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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 

คํานํา  (SAR-2) 

วัตถุประสงค 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได

จัดทํารายงานการประเมินตนเองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค คือ 
1. เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของภาควิชาฯ ในรอบปที่ผานมา ทําใหทราบสถานภาพจริงของ

หนวยงาน และนําผลไปใชประโยชนในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพ การเรียนการสอน การพัฒนา
บุคลากรและการบริหารงานตอไป 

2. เพื่อเตรียมความพรอมรับการตรวจสอบคุณภาพจากองคกรภายนอก 

องคประกอบ 

รายงานนี้ครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพที่ไดรับการประเมนิ จํานวน 6 องคประกอบ รวม 34 ตัวบงชี้ ดังนี ้
 องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ 
 องคประกอบที่ 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑติ จํานวน 12 ตัวบงชี ้
 องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา จํานวน 2 ตัวบงชี้ 
 องคประกอบที่ 4   การวิจยั จํานวน 9 ตัวบงชี้ 
 องคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 2 ตัวบงชี ้
 องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ จํานวน 8 ตัวบงชี ้
 และตัวบงชี้ทีไ่มไดรับการประเมิน เปนแตเพียงการรายงาน จํานวน 8 ตัวบงชี ้

ชวงเวลาที่รายงาน  

1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2551 
 

 
 

ลงชื่อ  ......................................... 
(ผศ. ดร. ธวัชชัย ปลูกผล) 

หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเหมืองแรและวสัดุ 
22 กันยายน 2551 
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สารบัญ  (SAR-3) 
 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 4-1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 5-1 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของภาควิชาวศิวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ 6-1 
ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี ้ 7-1 
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2550  

องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 8-1 
องคประกอบที่ 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑติ 8-3 
องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 8-6 
องคประกอบที่ 4   การวิจยั 8-7 
องคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกสังคม 8-9 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 8-11 

แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
และตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 9-1 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายในภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ 11-1 
ภาคผนวก ข องคประกอบ ตวับงชี้ (KPIs) และคาน้ําหนกัของภาควิชา/หนวยงาน 15-1 
เอกสารอางอิง 16-1 
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  (SAR-4) 

ความเปนมา 
 ประวัต ิ
  พ.ศ. 2518 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา 
  พ.ศ. 2532 เร่ิมเปดหลักสตูรปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
  พ.ศ. 2540 เร่ิมรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมวัสด ุ
  พ.ศ. 2544 เร่ิมรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
  พ.ศ. 2545 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
  พ.ศ. 2546 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
  พ.ศ. 2549 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร และสาขาวิศวกรรมวัสดุ 
  พ.ศ. 2550 เร่ิมเปดหลักสตูรปริญญาเอก  สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
 หลักสูตรที่ภาควิชาฯ เปดการเรียนการสอน  รวม  5 หลักสูตร คือ 
  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสด ุ
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
  4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิศวกรรมวัสด ุ
  5.     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิศวกรรมวัสด ุ

วัตถุประสงค และ/ หรือภารกิจหลัก 
  ภารกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  คอื 
  1. ผลิตบัณฑิตสาขา 
   - วิศวกรรมเหมอืงแร  
   - วิศวกรรมวัสด ุ
  2. ผลิตมหาบัณฑิตสาขา 
   - วิศวกรรมเหมอืงแร  
   - วิศวกรรมวัสด ุ
  3.    ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขา 
          -     วิศวกรรมวัสดุ 
  4. ดําเนินงานวจิยั 
  5. บริการวิชาการแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
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วิสัยทัศน 
ผลิตวิศวกรและผลงานทางวชิาการที่มีคุณภาพในระดับสากล 

พันธกิจ 
1.  ผลิตวิศวกรทีค่ิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ และจริยธรรม 
2.  สรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาประเทศ และเชื่อมโยงสูสากล 
3.  บูรณาการองคความรู ระหวาง งานวิจยั งานบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.   พัฒนาองคกรและสรางสภาพแวดลอมสูองคกรแหงการเรียนรู 

เปาประสงค 
1. เพื่อผลิตบัณฑติที่มีความรู ความสามารถ คิดเปน ทําเปน มีคุณธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ 
2.  เพื่อสรางงานวจิัยในสาขาวิศวกรรมเหมืองแรและสาขาวศิวกรรมวัสด ุที่มีคุณคาสนองตอความ

ตองการของภาครัฐ อุตสาหกรรม และสามารถเชื่อมโยงสูสากล 
3.  เพื่อบูรณาการองคความรูสูสังคมและชุมชน 
4.  เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองคกร สูองคกรแหงการเรียนรู โดยมกีารจัดการ

ความรูอยางเปนระบบ 

โครงสรางสวนราชการและการบริหาร (1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2551) 

แผนภูมิการแบงสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานธุรการภาควชิาฯ หองปฏิบตัิการเหมืองแร หองปฏิบตัิการวัสดุ 

ภาควชิาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
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แผนภูมิสายการบริหารงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหนวยงาน (1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2551) 

คณะผูบริหารภาควชิาฯ 
 รศ.ดร.เล็ก สีคง หัวหนาภาควชิาฯ 
 ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบรหิารและควบคมุคุณภาพ 
 ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการและกจิการนักศึกษา 
 นางจนัทรเพ็ญ ทิพยมณ ี เลขานุการภาควิชาฯ 
 ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท 
   สาขาวิศวกรรมวัสด ุ
 รศ.ดร.พิษณ ุ บุญนวล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท 
   สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
 รศ.ดร.ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก 
   สาขาวิศวกรรมวัสด ุ

หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเหมืองแร
คณะกรรมการวิจัย 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

คณะกรรมการ 5 ส. 

รองหัวหนาภาควิชาฯ  
ฝายบริหารและควบคุมคุณภาพ 

คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา 

เลขานุการภาควิชาฯ 

ขาราชการสาย และลูกจาง
สายสนับสนุน 

รองหัวหนาภาควิชาฯ  ฝายวิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพและ KPI 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพและ KPI 
 รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบรหิารและควบคมุภาพ ประธาน 
 ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี กรรมการ 
 นายสุชาต ิ จันทรมณยี กรรมการ 
 นางนัตติยา บัวช่ืน กรรมการ 
 นางทิชากร สุวรรขํา กรรมการ 
 นางจันทรเพ็ญ ทิพยมณ ี กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
 รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการและกจิการนักศึกษา ประธาน 
 ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี กรรมการ 
 ดร.เจษฎา วรรณสินธุ กรรมการ 
 นายสุชาต ิ จันทรมณยี กรรมการ 

คณะกรรมการวิจัย 
 รศ.ดร.สุรพล อารียกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 หัวหนาภาควชิาฯ ประธาน 
 รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการและกจิการนักศึกษา กรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท กรรมการ 
 รศ.ดร.พษิณ ุ บุญนวล กรรมการ 
 รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส กรรมการ 
 ดร.เจษฎา วรรณสินธุ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 รศ.ดร.พิษณ ุ บุญนวล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 หัวหนาภาควชิาฯ ประธาน 
 รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบรหิารและควบคมุคุณภาพ กรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท กรรมการ 

คณะกรรมการ 5 ส. ภาควชิา 
 รศ.ดร. เล็ก สีคง ประธานกรรมการ 
 รศ.ดร. สุรพล อารียกุล กรรมการ 
 รศ.ดร. พิษณ ุ บุญนวล กรรมการ 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 

4-5 

 รศ.ดร. ดนุพล ตันนโยภาส กรรมการ 
 รศ. กัลยาณ ี คุปตานนท กรรมการ 
 ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล กรรมการ 
 ผศ.ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก กรรมการ 
 ดร.วิษณ ุ ราชเพ็ชร กรรมการ 
 ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี กรรมการ 
 ดร.เจษฎา วรรณสินธุ กรรมการ 
 อาจารยพงศพฒัน สนทะมิโน กรรมการ 
 นายสุชาต ิ จันทรมณยี กรรมการ 
 นางปรีดาภรณ จันทรัตน กรรมการ 
 นางนัตติยา บัวช่ืน กรรมการ 
 นายชิตพล เอียดปาน กรรมการ 
 นางจันทรเพ็ญ ทิพยมณ ี กรรมการและเลขานุการ 

