี่ยว
แบบต่างๆ ในของแข็ง ต าหนิ ความเชื่อมโยง
ระหว่างโครงสร้าง พันธะ และสมบัติของวัสดุ  
การประยุกต์ใช้วัสดุในอุตสาหกรรมและวัสดุ
นวัตกรรม 

- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

วส 502 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  
3(2-2-5) 
วิธีการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  การหา
โครงสร้างผลึกของวัสดุ  การใช้งานของการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ การหาสมบัติ
เชิงกลและเชิงความร้อนในวัสดุต่างๆ  การหา
สมบัติทางไฟฟ้า การหาสมบัติทางแม่เหล็ก 
การหาสมบัติทางแสง  การตรวจสอบพื้นผิว 

วส 502 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  
3(2-2-5) 
วิธีการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  การหา
โครงสร้างผลึกของวัสดุโดยการเลี้ยวเบนของรังสี
เอกซ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ 
การหาสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนในวัสดุ
ต่างๆ  การหาสมบัติทางไฟฟ้า การหาสมบัติทาง
แม่เหล็ก การหาสมบัติทางแสง  การตรวจสอบ
พ้ืนผิว รวมถึงมีการสังเกตุการณ์จริง หรือฝึก
ปฏิบัติในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 

- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วส 503 อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์
ส าหรับวัสดุศาสตร์                               
3(3-0-6) 
กฎอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและ
ปรากฏการณ์ในวัสดุ  การค านวณหาเอนทาล
ปี และพลังงานอิสระ ปฏิกิริยาในระบบก๊าซ  
แผนภาพเฟส   

วส 503 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวัสดุศาสตร์                                
3(3-0-6) 
กฎอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและ
ปรากฏการณ์ในวัสดุ  การค านวณหาเอนทาลปี 
และพลังงานอิสระ ปฏิกิริยาในระบบก๊าซ  
แผนภาพเฟส   

- แก้ไขชื่อ
วิชา 
- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
ไม่มี วส 504 จลนศาสตร์ส าหรับวัสดุศาสตร์                                

3(3-0-6) 
จลนศาสตร์ของกระบวนการในวัสดุ การแพร่ 
การเปลี่ยนเฟส การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
จุลภาค 

- เพ่ิมวิชา 

วส 506 กลศาสตร์วัสดุ                     
3(3-0-6)                      
ความเค้น ความเครียด  ความตึง  การอัด  
การบิด  กฎของฮุก  ความเค้นรวม วงกลม
มอร์    สภาพยืดหยุ่น  สภาพยืดหยุ่นหนืด  
สภาพการเสียรูปแบบถาวร การคืบ  การ
แตกหัก  ความล้า  ความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมเชิงกลโครงสร้างของวัสดุ  กลไก
การเสียรูป  กลไกการเกิดความเสียหาย   
การวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดข้ึนในวัสดุ
ของอุตสาหกรรมต่างๆ และความเสียหายใน
วัสดุ 

วส 506 กลศาสตร์วัสดุ                     
3(3-0-6)                      
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของวัสดุ 
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเชิงกลกับโครงสร้าง
ของวัสดุ  กลไกการเสียรูป  กลไกการเกิดความ
เสียหาย   การวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดข้ึนใน
วัสดุของอุตสาหกรรมต่างๆ และความเสียหายใน
วัสดุ สมบัติเชิงกลของโลหะ เซรามิกส์ และ พอลิ
เมอร์ 

- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วส 514 โลหะวิทยากายภาพ  
3(2-2-5) 
การท านายสมบัติของโลหะโดยใช้แผนภาพ
เฟสและการแปลงเฟส  การวัดและการ
ประมาณสมบัติทางกายภาพของโลหะท่ี
อุณหภูมิสูง  ปรากฏการณ์การขนส่ง   การ
แปลงเฟสแบบแพร่และไม่แพร่  ปรากฏการณ์
ของผิวต่อประสาน   จลนพลศาสตร์ของ
ปฎิกิริยาเชิงโลหกรรม  วิธีการวิเคราะห์เชิง
ความร้อนในกระบวนการทางโลหะ  ความ
เข้มข้นของข้อบกพร่องและต าแหน่งว่าง  การ
เคลื่อนที่ของดิสโลเคชั่น กลไกการเพ่ิมความ
แข็งแรง  การตกผลึกและทิศทางการเรียงตัว 