ขอมูลบุคลากรภายในภาควชิาฯ 
 จํานวนบุคลากรจําแนกตามสถานภาพ 
 - ขาราชการ สายวิชาการ 8 คน 
 - พนักงาน สายวิชาการ 6 คน  (ลาศึกษาตอ  2  คน) 
 - ขาราชการ สายสนันสนุน 2 คน 
 - พนักงาน สายสนับสนุน 1 คน 
 - ลูกจางประจําเงินงบประมาณ 3 คน 
 - ลูกจางชั่วคราว - คน 
 จํานวนอาจารยจําแนกตามคณุวุฒ ิ
 - ระดับปริญญาตรี 1 คน (ลาศึกษาตอ 1 คน) 
 - ระดับปริญญาโท 3 คน (ลาศึกษาตอ 1 คน) 
 - ระดับปริญญาเอก 10 คน  
 จํานวนอาจารยจําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ 
 - รองศาสตราจารย 6 คน  
 - ผูชวยศาสตราจารย 2 คน 
 - อาจารย 6 คน  

 จํานวนนักศกึษา 
 - นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 212 คน 
 - นักศึกษาระดบัปริญญาโท 27 คน 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (SAR-5) 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  ไดดําเนินงานตามภารกิจหลักของภาควิชาฯ ซ่ึงประกอบดวย 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคลองตามวิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาประสงค ของคณะวิศวกรรมศาสตร  เพื่อใหบรรลุผลการดําเนินงานตามมาตรฐานตัวบงชี้
คุณภาพ (Key Performance Indicators: KPIs) ที่ไดตั้งเปาหมายไว ภาควิชาฯไดประเมินผลการดําเนินงานใน
ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพรวมจํานวน 6 องคประกอบ ได
คะแนนเฉลี่ย 4.58 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินในรายองคประกอบพบวา 
มีผลการประเมินอยูในระดับดีมากจํานวน 3 องคประกอบ คือ องคประกอบดานปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ ดานการวิจัย และดานการบริการวิชาการแกสังคม และมีผลการประเมิน
อยูในระดับดีจํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  ดาน
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา และดานการบริหารและการจัดการ  โดยมีรายละเอียดในแตละ
องคประกอบดังนี้ 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ของภาควิชาฯ มีคะแนนอยูในระดบัดีมาก   ภาควิชาฯ ไดประเมิน
ตามตัวบงชี้ที่ไดกําหนดไวจํานวนทั้งหมด 33 ตัวบงชี้ สามารถดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายไดจํานวน 
30 ตัวบงชี้ คดิเปนรอยละ 90.91 ซ่ึงสูงกวาเปาหมายทีว่างไวที่รอยละ 85  ตัวบงชีท้ี่ภาควิชาฯ ยงัไมสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายและจะตองปรับปรุงการดําเนินงานมจีํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ สัดสวนของ
อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  รอยละของอาจารย
ประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  และรอยละของ
งานวิจยัที่ตีพมิพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ 

ภาควิชาฯไดจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขา
วิศวกรรมเหมืองแรและสาขาวิศวกรรมวัสดุ  บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิศวกรรม
เหมืองแร และสาขาวิศวกรรมวัสดุ  และระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร และสาขาวิศวกรรมวัสดุ เปนหลักสูตรปรับปรุง เร่ิม
ใชเมื่อปการศึกษา 2549 
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ในปการศึกษา 2550 ภาควิชาฯ ไดปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเหมืองแร และสาขา
วิศวกรรมวัสดุ เพื่อใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี หลักสูตร
ปรับปรุงทั้งสองหลักสูตรนี้เร่ิมใชในภาคการศึกษา 1/2551 สวนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ
เปนหลักสูตรใหมเร่ิมใชคร้ังแรกในภาคการศึกษา 2/2550 

ภาควิชาฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร หลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตรเปนหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และผานเกณฑมาตรฐาน สกอ.  

ในปการศึกษา 2550 ภาควชิาฯมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําคิดเปน
สัดสวน 13.96:1 ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่ 20:1 อยูรอยละ -30.22   ซ่ึงสูงกวาเปาหมายที่ภาควิชาฯ ไดตั้งไวที่
รอยละ -40   

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา ของภาควิชาฯ คิดเปนรอยละ เทากับ 14-22-64 เทียบกับเปาหมายที่ตั้งไวคือ 0-17-83 ซ่ึงตัวบงชี้นี้ไม
ผานเกณฑการประเมิน ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย 2 ทาน ที่ภาควิชาฯ คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกภายในปการศึกษา 2550 ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดทันตามเวลาที่กําหนด 

จากผลการประเมินของนกัศกึษาตอการเรยีนการสอนของภาควิชาฯพบวา มีระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูอยูที่ระดับ 4.67 จากระดับคะแนน
เต็ม 5.0 เทียบกับป 2549 ที่ระดับ 4.46 ซ่ึงมีพัฒนาการทีด่ีขึ้นและสูงกวาเปาหมายทีภ่าควิชาฯ ตั้งไวที่ 4.0 

ภาควิชาฯ  มีสัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 43-14-43 ภาควิชาฯ สงเสริมใหอาจารยขอตําแนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น ในป 2550ไดตั้งเปาหมายไวที่สัดสวน 33-17-50 ซ่ึงบรรลุตามเปาหมายที่วางไวเพียงรอยละ 73.2 

ในปการศึกษา 2550 มีจํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ จํานวน 2 ช้ินงาน เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2549 ซ่ึงมีเพียง 1 ช้ินงาน 

ภาควิชาฯ มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2549 รวม 25 คน แยกเปน
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 11 คน และสาขาวิศวกรรมวัสดุ 14 คน คิดเปนรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรเทากับรอยละ 50.38 และ 60.87 ตามลําดับ และมี
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปการศึกษา 2549 สาขาวิศวกรรมวัสดุ จํานวน 2 คน 

ในปการศึกษา 2550 ภาควิชาฯ มี อาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คิดเปนรอยละ 90.91 เทากับตัวเลขเมื่อปการศึกษา 2549   สูงกวาเปาหมายที่ตั้ง
ไวที่รอยละ 90 

ในปการศึกษา 2550 ภาควิชาฯ มีบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมดคิดเปนรอยละ 191.67 ซ่ึงสูงกวาเปาหมายที่วางไวที่รอยละ 100 
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ภาควิชาฯมีนักศึกษาระดับปริญญาโทในปการศึกษา 2550 รวม 27 คน ยังไมมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมดคิดเปนรอยละ 11.30 ซ่ึง
ใกลเคียงกับตัวเลขในป 2549 ที่รอยละ 11.90 สูงกวาเปาหมายที่วางไวที่รอยละ 10 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนเขาเรียนในแผนการศึกษาแบบ Research Program 
ผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ไดคะแนน

เฉลี่ย 4.30   ผลการประเมินอยูในเกณฑดี 
 
องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา 

ภาควิชาฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนา โดยเนนใหนักศึกษาฝกทักษะจากประสบการณจริง 
เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมจริยธรรมและวินัย  มีความสมัครสมาน
สามัคคีในหมูคณะ รูจักอุทิศตนเพื่อสวนรวม โดยการจัดใหมีการสัมมนาเพื่อเพิ่มความรูใหมๆ   สงเสริมการ
จัดทําสื่อการสอนที่สามารถศึกษาไดดวยตนเองจากระบบเครือขายของภาควิชาฯ   สงเสริมนักศึกษาใหทํา
กิจกรรมดานกีฬา บําเพ็ญประโยชน  และใหรักษาสิ่งแวดลอม  ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแก
นักศึกษาโดยการจัดคายคุณธรรมและจริยธรรมเปนประจําทุกป จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อรวมพลัง
ชวยกันทําความสะอาดหองปฎิบัติการและพื้นที่รอบๆภาควิชาฯ จัดทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณจริงของ
ผูเรียนเปนประจําทุกป และสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาโทปฎิบัติงานเปนผูชวยสอนและฝกสอน เพื่อ
พัฒนาตนเองในการเปนผูนําของหนวยงานที่ดีในอนาคต 