วส 514 โลหะวิทยากายภาพประยุกต์ 
3(2-2-5) 
การท านายสมบัติของโลหะโดยใช้แผนภาพเฟส
และการแปลงเฟส  สมบัติทางกายภาพของโลหะ
ที่อุณหภูมิสูง  ปรากฏการณ์การขนส่ง การแปลง
เฟสแบบแพร่และไม่แพร่ จลนพลศาสตร์ของ
ปฎิกิริยาเชิงโลหกรรม  กลไกการเพ่ิมความ
แข็งแรงการตกผลึกในโลหะ การเพิ่มความแข็ง
แบบอบชุบ โลหะวิทยากายภาพส าหรับระบบ 
เหล็ก-คาร์บอนและระบบอื่นที่ส าคัญ การ
ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมด้านต่างๆ 

- แก้ไขชื่อ
วิชา 
- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วส 521 วัสดุเซรามิกส์                      
3(3-0-6) 

วส 521 วัสดุเซรามิกส์                      
3(3-0-6) 

- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
โครงสร้างของเซรามิกส์   โครงสร้างที่มีฐาน
เป็นแบบเฟสเซ็นเตอร์และเฮกซะโกนัลโคลส
แพ็ค  เพอร์รอฟสไคท์  ข้อบกพร่องใน     
เซรามิกส์สัญลักษณ์ครอเกอร์-วิงค์  การขนส่ง
มวลและไฟฟ้าในวัสดุ  สภาพน าไฟฟ้าโดย
ไอออนและอิเล็กตรอน  การน าไฟฟ้าในเซรา
มิกส์โลหะออกไซด์  สมบัติเชิงกล การเกิด
โครงสร้างจุลภาคในวัสดุเซรามิกส์  ขนาดของ
อนุภาค กระบวนการเผาผนึก 

โครงสร้างของเซรามิกส์   โครงสร้างที่มีฐานเป็น
แบบเฟสเซ็นเตอร์และเฮกซะโกนัลโคลสแพ็ค  
เพอร์รอฟสไคท์  ข้อบกพร่องใน     เซรามิกส์  
สัญลักษณ์ครอเกอร์-วิงค์  การขนส่งมวลและ
ไฟฟ้าในวัสดุ  สภาพน าไฟฟ้าโดยไอออนและ
อิเล็กตรอน  การน าไฟฟ้าใน    เซรามิกส์  โลหะ
ออกไซด์  สมบัติเชิงกล การเกิดโครงสร้างจุลภาค
ในวัสดุเซรามิกส์  ขนาดของอนุภาค กระบวนการ
เผาผนึก 

วส 522 วิทยาศาสตร์ของแก้ว  
3(3-0-6)  
องค์ประกอบและโครงสร้างของแก้ว หลักการ
เกิดแก้ว การหลอมและการขึ้นรูปแก้ว การ
แยกเฟสในแก้ว สมบัติเชิงความร้อน ความ
หนืด พฤตกรรมด้านความยืดหยุ่นหนืด สมบัติ
เชิงไฟฟ้าและเชิงแสงของแก้ว การแตกร้าว
ของแก้ว แก้วที่ส าคญทางการค้าและการน า
แก้วไปใช้ประโยชน์ 

วส 522 เทคโนโลยีของแก้ว 
3(3-0-6) 
โครงสร้างของแก้วและหลักการเกิดแก้ว 
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมี-
โครงสร้างโครงข่าย-สมบัติของแก้ว โดยเน้นการ
ปรับปรุงสมบัติของแก้วให้ตรงกับความต้องการ 
กระบวนการหลอมแก้วก่อนการขึ้นรูป และ
เทคโนโลยีในการขึ้นรูป การปรับปรุงสมบัติ 
(treatment) และ การตรวจสอบแก้วด้วย
เทคนิคต่างๆ 

- แก้ไขชื่อ
วิชา 
- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วส 531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์      
3(2-2-5) 
หลักการของกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 
เทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซท  การอัดรีด  
การอัดแบบชนิดฉีด การอัดแบบชนิดแรงอัด  
การอัดแบบชนิดถ่ายโอน การขึ้นรูปโดยอาศัย
ความร้อน  การอัดแบบชนิดหมุนตัว  การขึ้น
รูปชิ้นงานเป็นแผ่นด้วยการเทแบบ  การปั่น
หลอม  การผสมยาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
พอลิเมอร์ 

วส 531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์      
3(2-2-5) 
หลักการของกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ เทอร์โม
พลาสติกและเทอร์โมเซท  การอัดรีด  การฉีดข้ึน
รูป การอัดขึ้นรูป การอัดแบบชนิดหมุนตัว  การ
ขึ้นรูปชิ้นงานเป็นแผ่นด้วยการเทแบบ  การปั่น
หลอม  การผสมยาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์ 

- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วส 533 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์                         
3(3-0-6) 

วส 533 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์      
3(2-2-5) 

- แก้ไข
หน่วยกิต 
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โครงสร้างโมเลกุลและสัณฐานของพอลิเมอร์  
โครงสร้างของพอลิเมอร์ในสถานะต่าง ๆ  
อิทธิพลของโมเลกุลและสัณฐานที่มีต่อสมบัติ
เชิงกายภาพของพอลิเมอร์  การไหลแบบไม่
เป็นนิวโทเนียน  การแพร่ของโมเลกุลพอลิ
เมอร์ การน าพาก๊าซในพอลิเมอร์  สมบัติเชิง
ไฟฟ้าและเชิงแสง  การเสียรูปของพอลิเมอร์
ในสถานะของแข็ง  พอลิเมอร์แบบยึดติด    
พอลิเมอร์ผสม  การปรับแปลงพอลิเมอร์ 

โครงสร้างโมเลกุลและสัณฐานของพอลิเมอร์  
โครงสร้างของพอลิเมอร์ในสถานะต่าง ๆ  
อิทธิพลของโมเลกุลและสัณฐานที่มีต่อสมบัติเชิง
กายภาพของพอลิเมอร์  การไหลแบบไม่เป็นนิว
โทเนียน  การแพร่ของโมเลกุลพอลิเมอร์  การ
เสียรูปของพอลิเมอร์ในสถานะของแข็ง  สมบัติ
เชิงไฟฟ้าและเชิงแสง         พอลิเมอร์ผสม  การ
ปรับแปลงพอลิเมอร์ 

- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วส 545 วัสดุนาโน                           
3(3-0-6) 
หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของวัสดุนาโน ความสัมพันธ์ของ
สมบัติและโครงสร้างของวัสดุนาโน การ
สังเคราะห์วัสดุนาโน การประกอบตัวด้วย
ตัวเอง  วัสดุผสมระดับนาโน  การประยุกต์ใช้
วัสดุนาโนในเทคโนโลย ี

วส 545 วัสดุนาโน                           
3(3-0-6) 
หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุ
นาโน  ความก้าวหน้าทางด้านการสังเคราะห์ การ
ผลิตโดยการพิมพ์แบบ         ลิโทกราฟฟี การ
ตรวจสอบวิเคราะห์วัสดุนาโน รวมถึงสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุนาโน วัสดุนาโนที่เป็นสารกึ่ง
ตัวน าและที่เป็นโลหะ เส้นลวดนาโน ท่อคาร์บอน
นาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในเทคโนโลยี 

- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วส 546 ฟิล์มบาง 3(3-0-6) 
MS 546 Thin Film Technology 
วิทยาศาสตร์สุญญากาศและเทคโนโลยี การ
พอกพูนฟิล์มจากไอเชิงฟิสิกส์และเคมี                 
การก่อตัวและโครงสร้างของฟิล์ม การ
ตรวจสอบและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง  สมบัติ
เชิงกล  สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็ก สมบัติ
เชิงแสง วัสดุฟิล์มบางและการประยุกต์ 

วส 546 เทคโนโลยีฟิล์มบาง 3(3-0-6) 
MS 546 Thin Film Technology 3(3-0-6) 
วิทยาศาสตร์สุญญากาศและเทคโนโลยี การพอก
พูนฟิล์มเชิงฟิสิกส์และเคมี                 การก่อ
ตัวและโครงสร้างของฟิล์ม การตรวจสอบและ
การวิเคราะห์ฟิล์มบาง  สมบัติเชิงกล  สมบัติเชิง
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก สมบัติเชิงแสง วัสดุฟิล์มบาง
และการประยุกต์ 

- แก้ไขชื่อ
วิชา 
- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วส 547 ผลึกศาสตร์ขั้นสูง วส 547 ผลิกศาสตร์ขั้นสูง - แก้ไขชื่อ
วิชา 