จากผลการประเมินในรอบปการศึกษา 2550 ที่ผานมาพบวา มีนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดคิดเปนรอยละ 80.66 สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่
รอยละ 60 และมีนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษาคิดเปนรอยละ 98.33 ซ่ึงสูงกวา
เปาหมายที่ภาควิชาฯตั้งไวที่รอยละ 95 

ผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 
4.00 ผลการประเมินอยูในเกณฑดี 

 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

ภาควิชาฯ ไดกําหนดใหการวิจัยเปนภารกจิหลักของภาควิชาฯ สอดคลองกับทิศทางนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ โดยการสนับสนุนใหคณาจารยมีการรวมกลุมกันเพื่อจดัตั้งเปนกลุมวจิยัเฉพาะ
ทางดานวิศวกรรมวัสดุ ตามความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละคน การดําเนินงานดานการสนับสนนุการวจิัยที่
สําคัญในรอบป 2550 ไดแก 

1.  การจัดตั้งสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ ซ่ึงเปนการรวมกลุมกันของคณาจารยนักวิจัยจากหลาย
ภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร ที่มีความสนใจในการวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุรวมกัน ไดแก คณาจารย
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จากภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศกรรมไฟฟา โดยแบงกลุมการวิจัยออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมวิจัยวิศวกรรม
วัสดุโลหะและวัสดุผง  กลุมวิจัยวัสดุนาโนทางดานวิศวกรรม กลุมวิจัยวัสดุยางและพอลิเมอรเพื่องาน
วิศวกรรม และกลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุเซรามิกและคอมพอสิต  

2. ภาควิชาฯ ไดรวมงานวิจัยกับศูนยเครือขายความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซ่ึงศูนยฯ ไดรับการสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ในป 2550 คณาจารยของภาควิชาฯ ไดรับทุนและเนน
การวิจัยดานวัสดุนาโนเพื่องานวิศวกรรม เชน การสังเคราะหวัสดุผงนาโนและการประยุกตใชวัสดุผงนาโน
ในการผลิตวัสดุผสม การพัฒนาวัสดุผสมระหวางยางธรรมชาติกับทอนาโนคารบอน การพัฒนาวัสดุผสมนา
โนระหวางโลหะบัดกรีไรสารตะกั่วกับทอนาโนคาร  เปนตน 

3. ภาควิชาฯ ไดจัดทําหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ เร่ิมใชหลักสูตรนี้ตั้งแตภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2550 

ในรอบป 2550 คณาจารยของภาควิชาฯ ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน รวมเปนเงิน 8,669,632.94 บาท คิดเปนจํานวนเงินที่ไดรับตอนวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยเทากับ 788,148 บาท/คน ซ่ึงสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่ 220,000 บาท/คน  

คณาจารยของภาควิชาฯไดผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใช
ประโยชน ทั้งในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติ รวม 41 เร่ือง จํานวนผลงานตอจํานวนอาจารยประจําคิด
เปนรอยละ 372.73 สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 130 

ภาควิชาฯไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
1,194,904.83 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยเทากับ 108,628 บาท/คน สูง
กวาเปาหมายที่ตั้งไวที่ 70,000 บาท/คน และไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 7,474,728.11 บาท หรือคิดเปนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ 679,521 บาท/คน สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่ 150,000 บาท/คน 

ภาควิชาฯ มีอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 
จํานวน 9 คน และจากภายนอกสถาบันจํานวน 8 คน หรือคิดเปนรอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยเทากับ 81.82 และ 72.73 ตามลําดับ 
ซ่ึงสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 40 และ 60 

ภาควิชาฯ มีงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพียง 1 เร่ือง หรือคิดเปน
รอยละของงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ 9.09 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 30 ภาควิชาฯ 
ถือวาเปนจุดออนของภาควิชาฯ ที่จะตองปรับปรุงใหดีขึ้นและบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว 
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ภาควิชาฯมีอาจารยที่ Active งานวิจัยจํานวน 10 คน จากอาจารยประจํา 11 คน คิดเปนรอยละ 90.91 
ซ่ึงสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 70  

ภาควิชาฯมีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยรอยละ 27.27 สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 
10 

ผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 4การวิจัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลการประเมินอยู
ในเกณฑดีมาก 

 
องคประกอบท่ี 5    การบริการวิชาการแกสังคม 

ภาควิชาฯ ไดดําเนินการดานการบริการวิชาการมาอยางตอเนื่องในหลายๆ ดาน  ทั้งดานการเปน
กรรมการวิชาการของอาจารยในภาควิชาฯ  การจัดอบรม สัมมนา  การเปนวิทยากร  การใหคําปรึกษาแก
ภาคอุตสาหกรรม  การบริการศึกษาวิจัยสํารวจ  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม การบริการวิชาการตรวจ
วิเคราะหตางๆ คิดเปนจํานวนการใหบริการวิชาการแบบโครงการจํานวน 6 โครงการ และแบบกิจกรรมรวม 
83 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 89 โครงการ/กิจกรรม โดยคิดเปนคาบริการวิชาการที่เรียกเก็บไดทั้งสิ้น 497,466 
บาท (1 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2550) นอกจากนี้แลวภาควิชาฯ ยังสนับสนุนการใหบริการแกชุมชนแบบให
เปลาในลักษณะการใหคําปรึกษาเชิงเทคนิคตางๆ    งานบริการวิชาเดน ในรอบป 2550 มีดังนี้ 

1. ภาควิชาฯ เปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางดานวิศวกรรมเหมืองแร วัสดุ และ
ปโตรเลียมรวมกับ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและ
ปโตรเลียม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในระหวางวันที่ 10- 12 พฤษภาคม 2550 

2. ภาควิชาฯ จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณสําหรับวิศวกรเหมืองแรและวิศวกรวัสดุ 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในวันศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2550  

3. ภาควิชาฯ รับทําโครงการสํารวจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรณีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (กรณี
สํารวจธรณีเคมีและสภาพตะกอนในลุมน้ําทะเลสาบ) 

ผลการประเมินการบริการวิชาการแกสังคมตามตัวช้ีวัดตางๆ พบวา  
ในป 2550 อาจารยประจําของภาควิชาฯ มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจําคิดเปนรอยละ 57.14 ลดลงจากป 2549 ซ่ึงมีปริมาณรอยละ 90.10 อยางไรก็
ตามยังปริมาณรอยละสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 40 

กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา คิดเปนรอยละ 118.18 สูงกวา
เปาที่ตั้งไวที่รอยละ 100 
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สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกสังคม โดยภาพรวมของภาควิชาฯ มี
ระดับคะแนน 5.0   ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

 
องคประกอบที่ 7    การบริหารและการจัดการ 

ภาควิชาฯ ไดใชหลักธรรมมภิบาลในการบริหารจัดการภาควิชาฯ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ภารกิจหลักของภาควิชาฯ งานการบริหารและการจัดการที่สําคัญๆ มีดังนี้ 

1. ทําแผนการปฏิบัติงานประจําป 
2. ติดตามผลการดําเนินงานตามภาระกิจหลักของภาควิชาฯ 
3. ประชุมภาควิชาฯ ประจําทุกเดือน 
4. ประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปละ 2 คร้ัง 
5. ดําเนินการสรรหาหัวหนาภาควิชาฯ 
ผลการประเมินการบริหารและการจัดการของภาควิชาฯ ตามตัวบงชี้ตางๆ สรุปได ดังนี้ 
ภาควิชาฯ ไดใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสามารถผลักดันภาควิชาฯใหแขงขันได