วส 548 วัสดุผสม                            
3(3-0-6) 
วัสดุผสมเบื้องต้น  วัสดุผสมเสริมเส้นใย  วัสดุ
ชั้นแบบบาง  การออกแบบวัสดุผสม  ความ

วส 548 วัสดุผสม                            
3(3-0-6) 
วัสดุผสมชนิดต่างๆ วัสดุผสมเสริมเส้นใย  วัสดุ
แบบชั้น สมบัติทางกลและการเสียรูป  เกณฑ์การ
ล้มเหลว  กลไกการล้มเหลว  สมบัติเชิงความร้อน 

- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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แข็งแรง  เกณฑ์การเสียหาย  กลไกการ
แตกร้าว สมบัติเชิงความร้อน 
 

การออกแบบวัสดุผสม  การวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้วัสดุผสม งานวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับ
วัสดุผสม 

วส 591 ระเบียบวิธีวิจัย                    
2(2-0-4) 
การตั้งสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัย 
เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารและฐานข้อมูล การเขียนโครงร่างวิจัย 
การใช้สถิติในการวิจัย การวิเคราะห์และสรุป
ผลการวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ท าผลงานวิจัย การน าเสนอและการเผยแพร่
ผลงาน 

วส 591 ระเบียบวิธีวิจัย                    
2(1-2-3) 
การตั้งสมมติฐานงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย 
เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
และฐานข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย การใช้
สถิติในการวิจัย การวิเคราะห์และสรุป
ผลการวิจัย การอ้างอิงเอกสารที่ใช้ในงานวิจัย
และในการเขียนบทความ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าผลงานวิจัย การน าเสนอ
และการเผยแพร่ผลงาน รวมถึงฝึกปฏิบัติเขียน
โครงร่างวิจัย 

- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
- แก้ชั่วโมง
เรียนและ
ปฏิบัติ 

วส 504 การคัดเลือกและการออกแบบวัสดุ  วส 508 การคัดเลือกและการออกแบบวัสดุ - แก้ไข
รหัสวิชา 

วส 535 เยื่อพอลิเมอร์ วส 535 เมมเบรนพอลิเมอร์ - แก้ไขชื่อ
วิชา 

วส 524 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและเฟร์โรอิ
เล็กทริก 
ลักษณะเฉพาะของไพอิโซอิเล็กทริกและเฟร์
โรอิเล็กทริก โพลาไรเซชันแบบเกิดเอง  
ปรากฎการณ์ไพโรอิเล็กทริก โดเมน วงฮิสเตอ
ไรซิส การเปลี่ยนเฟส สมบัติทางกายภาพของ
วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกและการวัด และการ
ประยุกต์ใช้งาน 

วส 524 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและเฟอโรอิเล็กท
ริก 
ลักษณะเฉพาะของไพอิโซอิเล็กทริกและเฟอโรอิ
เล็กทริก โพลาไรเซชันแบบเกิดเอง  
ปรากฎการณ์ไพโรอิเล็กทริก โดเมน วงฮิสเตอไร
ซิส การเปลี่ยนเฟส สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
เฟอโรอิเล็กทริกและการวัด และการประยุกต์ใช้
งาน 

- แก้ไขชื่อ
วิชา 
- แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วส 544 การสังเคราะห์และการวิเคราะห์วัสดุ
แม่เหล็ก 

วส 544 การขึ้นรูปและการวิเคราะห์วัสดุแม่เหล็ก - แก้ไขชื่อ
วิชา 
 

วส 641 อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการ
ประดิษฐ์ 

วส 641 อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการขึ้น
รูป 

- แก้ไขชื่อ
วิชา 
 

ไม่มี วส 642 กระบวนการผลิตแบบ - เพ่ิมวิชา 
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3(2-2) 
กระบวนการผลิตแบบ  การ พิมพ์สามมิ ติ   
กระบวนการพิมพ์สามมิติ  การประยุกต์ใช้การ
พิมพ์สามมิติ  งานวิจัยในปัจจุบัน  เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตแบบ 

ไม่มี วส 643 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวัสดุศาสตร์ 
3(2-2) 
การจ าลองระบบหรือกระบวนการด้วย การใช้
โปรแกรมวิ ธีการเชิ งตั ว เลขและโปรแกรม
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น ก า ร จ า ล อ ง ร ะ บ บ ห รื อ
กระบวนการทางวัสดุศาสตร์  การวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลจากการทดลอง  การแก้สมการ
อนุพันธ์ วิธีการมอนติคาร์โล ตัวอย่างงานวิจัยที่
ใช้วิธีการเชิงตัวเลข   

- เพ่ิมวิชา 

วส 699 ปริญญานิพนธ์ ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท - แก้ไข
รหัสและ
ชื่อวิชา 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2561 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนการด าเนินหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2559 ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบติดตาม 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมใน
การประชุมเ พ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 ส.ค. 2560 – มิ.ย. 
2561 

 

เลขา ฯ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ 

 ส.ค. 2560  

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 3 อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 ภาคต้น:  ก่อน ส.ค. 
2560 

ภาคปลาย: ก่อน  ม.ค. 
2561 

ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ 

 (4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

 ภาคต้น: ม.ค. 2561 -  
ก.พ. 2561 

ภาคปลาย:  มิ.ย –
ก.ค. 2561 

ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ 

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

 24 มิ.ย. 2561– 1 
ก.ค. 2561 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(6) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
แผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 ในแต่ละปีการศึกษา 
 

 มิ.ย. 2561 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์ การสอน หรือ  การ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว 

 มิ.ย. 2561 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 2561 - 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2559 ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบติดตาม 
 (9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

 ส.ค. 2560 – มิ.ย. 
2561 

 

เลขา ฯ  

 (10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

   

(11 )  ระดับความพึงพอใจของนิ สิ ตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

 มิ.ย. 2560  

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

 มิ.ย. 2560  
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

 --เขียนบรรยาย-- 

 

 

 

 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

--เขียนบรรยาย-- 

 

 

 

 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

--เขียนบรรยาย-- 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 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 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 3.2 ระดับดี 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3 ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.53 ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ระดับดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3 ระดับดี 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก

องค์ประกอบ 
3.23 ระดับดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

3. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 
3 คน 

ผ่าน  

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวฒุิภายนอก
สถาบัน มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และ 2. 
มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน  

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) 
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ผ่าน  

6. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

ผ่าน  

7. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์  

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณใ์นการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

8. การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผ่าน  

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

ผ่าน  

10. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่าน  

11. การปรบัปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย
เหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาวัสดุศาสตร์ ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต   3.2 3.2 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3.9 1 3.9 3.9 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ระดับปรญิญาตรี) 

- - - - 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

0.20 1 2.5 2.5 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต  3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      3 3 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.53 3.53 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร  13.75 3 4.58 4.58 
    ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก  5 5 5 5 
    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 3.75 5 3.75 3.75 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  5 5 5 5 
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปรญิญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3 3 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.25 3.25 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน     2 2 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 42.68 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.28 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 
3.9, 2.5 
(2.1,2.2) 

3.2 ระดับคุณภาพ ดี 

3 3 
3, 3, 3 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 3 ระดับคุณภาพ ดี 

4 3 
3, 4.58, 3 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.53 ระดับคุณภาพ ดี 

5 4 
3 

(5.1) 
3, 2, 5 

(5.2,5.3,5.4) 
- 3.25 ระดับคุณภาพ ดี 

6 1 - 
3 

(6.1) 
- 3 ระดับคุณภาพ ดี 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.23 3.25 3.2 3.23 ระดับคุณภาพ ดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
1. ตรวจสอบความคืบหน้าของการอนุมัติ/เห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง 2559 โดยสภามหาวิทยาลัย 

2. ควรมีการวางแผนเรื่องระยะเวลาของการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจน เนืองจากใกล้การเปิดภาค
การศึกษา 2560 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 

 
องค์ประกอบท่ี 2: บัณฑิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 

1. ควรมีการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตเพิ่มเติมใน
ประเด็นของทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลแต่ละประเด็นอย่าง
แท้จริง (ตบช 2.1) 

2. ควรวางแผนส่งนิสิตไปน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งทางวิชาการให้อยู่ในระดับ
นานาชาต ิ

3. ควรมีการส่งเสริมให้มีการจดอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร จากงานวิจัย 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

  
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 

 ควรก าหนดคุณสมบัติพื้นฐานของนิสิตที่จะเข้า
เรียนในสาขาวัสดุศาสตร์ อย่างชัดเจนเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ........................................................................................................... .......................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ............................................................................................................................. ........ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ........................................................................................................ ............................. 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 

 ก าหนดทิศทางและกระบวนการพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจนและมีการ
ประเมินผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ............................................................................................................................. ........ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ........................................................................................................ ............................. 