ในระดับสากล ผลการประเมินผาน 4 ขอจากทั้งหมด 5 ขอ สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว 3 ขอ 
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของภาควิชาฯ ผลการประเมินผาน 3 ระดับ จากทั้งหมด 4 ระดับ

เทากับเปาหมายที่ตั้งไว 
ภาควิชาฯมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากร

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผลการประเมินผาน 4 ระดับ จากทั้งหมด 6 ระดับ ตรงตามเปาหมายที่ตั้งไวที่ 4 
ระดับ 

ภาควิชาฯ มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ผลการประเมิน
ผาน 4 ระดับ จากทั้งหมด 5 ระดับ สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่ 3 ระดับ 

รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  ในป 2550 มีจํานวนรอยละ 63.64 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 80 เปนจุดออนที่ภาควิชา
ฯ ตองปรับปรุง 

ภาควิชาฯ ไดใชงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศรวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 1, 298,040.36 บาท คิดเปนจํานวนเงินที่ใชตออาจารยประจําเทากับ 92,717.17 บาท/คน สูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไวที่ 10,000 บาท/คน ทั้งนี้เนื่องจากมีการคาใชจายเปนทุนการศึกษาใหอาจารยไปศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกที่ประเทศเยอรมันนี 1 คน และศึกษาตอระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 1 คน 

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศของภาควิชาฯ มีจํานวนรอยละ 100 ตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 2550/ปงบประมาณ 2550 
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ภาควิชาไดรวมทํากิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่นๆ ผลการประเมินผานทุกระดับ จากทั้งหมด 3 
ระดับ ตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการของภาควิชาฯ   ตามตัวบงชี้ตางๆ โดย
ภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ย 4.38   ผลการประเมินอยูในระดับดี 

 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิรายองคประกอบของ 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ (SAR-6) 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก  
คะแนน 
ท่ีได 

ผลการ 
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ 20 5.00 ดีมาก 
2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 50 4.30 ดี 
3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 20 4.00 ดี 
4  การวิจยั 50 4.85 ดีมาก 
5 การบริการวิชาการแกสังคม 20 5.00 ดีมาก 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      

7  การบริหารและการจัดการ 20 4.38 ดี 
8 การเงินและงบประมาณ      
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      
  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 9 องคประกอบ 180     

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต*      
11 วิเทศสัมพันธ*      
  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 11 องคประกอบ 180     

  ผลการประเมินของภาควชิา  4.58 ดีมาก 
 
 



ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-7) ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 ของภาควิชาวิศวกรรมเมืองแรและวัสดุ

ตั้ง 2548 หาร 2548 ป 2548 ตั้ง 2549 หาร 2549 ป 2549 ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550

ตา
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กณ

ฑ 
(1,

2,3
)

เที
ยบ

แผ
น 

(1,
0)

พัฒ
นา
กา
ร (

1,0
)

รว
ม 

5 ค
ะแ
นน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 20
    1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

(รอยละ)

20 30 33 90.91 85 3 1 1 5 5.00

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26) 50

    ตัวบงชี้รวม (18) 30

    2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 3.75 7 7 3 1 1 5 0.63

    2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 3.75 5 7 7 3 1 1 5 0.63

    2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) 3.75 -29.05 14:1 20:1 -30.22 -40 1 1 1 3 0.38

    2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา (รอยละ)

3.75 18-15-67 14-22-64 2-3-9 14-14-14 14-22-64 0-17-83 2 0 1 3 0.38

    2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (รอยละ)

3.75 41-15-44 43-14-43 6-2-6 14-14-14 43-14-43 33-17-50 2 1 0 3 0.38

    2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน (ขอ)

    2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (รอยละ) 3.75 100 100 5 5 100.00 100 3 1 1 5 0.63

    2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ระดับ (5))

3.75 4.46 4.67 4 3 1 1 5 0.63

    2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ชิ้นงาน)

15 1 2

    2.18 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด

ไวในหลักสูตร (รอยละ)

3.75 47.06 31.11 11 21 52.38 50 1 1 1 3 0.38

    ตัวบงชี้เฉพาะ (8) 20

    2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทํา

หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รอยละ)

5 90.90 10 11 90.91 90 3 1 1 5 1.25

คะ
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ก

องคประกอบและตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเองผลการดําเนินงาน
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น้ํา
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ก
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    2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (รอยละ)

5 120.00 800.00 23 12 191.67 100 3 1 1 5 1.25

    2.22 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด (รอยละ)

    2.23 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (รอย

ละ)

5 11.90 27 239 11.30 10 3 1 0 4 1.00

    2.24 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษา

 บัณฑิตศึกษาทั้งหมด (รอยละ)

5 100 27 27 100.00 100 3 1 1 5 1.25

    2.25 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (คน) 0 1 0.00 1

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  (4) 20
    3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอ

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (รอยละ)

10 100 100 171 204 83.82 60 3 1 0 4 2.00

    3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา 

(รอยละ)

10 99.52 223 227 98.24 95 3 1 0 4 2.00

4. การวิจัย (13) 50

    ตัวบงชี้รวม (11) 30

    4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.75 623,335 8,669,632.94 11 788,148 220,000 3 1 1 5 0.63

    4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้ง

ในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ)

3.75 314.29 407.18 41 11 372.73 130 3 1 1 5 0.63

    4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.75 76,094 87,561 1,194,904.83 11 108,628 70,000 3 1 1 5 0.63

    4.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.75 279,468 535,774 7,474,728.11 11 679,521 150,000 3 1 1 5 0.63
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    4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (รอย

ละ)

3.75 40.67 83.33 9 11 81.82 40 3 1 1 5 0.63

    4.8 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

(รอยละ)

3.75 33.40 41.67 8 11 72.73 60 3 1 1 5 0.63

    4.9 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

(รอยละ)

3.75 21.90 30.00 1 11 9.09 30 3 0 0 3 0.38

    4.10 รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวจิัย* 

(รอยละ)

3.75 10 11 90.91 70 3 1 1 5 0.63

    ตัวบงชี้เฉพาะ (2) 20

    4.12 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed 

journalหรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย

ประจําและนักวิจัย (รอยละ)

20 7.41 21.43 3 11 27.27 10 3 1 1 5 5.00

5. การบริการวิชาการแกสังคม  (11) 20
    5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก

สังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน

กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา (รอยละ)

10 25.90 90.10 8 14 57.14 40 3 1 1 5 2.50

    5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา (รอยละ)

10 473.00 809.00 13 11 118.18 100 3 1 1 5 2.50

    5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ)

    5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากร

ทั้งหมด (รอยละ)

9 11 81.82

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20
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    7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (ขอ)

2.50 ผล 4 แผน 5 4 3 2 1 1 4 0.50

    7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 2.50 ผล 3 แผน 4 3 3 2 1 1 4 0.50

    7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)

2.50 ผล 4 แผน 6 4 4 2 1 1 4 0.50

    7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

(ระดับ)

2.50 ผล 4 แผน 5 4 3 2 1 1 4 0.50

    7.10 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)

2.50 19.05 72.73 7 11 63.64 80 3 0 1 4 0.50

    7.11 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ

ตออาจารยประจําทั้งหมด (บาท/คน)

2.50 36,813 47,370 1,298,040.37 14 92,717.17 10,000 3 1 1 5 0.63

    7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)

2.50 100 100 6 6 100.00 100 3 1 1 5 0.63

    7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 2.50 ผล 3 แผน 3 3 3 3 1 1 5 0.63

    7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) 

(ครั้ง)

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 0
    9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและ

ทันเวลา (ระดับ)

1 5 1

อธิบายสัญลักษณ

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550 (SAR-8) 
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคใหสอดคลองกับการดําเนินงานของคณะฯ  

โดยไดดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของระบบดัชนีช้ีวัดหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) ครอบคลุม
ภาระกิจดานตางๆ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย/บัณฑิตศึกษา การบริการวิชาการ การบริหาร
จัดการ การประกันคุณภาพ และดานกิจกรรมนักศึกษา  รวม 33 ตัวบงชี้  ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  ภาควิชาฯ สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดไวได 30 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 90.91  ซ่ึงสูงกวาแผนที่ไวที่รอยละ 85 

ภาควิชาฯ สามารถผลักดันในการจัดตั้งสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ ทําใหคณาจารยนักวิจัยของภาควิชา
ฯ สามารถทํางานวิจัยรวมกับคณาจารยจากภาควิชาอื่นๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร  และรวมงานวิจัยกับ
หนวยงานของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ  คณาจารยของภาควิชาฯ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจาก
แหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ทําใหภาระกิจดดานการวิจัยของภาควิชาฯ เขมแข็ง
ยิ่งขึ้น  ภาควิชาไดใหการบริการวิชาการแก หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดดําเนินงานบริการ
วิชาการในรูป Contract Research 
เอกสารอางอิง : 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/50_50/Component/Component%2001.xls 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/50_50/Result_KPIs_2550.xls 
ภาคผนวก ข (SAR-15) 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
- จํานวนนกัศกึษาระดับปริญญาเอก  ยังมไีมถึงเปาหมายที่วางไว 
-  จํานวนงานวิจัยทีต่ีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ ยังมีไมถึงเปาหมายทีว่างไว 

2. จุดแข็ง 
- คณาจารยมีคณุวุฒิสูง 
- มีอาจารยที่ Active งานวิจยัสูง  ทํางานวจิัยอยางตอเนือ่ง 
- มีงานดานบริการวิชาการทีม่ีคุณภาพสูง ใหการบรกิารทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

3. โอกาส 
- สถานวิจยัวิศวกรรมวัสดุสามารถชวยผลักดันงานวิจยัของคณาจารย เปนตัวเชื่อมโยงงานวิจยักับ
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หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- อาคารใหมของคณะวิศวกรรมศาสตร อาจชวยบรรเทาความแออัดทางดานพื้นที่ปฏิบัติการสําหรับ

งานวิจยั 
4. อุปสรรค 

-  คุณภาพของนักศึกษาที่รับเขาคอนขางต่ํา 
- พื้นที่สําหรับใชทําโครงงานนักศกึษาระดับปริญญาตรี และสําหรับงานวิจยัระดับบณัฑิตมีไม
เพียงพอ แออัดมาก 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
- สรางแรงจูงใจใหอาจารยขอทุนวิจยัจากภายนอกมหาวทิยาลัยใหมากขึ้น 
- ใหมกีารสอนเสริม (Tutoring class) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
- ทําแผนประชาสัมพันธหลักสูตรปริญญาโท-เอก 
- ทําแผนปรับปรุงพื้นที่สําหรับทําโครงงานนักศกึษาระดับปริญญาตรี และสําหรับงานวิจยัระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- ทําแผนซอมแซมครุภัณฑ และจัดหาครุภณัฑทดแทน 
- จัดหาครุภํณฑใหมทีจ่ําเปนสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยเรงดวน 
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องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯไดจดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขา

วิศวกรรมเหมอืงแรและสาขาวิศวกรรมวัสดุ  และบณัฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขา
วิศวกรรมเหมอืงแร และสาขาวิศวกรรมวสัดุ  และระดบัปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสด ุ

ในภาคการศึกษา 2550 ภาควิชาฯ ไดใชหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแรและสาขา
วิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เปนปที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งภาคเอกชนและหนวยงานราชการ จุดเดนของหลักสูตร
ใหม เพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกในการศึกษามากขึ้น  โดยสามารถเลือกฝกงานเปนภาคฤดูรอนระยะ 2 
เดือน หรือฝกงานทั้งเทอม  (4 เดือน) ได โดยจัดแผนการเรียนใหนักศึกษาสามารถเลือกได  จัดเนื้อหาเปน
ลักษณะที่บูรณาการมากขึ้น และฝกใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง เชน  การนําเสนอบทความวิจัย เปนตน 
ภาควิชาฯ ไดประเมินการใชหลักสูตรใหม หลังจากเปดสอนเปนระยะหนึ่ง จึงเห็นวาการจัดการเรียนการ
สอน โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกโปรแกรมการเรียนไดมากขึ้น เชน 
แบบปกติ กับแบบกึ่งสหกิจ ศึกษาตามความสมัครใจ 

ไดปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเหมืองแร และสาขาวิศวกรรมวัสดุ ทั้งสอง
หลักสูตรผานเกณฑมาตรฐาน สกอ. 

ไดกําหนดใหมีมาตรการเพือ่กวดขนัใหนกัศึกษามีความตั้งใจเรียนมากขึ้น เชน การเชค็ชื่อและ
กําหนดใหเวลาเรียนของนักศึกษาตองไมต่าํกวา 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  การเพิ่มการสอบยอย (Mini-
exam หรือ Quiz) ใหมจีํานวนครั้งมากขึ้น  

จัดการเรียนการสอนโดยใหมีนักศึกษามีโอกาสไปฝกทักษะภาคปฏิบตัิจริงในโรงงานในวัน
เสาร-อาทิตย  เชน  วิชาเซรามิกวิศวกรรม  และวิชาการออกแบบเหมืองแร  เปนตน 

จัดทัศนศกึษาเหมืองแรและโรงงานอุตสาหกรรมใหนกัศกึษา โดยมีนโยบายจดัระยะสั้นภาค
การศึกษาละ 2 คร้ัง และระยะยาวปละ 1 คร้ัง  เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณของนกัศึกษาใหมากขึ้น 

จัดโครงการ  In-house Practical Training (IHPT) ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะฯ 
ภาควิชาฯ สงเสริมใหนักศกึษาของภาควิชาฯ ทั้งระดับปริญญาตรีและโท มีชมรมนักศึกษา

ภายในภาควิชาฯ เพื่อใหนักศึกษาไดมีกิจกรรมรวมกัน เชน  กิจกรรมพฒันาภาควิชาฯ กิจกรรมวนัเดก็  
การแขงขันกฬีาระหวางชมรมนักศึกษาของภาควิชาตางๆ  เปนตน 

ภาควิชาฯ จัดโครงการอบรมคายคุณธรรมจริยธรรม และการวางแผนเปาหมายในชีวติ ใหกับ
นักศึกษาชั้นปที่  2 
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เอกสารอางอิง : 
แผนการศึกษาปกติของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
แผนการศึกษาพิเศษของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
ปรัญชาและเหตุผลของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2549 
การรับรองหลักสูตรโดย สกอ. และ สภาวิศวกร 
การประกันคุณภาพของหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/50_50/Component/Component%2002.xls 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
-  ไมสามารถรับนักศึกษาไดตามแผน 
-  คุณภาพของนักศึกษาที่รับเขาภาควิชาฯ อยูในเกณฑคอนขางต่ํา 
-  เวลาในการศึกษานานกวาแผนที่วางไวมากกวา 50 % 

2. จุดแข็ง 
-  มีคณาจารยที่มีความรูและคุณวุฒิสูง  และมีความใกลชิดกับนกัศึกษา 
-  มีแผนการพฒันาดานการเรียนรู และโครงการตางๆ สําหรับผูเรียนอยางชัดเจน 
-  มีหลักสูตรทันสมัย ผานเกณฑมาตรฐานของ สกอ.  สภาวิศวกร และบัณฑิตศกึษา 
-  มีความสัมพนัธที่ดีกับภาคอุตสาหกรรม  สามารถจัดกิจกรรมตรงใหนกัศึกษาไดฝกจาก
ประสบการณจริง 
-  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามงีานทําทุกคน 
-   มีความรวมมือทางดานการสอนจากคณาจารยจากหลายภาควิชาฯ 
-  ไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการตางๆ เปนอยางดี  ในการสนับสนุนอาจารยพิเศษชวย