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ........................................................................................................... .......................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ........................................................................................................... .......................... 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ........................................................................................................... .......................... 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร............................................................................................... และ 

หลักสูตร................................................................................................ ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน 
 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1: ผศ. ดร. ณัฐพงศ์  พินิจค้า                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2: อ. ดร. ปัทมาศ  บิณฑจิตต์                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3: ผศ. ดร. อโนชา  หมั่นภักดี                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4: ผศ. ดร. อารียา  เอี่ยมบู่                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5: อ. ดร. ปณิธาน  วนากมล                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิต
ที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

ENM600 1/2559 - - - - - - - - - - 3 1 - - - 4 1 
MS501 1/2559 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - 3 3 
MS502 1/2559 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 3 3 
MS533 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
MS545 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
MS591 1/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
MS592 1/2559 2 1 - - - - - - - - - - - - - 3 3 
MS593 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
MS503 2/2559 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 2 2 
MS506 2/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
MS521 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
MS541 2/2559 - 1 1 - - - - - - - - - - - - 2 2 
MS651 2/2559 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
MS503 อุณหพลศาสตร์และ
จลนศาสตร์ส าหรับวัสดุศาสตร์ 

1/2559 วิชานี้อยู่ในแผนการ
เรียนเทอม 2 ของนิสิต
ปี 1 

 

น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวชิา 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
MS504 การคัดเลือกและการ
ออกแบบวัสดุ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา
เลือกนี้ 

 

MS505 ฟิสิกส์ของแข็งส าหรับวัสดุ
ศาสตร์ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา
เลือกนี้ 

 

MS506 กลศาสตร์วัสดุ 1/2559 มีการจัดการเรียนการ
สอนใน 2/2559 

 

MS507 คณิตศาสตร์ส าหรับวัสดุ
ศาสตร์ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา
เลือกนี้ 

 

MS511 กระบวนการแข็งตัว 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา
เลือกนี้ 

 

MS512 การกัดกร่อน 1/2559 มีการจัดการเรียนการ
สอนใน 1/2560 

 

MS513 กระบวนการผลิตโลหะและ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา
เลือกนี้ 

 

MS514 โลหะวิทยากายภาพ 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา
เลือกนี้ 

 

MS515 การวิเคราะห์การแตกร้าว
และความเสียหาย 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา
เลือกนี้ 

 

MS516 การสกัดโลหะให้บริสุทธิ์และ
กระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา
เลือกนี้ 

 

MS521 วัสดุเซรามิกส์ 1/2559 มีการจัดการเรียนการ
สอนใน 2/2559 

 

MS522 วิทยาศาสตร์ของแก้ว 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS523 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และการ
พัฒนาคุณภาพ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS524 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก 
และเฟร์โรอิเล็กทริก 

1/2559 มีการจัดการเรียนการ
สอนใน 1/2560 

 

MS525 กระบวนการทางเซรามิกส์
และการประดิษฐ์เซรามิกส์ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
MS531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS532 การไหลของพอลิเมอร์ 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS534 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS535 เยื่อพอลิเมอร์ 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS536 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และ
การแปรใช้ใหม่ของพอลิเมอร์ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS541 พ้ืนผิวศาสตร์ 1/2559 มีการจัดการเรียนการ
สอนใน 2/2559 

 

MS542 วิธีวิเคราะห์พื้นผิวใน  วัสดุ
ศาสตร์ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา
เลือกนี้ 

 

MS543 วัสดุแม่เหล็ก 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS544 การสังเคราะห์และการ
วิเคราะห์วัสดุแม่เหล็ก 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS546 ฟิล์มบาง 1/2559 มีการจัดการเรียนการ
สอนใน 1/2560 

 

MS547 ผลึกศาสตร์ขั้นสูง 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS548 วัสดุผสม 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
MS641 อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
และการประดิษฐ์ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS651 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์ 1/2559 มีการจัดการเรียนการ
สอนใน 2/2559 

 

MS652 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์
เชิงปฏิบัติการ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา
เลือกนี้ 

 

MS699 ปริญญานิพนธ์ 1/2559 ไม่อยู่ในแผนการศึกษา
ที่นิสิตต้องลง 

 

ORS612 สอบปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์  

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน
สอบปริญญานิพนธ์ใน
ภาคการศึกษานี้ 

 

ENM600 การอ่าน (ระดับปริญญา
โท) 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน 