สอนวิชาการเฉพาะทาง  เชน  วิชากฎหมายเหมืองแร  วชิาการวิเคราะหการชํารุด เปนตน 
3. โอกาส 

-  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และจริยธรรม  ตามความตองการภาคอุตสาหกรรม และ
สามารถสรางชื่อเสียงใหกับสถาบันได 

-  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทัง้สาขาวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา และสาขาวิศวกรรมวัสดุ เปน
ที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม  และหนวยงานราชการ 

-  อาคารใหมของคณะวิศวกรรมศาสตร อาจชวยบรรเทาความแออัดทางดานพื้นทีป่ฏิบัติการสําหรับ
การทําโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และหองปฏิบัติการวิจัยสําหรับงานดานวิศวกรรมวสัดุ 
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4. อุปสรรค 
- เหตกุารณไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหโอกาสในการรับนักศึกษาจากภาคอื่นๆ นอยลง 
- อุปกรณและเครื่องมือชํารุด และไมมีงบประมาณในการซอมแซม บางชนิดสิ้นสภาพตองจัดหา
ทดแทน 
- งบประมาณในการดําเนินโครงการตางๆ ไมเพียงพอ 
- พื้นที่สําหรับใชทําโครงงานนักศกึษาระดับปริญญาตรี และสําหรับงานวิจยัระดับบณัฑิตมีไม
เพียงพอ แออัดมาก 
- ขาดแคลนบคุลาการสายสนับสนุนดานการเรียนการสอน ตําแหนงครูปฏิบัติการ (หรือตําแหนง 
วิศวกร หรือ นกัวิทยาศาสตร) ปจจุบันภาควิชาฯ มี วิศวกรเพียง 1 คน ในขณะทีต่องชวยงาน
สนับสนุนทั้งการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศกึษาอีก 3 
หลักสูตร 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
- จัดทําสื่อการสอนที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
- จัดกระบวนการเรียนรู เปนแบบบูรณาการ และมีการฝกปฏบิัติอยางเขมขน 
- จัดทําโครงการหรือกิจกรรมตางๆ สนับสนุนการเรียนรูอยางเปนเปนระบบ 
- เขมงวดการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา 
- จัดทําโครงการเผยแพรและประชาสัมพนัธภาควิชาฯ และหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก 
- ขอตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1 ตําแหนง สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนา โดยเนนใหนักศึกษาฝกทักษะจากประสบการณจริง 

เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมจริยธรรมและวินัย  มีความสมัครสมาน
สามัคคีในหมูคณะ รูจักอุทิศตนเพื่อสวนรวม 

ภาควิชาฯ จัดใหมีการสัมมนาเพื่อเพิ่มความรูใหมๆ   สงเสริมการจัดทําสื่อการสอนที่สามารถศึกษา
ไดดวยตนเองจากระบบเครือขาย   สงเสริมนักศึกษาใหทํากิจกรรมดานกีฬา บําเพ็ญประโยชน  ปลูกฝง
จริยธรรมและใหรักษาสิ่งแวดลอม  

ภาควิชาฯไดจัดคายคุณธรรมและจริยธรรม 
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของหองปฎิบัติการและพื้นที่รอบๆ ภาควิชาฯ  
จัดทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณจริงของผูเรียนเปนประจําทุกป  สงเสริมใหนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทปฎิบัติงานเปนผูชวยสอนและฝกสอน เพื่อพัฒนาตนเองในการเปนผูนําของหนวยงานที่ดีใน
อนาคต 
เอกสารอางอิง : 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/50_50/Component/Component%2003.xls 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
- การปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวนิยัของนักศกึษายังไมเต็ม 100% 

2. จุดแข็ง 
- มีการกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศกึษาหลายรูปแบบ และทํามาอยางตอเนื่อง 

3. โอกาส 
- จํานวนนกัศกึษาของภาควชิาฯ  เปนกลุมเล็ก  สวนใหญสนิทสนมรูจักกันทุกคน สามารถจัด

โครงการคายพัฒนาไดงายและมีประสิทธิภาพ 
4. อุปสรรค 

- งบประมาณสําหรับจัดโครงการคายพัฒนามีจํากัด 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

- จัดทําโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ สนับสนุนการเรียนรูอยางเปนระบบ 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1.  ภาควิชาฯ สามารถผลักดันการจัดตั้งสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุจนประสบความสําเร็จ  ซ่ึงเปนการ

รวมกลุมกันของคณาจารยนักวิจัยจากหลายภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร ที่มีความสนใจในการวิจัย
ทางดานวิศวกรรมวัสดุรวมกัน ไดแก คณาจารยจากภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศกรรมไฟฟา โดย
แบงกลุมการวิจัยออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุโลหะและวัสดุผง  กลุมวิจัยวัสดุนาโน
ทางดานวิศวกรรม กลุมวิจัยวัสดุยางและพอลิเมอรเพื่องานวิศวกรรม และกลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุเซรามิก
และคอมพอสิต  ในปการศึกษา 2550 การดําเนินงานวิจัยของกลุมวิจัยแตละกลุมไดชวยเสริมสรางให
งานวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุของภาควิชาฯ มีความเขมแข็งยิ่งขึ้น กิจกรรมวิจัยตางๆ ที่ไดดําเนินการ
แลวไดแก การพบผูประกอบการอุตสาหกรรมทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานราชการ เพื่อหา
โจทยวิจัย การเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงตางๆ ทั้งจากแหลงทุนภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  และการดําเนินการวิจัย 

2.  คณาจารยของภาควิชาฯ  ไดรวมงานวิจัยกับศูนยเครือขายความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยี
ภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซ่ึงศูนยฯ ไดรับการสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ในป 2550 คณาจารยของภาควิชาฯ ไดรับ
ทุนและเนนการวิจัยดานวัสดุนาโนเพื่องานวิศวกรรม เชน การสังเคราะหวัสดุผงนาโนและการ
ประยุกตใชวัสดุผงนาโนในการผลิตวัสดุผสม การพัฒนาวัสดุผสมระหวางยางธรรมชาติกับทอนาโน
คารบอน การพัฒนาวัสดุผสมนาโนระหวางโลหะบัดกรีไรสารตะกั่วกับทอนาโนคาร  เปนตน 

3. จัดทําหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ เร่ิมใชหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2550 

4. นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
5.  ปรับปรุงพื้นที่สําหรับการทํางานวิจัยเพื่อรองรับปริมาณนักศึกษาปริญญาโท-เอก 
6.  ปรับปรุงหองพักสําหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก เพื่อบรรยากาศของการทําวิจัย 

เอกสารอางอิง :   
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/50_50/Component/Component%2004.xls 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1.  มีการตีพิมพบทความทางวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาตินอย 
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2.  ยังไมมีนกัศึกษาระดับปริญญาเอก 
2. จุดแข็ง 

1.  บุคลากรมีความพรอมในการทําวจิัย  
2.  มีความรวมมือทางดานวจิยัระหวางคณาจารยในภาควชิาฯ และนอกภาควิชาฯ 

3. โอกาส 
โจทยงานวิจยัที่มีอยูในภูมิภาค  เชน  การวจิัยทางดานอุตสาหกรรมยางพารา  ปาลมน้ํามัน วัสดุเหลือ

ใชจากการเกษตร และจากอตุสาหกรรม 
4. อุปสรรค 

1.  สถานการณความรุนแรงใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ทาํใหผูสมัครเรียนระดับบณัฑิตศึกษา
นอยลง 

2.  ขาดเครื่องมืออุปกรณที่จาํเปนในการวจิัย 
3.  เครื่องมือที่จําเปนในงานวิจัยทางดานวศิวกรรมวัสดุของศูนยเครื่องมือฯ ชํารุด เชน SEM, XRD 