 

MS501 โครงสร้างและสมบัติของ
วัสดุ 

2/2559 วิชานี้อยู่ในแผนการ
เรียนเทอม 1 ของนิสิต
ปี 1 

 

MS502 การหาลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 

2/2559 วิชานี้อยู่ในแผนการ
เรียนเทอม 1 ของนิสิต
ปี 1 

 

MS504 การคัดเลือกและการ
ออกแบบวัสดุ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS505 ฟิสิกส์ของแข็งส าหรับวัสดุ
ศาสตร์ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS507 คณิตศาสตร์ส าหรับวัสดุ
ศาสตร์ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS511 กระบวนการแข็งตัว 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS512 การกัดกร่อน 2/2559 มีการจัดการเรียนการ
สอนใน 1/2560 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
MS513 กระบวนการผลิตโลหะและ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS514 โลหะวิทยากายภาพ 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS515 การวิเคราะห์การแตกร้าว
และความเสียหาย 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS516 การสกัดโลหะให้บริสุทธิ์และ
กระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS522 วิทยาศาสตร์ของแก้ว 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS523 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และการ
พัฒนาคุณภาพ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS524 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก 
และเฟร์โรอิเล็กทริก 

2/2559 มีการจัดการเรียนการ
สอนใน 1/2560 

 

MS525 กระบวนการทางเซรามิกส์
และการประดิษฐ์เซรามิกส์ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS532 การไหลของพอลิเมอร์ 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS533 โครงสร้างและสมบัติของพอ
ลิเมอร์ 

2/2559 มีการจัดการเรียนการ

สอนใน 1/2559 

 

MS534 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
MS535 เยื่อพอลิเมอร์ 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS536 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และ
การแปรใช้ใหม่ของพอลิเมอร์ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS542 วิธีวิเคราะห์พื้นผิวใน  วัสดุ
ศาสตร์ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS543 วัสดุแม่เหล็ก 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS544 การสังเคราะห์และการ
วิเคราะห์วัสดุแม่เหล็ก 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS545 วัสดุนาโน 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา
เลือกนี้ 

 

MS546 ฟิล์มบาง 2/2559   
MS547 ผลึกศาสตร์ขั้นสูง 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS548 วัสดุผสม 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS591 ระเบียบวิธีวิจัย 2/2559 อยู่ในแผนการเรียน
เทอม 1 ของนิสิตปี 1 
ของแต่ละภาค
การศึกษา 

 

MS592 สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1 2/2559 อยู่ในแผนการเรียน
เทอม 1 ของนิสิตปี 1 
ของแต่ละภาค
การศึกษา 

 

MS593 สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2 2/2559 อยู่ในแผนการเรียน
เทอม 1 ของนิสิตปี 2 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
ของแต่ละภาค
การศึกษา 

MS641 อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
และการประดิษฐ์ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS652 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์
เชิงปฏิบัติการ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียนวิชา

เลือกนี้ 

 

MS699 ปริญญานิพนธ์ 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน  

ORS612 สอบปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์  

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน

สอบปริญญานิพนธ์ใน

ภาคการศึกษานี้ 

 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

ENM600 การอ่าน (ระดับปริญญาโท) 1/2559 มี   
MS501 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 1/2559 มี   
MS502 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1/2559 มี   
MS533 โครงสร้างและสมบัติของพอลิ
เมอร์ 

1/2559 มี   

MS545 วัสดุนาโน 1/2559 มี   
MS591 ระเบียบวิธีวิจัย 1/2559 มี   
MS592 สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1 1/2559 มี   
MS593 สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2 1/2559 มี   
MS503 อุณหพลศาสตร์และ
จลนศาสตร์ส าหรับวัสดุศาสตร์ 

2/2559 มี   

MS506 กลศาสตร์วัสดุ 2/2559 มี   
MS521 วัสดุเซรามิกส์ 2/2559 มี   
MS541 พ้ืนผิวศาสตร์ 2/2559 มี   
MS651 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์ 2/2559 มี   

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   



 หน้า 91 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา  1 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด  1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ  3.9 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน  100 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 1  คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
 1 ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุ่มที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   
24 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านีต้ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)      
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่

เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนอืจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
42 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  3 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  60 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
3.75 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุ่มที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   
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63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 1 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 3 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
70 จ านวนผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง

วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน   
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86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.57 คะแนน  

 

 