ตองรอคิวการวิเคราะหนาน บางกรณีตองสงตัวอยางไปวิเคราะหที่กรุงเทพฯ และเชยีงใหม 
4. ขาดแคลนบคุลากรสายสนับสนุนการวจิยั (ปจจุบัน มวีศิวกร เพยีงตําแหนงเดียว) ในขณะที่

ภาควิชาฯ รับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษาถึง 3 หลักสูตร และหลักสตูรปริญญาตรี 2 หลักสูตร หาก
พิจารณาตามภาระงานควรจะตองมีบุคลากรสายสนุนดานการเรียนการสอนอยางนอย 3 ตําแหนง 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1.  กําหนดแนวทางวจิัยตามศักยภาพของบุคลากร และกลุมวิจยั 
2.  สงเสริมใหมีการรวมมือทางดานการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศใหมากขึน้ 
3.  สงเสริมใหคณาจารยมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น  โดยการสราง

แรงจูงใจเปนรางวัลผลงานตีพิมพเพิ่มเทากบัที่ไดรับจากคณะฯ โดยใชเงินรายไดของภาควิชาฯ สมทบ 
4.  ปรับปรุงพื้นที่สําหรับการทํางานวิจยัเพือ่รองรับปริมาณนักศกึษาปรญิญาโท-เอก ที่มีแนวโนม

เพิ่มขึ้น 
5.  ทําแผนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่จาํเปนในงานวจิัย 
6.  สนับสนุนใหอาจารยเขียนโครงการวิจยัเพื่อขอทุนมากขึ้น 
7. ขอตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1 ตําแหนง สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอนและ

งานวิจยัดานบณัฑิตศึกษา 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ ไดดําเนินการดานการบริการวิชาการมาอยางตอเนื่องในหลายๆ ดาน  ทั้งดานการเปน

กรรมการวิชาการของอาจารยในภาควิชาฯ  การจัดอบรม สัมมนา  การเปนวิทยากร  การใหคําปรึกษาแก
ภาคอุตสาหกรรม  การบริการศึกษาวิจัยสํารวจ  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  และการบริการวิชาการ
ตรวจวิเคราะหตางๆ เปนตน  คิดเปนจํานวนการใหบริการวิชาการแบบโครงการจํานวน 6 โครงการ และ
แบบกิจกรรมรวม 83 กิจกรรม  รวมทั้งสิ้น 89 โครงการ/กิจกรรม  โดยคิดเปนคาบริการวิชาการที่เรียกเก็บ
ไดทั้งสิ้น  497,466-บาท (1 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2550) 

ภาควิชาฯ เปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางดานวิศวกรรมเหมืองแร วัสดุ และปโตรเลียม
รวมกับ  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและ
ปโตรเลียม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในระหวางวันที่  10- 12  พฤษภาคม  2550 

ภาควิชาฯ จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณสําหรับวิศวกรเหมืองแรและวิศวกรวัสดุ  ณ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในวันศุกรที่ 6 กรกฎาคม  2550  

ภาควิชาฯ  รับทําโครงการศึกษาผลกระทบดานวิศวกรรมการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมตอ
โบราณสถานภาพเขียนสี จ. ยะลา โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตราการและเงื่อนไขดาน
ส่ิงแวดลอมของเหมืองทองคําภูทับฟา ของบริษัททุงคํา จํากัด โครงการสํารวจเพื่อการจัดการทรัพยากร
ธรณีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (กรณีสํารวจธรณีเคมีและสภาพตะกอนในลุมน้ําทะเลสาบ) 

ภาควิชาฯ สนับสนุนอาจารยของภาควิชาฯ ใหเปนกรรมการตางๆ เปนผูอานวิทยานิพนธ อานผลงาน  
ตลอดจนตรวจความกาวหนาโครงการวิจัย และประเมินโครงการ 

ภาควิชาฯ สนับสนุนการใหบริการแกชุมชนแบบใหเปลาในลักษณะการใหคําปรึกษาเชิงเทคนิคตางๆ 
เอกสารอางอิง :   

สรุปผลการดําเนินการบริการวิชาการ ป  2550 ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/50_50/Component/Component%2005.xls 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1.  ขาดการประชาสัมพันธงานบริการที่ภาควิชาฯ  สามารถใหการบริการได รวมทั้งราคาคาบริการ  

แตละประเภทของการใหบริการ  
2.  ใหบริการไดจํากดั  เนื่องจากอาจารยสวนใหญตดิภาระกิจการสอน และการวิจัย 

2. จุดแข็ง 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 

8-10 

1.  มีบุคลากรพรอมใหคําปรึกษาทั้งทางดานธรณีวิทยา  เหมืองแร และวัสด ุ
2.  มีเครื่องมือวิเคราะหทดสอบที่ใหบริการได 

3. โอกาส 
ภาควิชาฯ มีศกัยภาพสูงที่จะใหการบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. อุปสรรค 
- 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1.  จัดทําและปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ  เชน  แผนพับ  โปสเตอร  webpage  งานบริการวิชาการที่

ภาควิชาฯ  สามารถใหบริการได 
2.   กําหนดเปาหมายของการใหบริการวิชาการ 
3.  จัดทํารายการบริการวิชาการพรอมราคาคาบริการ เปรียบเทียบกับคาบริการของหนวยงานเอกชน  

และราชการอืน่ๆ เพื่อที่เปนฐานในการคิดราคาคาบริการที่สมเหตุสมผล และสามารถแขงขันกับ
หนวยงานอืน่ๆ ได 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. ทําแผนการปฏิบัติงานประจําป 
2. ติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของภาควิชาฯ 
3. ประชุมภาควิชาฯ ประจําทุกเดือน 
4. ประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปละ 2 คร้ัง 
5. ดําเนินการประกาศรับสมัครอาจารยทดแทนตําแหนงที่วาง 
6. ผลักดันใหอาจารยไปศึกษาตอ 
7. ดําเนินการสรรหาหัวหนาภาควิชาฯ 

เอกสารอางอิง : 
- แผนการปฏิบัติงานประจําป 2550 ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
- รายงานการประชุมภาควิชาฯ มิ.ย. 2550 – พ.ค. 2551 
- หนังสือแจงดําเนินการสรรหาหัวหนาภาควิชาฯ 
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลาการภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
- ระบบฐานขอมูลระดับภาควิชาฯ เพื่อใชในการบริหารจัดการ 

2. จุดแข็ง 
- การมีสวนรวมที่ดีของบุคลากรทุกคนในภาควิชาฯ 

3. โอกาส 
- ภาควิชาฯ มบีุคลากรไมมาก มีความคลองตัวในการบรหิารจัดการ 

4. อุปสรรค 
1. งบประมาณดําเนินงานไมเพียงพอ 
2. สรรหาอาจารยมาทดแทนตําแหนงทีว่างไดยาก 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1. ปรับปรุงแผนพัฒนากําลังคน ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลระดับภาควิชาฯ 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 

และตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (SAR-9) 

 
ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพฒันา 
และผลการพัฒนา 

สิ่งท่ีตองพัฒนาเรงดวน 
1. การพัฒนาอัตรากําลังคน บุคลากรสายวชิาการ 

 
 สถานะการณปจจุบัน 
ในป 2549  ภาควิชาฯ ไดสูญเสียอาจารยไป 1 ทาน 
ภาควิชาฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครอาจารยใหม
เพื่อทดแทนตาํแหนงทีว่างไปแลว  จนกระทั้งถึงป 
2550 ยังไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทน
ตําแหนงทีว่างได ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือ เอก สาขาวิศวกรรมเหมอืงแรมี
นอย  และในเดือนตุลาคม 2551 นี้ อาจารย ประจํา
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรของภาควิชาฯ  จะ
เกษยีณอายุราชการอีก 1 ทาน ซ่ึงจะทําใหภาควิชา
ฯ ขาดบุคลากรสายอาจารย สาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแรรวม 2 ทาน   
การแกปญหาเรงดวน 
ภาควิชาฯ ตองขอความอนุเคราะห อาจารยจาก
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและปโตรเลียม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาเปนอาจารยพเิศษชวย
สอนในบางวชิา 
แนวทางการพฒันา 
แนวทางที่ 1  แนวคดิในการรับบุคคลเขาทํางานใน
ตําแหนงอาจารยที่ระบุวาตองเปนผูตองสําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโท หรือ เอก ในเชงิปฏิบัติ
ไมสามารถใชไดกับสาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
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ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพฒันา 
และผลการพัฒนา 

 เนื่องจากมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ 
เอก ในสาขานีน้อย  แนวทางการพัฒนาทีภ่าควิชา
ฯ สามารถทําไดคือ การรับนกัศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีศักยภาพเขาเรียนตอปริญญาโทสาขา
วิศวกรรมเหมอืงแรที่ภาควิชาฯ เปดสอนอยูแลว 
โดยใหนักศกึษาไดรับทุนชวยเหลือ เชน ทุนกนกุฏิ 
หรือทุนผูชวยวิจัยของคณะฯ เมื่อนักศกึษาสําเร็จ
การศึกษาแลวมีสัญญาวา ตองรับเขาเปนอาจารย 
แทนตําแหนงที่วาง จากนั้นจึงสนับสนุนใหได
ศึกษาตอระดบัปริญญาเอกในตางประเทศตอไป 
แนวทางที่ 2  การขอรับการโอนยายบุคลากรจาก
หนวยงานราชการอื่นๆ หรือหนวยเอกชน มาแทน
ตําแหนงทีว่าง  แนวทางนี้ภาควิชาฯ ไดดําเนินการ
ทาบทามไปบางแลว แตยังไมไดรับการตอบรับ 

2. การพัฒนาอัตรากําลังคน บุคลากรสายสนับสนุน สถานะการณปจจุบัน 
ปจจุบันภาควชิาฯ  มีการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี 2 สาขา ระดับปริญญาโท 2 สาขา และ
ระดับปริญญาเอกอีก 1 สาขาวิชา รวม 5 สาขาวิชา  
นักศึกษาทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นป รวม 239 คน
จํานวนนักศกึษามีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ทั้งระดับปริญญาตรี-โท-
เอก  แตภาควชิาฯ มีบุคลากรสายสนับสนุน 
ตําแหนงวิศวกรเพียงตําแหนงเดียว  ซ่ึงไมเพียงพอ 
ตอการสนับสนุนดานการเรยีนการสอนของ
ภาควิชาฯ ทีเ่พิม่มากขึ้นเปนลําดับ 
การแกปญหาเรงดวน 
ภาควิชาฯ ไดใชนักศึกษาปริญญาโท-เอก ชวยสอน
วิชาปฏิบัติการ แตงานทางดานการชวยเหลือ 
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ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพฒันา 
และผลการพัฒนา 

 นักศึกษาในการทําวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 
และการชวยสนับสนุนการวจิัยยังไมสามารถทําได 
แนวทางการพฒันา 
ภาควิชาฯ ไดประเมินภาระงานในปจจุบนัแลว
พบวามีความจาํเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุน
เพิ่มอีก 2 แหนง  ในปที่ผานมาไดทําเรื่องขออนุมัติ
ตําแหนงวิศวกรเพิ่มไปแลว  1 ตําแหนง ขณะนี้อยู
ระหวางการพจิารณา  และคาดวาในป 2552  จะ
ดําเนินการขออนุมัติเพิ่มอีก  1 ตาํแหนง  ซ่ึงจะชวย
ทําใหภาควิชฯ มีการเรียนการสอนและการวิจัยทีม่ี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. การพัฒนาดานอาคารสถานที่ สําหรับการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

 สถานะการณปจจุบัน 
ภาควิชาฯ มีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
นักศึกษาระดบัปริญญาโท-เอก  ทําใหพืน้ที่
สําหรับใหนกัศึกษาระดับปริญญาตรีไดทํา
โครงงาน  และหองปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา
ปริญญาโท ไมเพียงพอ  แออัดมาก 
การแกปญหาเรงดวน 
ภาควิชาฯ ไดปรับปรุงหองปฏิบัติการ ตอเติม
อาคารเพื่อขยายพื้นที่สําหรับการทําวิจยัทั้งระดับ
โครงงานนักศกึษาระดับปริญญาตรี และการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา เชน หองปฏิบัติการวิจยั Semi-
solid พื้นที่ปฎิบัติการวิจยัดานเทคโนโลยีการเชื่อม  
หองปฏิบัติการวิจัยโลหะบัดกรีไรสารตะกัว่ และ
หองปฏิบัติการวิจัยวัสดุนาโนเพื่องานวิศวกรรม 
แนวทางการพฒันาระยะ 2-3 ป 
วางแผนพฒันาพื้นที่ออกเปนสวนๆ ไดแก 

1. การปรับปรุง และเพิ่มพืน้ที่หองปฏิบัติการ 
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ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพฒันา 
และผลการพัฒนา 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 2 
สาขาวิชา  

2. จัดพื้นทีแ่ละหองปฏิบัติวจิัย ตามกลุมวจิัย
เฉพาะทาง   ทัง้ดานวิศวกรรมเหมืองแร และ
วิศวกรรมวัสด ุ
3. ปรับปรุงพื้นที่รอบๆ อาคารภาควิชาฯ เพิ่มพื้นที่
สีเขียวใหเหมาะสมกับบรรยากาศการเรียนรู 

 จุดท่ีควรพัฒนา   
 1. จัดแหลงการเรียนรูเพิ่มเติม แนวทางการพฒันา 

 -  จัดทํา Virtual classroom  ในวิชาตางๆ เพิ่มมาก
ขึ้น และปรับปรุง Virtual classroom ที่มีอยูแลวให
มีความสมบูรณมากขึ้น 
 -  จัดทําสื่อการสอนที่สามารถศึกษาไดดวยตนเอง
จากระบบเครอืขาย web page ของภาควิชาฯ 
-  จัดหา Software ที่มีการใชการงานในหนวยงาน
เอกชน หรือรัฐวิสาหกจิ เพือ่ใชในการเรียนการ
สอน นักศึกษาจะไดมีประสบการณและมี
ความคุนเคยกบัการใชงาน กอนออกไปทํางานจริง 

 2. เพิ่มทักษะดานภาษาองักฤษใหแกนักศึกษา  แนวทางการพัฒนา 
-  สอดแทรกการเรียนการสอนเปน     
ภาษาอังกฤษ เชน การใชส่ือประกอบการสอน 
และจัดทําขอสอบเปนภาษาอังกฤษ ใหนักศึกษา
ฝกหัดนําเสนอเทอมโปรเจ็คเปนภาษาอังกฤษ 
-  สงเสริมใหมีผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ (Native 
English Speaking หรือใกลเคียง) มาชวยสอน  
-  สนับสนุนใหนักศกึษารวมโครงการเพิ่มพูน
ทางดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงทางคณะฯ อาจจดัใน
ภาพรวม ควรเนนเพื่อการสมัครงาน การสอบ 
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ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพฒันา 
และผลการพัฒนา 

 สัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ การเขียนและการอาน
รายงานภาษาอังกฤษ ควรจดัเปน Short Course ที่
ตางกับวิชาภาษาอังกฤษที่มอียูแลวในหลกัสูตร 

3. สนับสนุนการทําโครงงานเพื่อเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรม 

 แนวทางการพัฒนา 
- ออกโจทยปญหาในหัวขอโครงงานนักศกึษาที่
เชื่อมโยงกับอตุสาหกรรมมากขึ้น 
-  สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการ IPUS 
ของ สกว. 
-  รวมมือกับสถาบันศึกษาอืน่เพื่อจัด Training 
Camp เชื่อมโยงกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทเอกชน ที่ภาควิชาฯไดดําเนินการมาแลว 
เชน Mining Camp เปนการรวมมือกันระหวาง 4
สถาบัน ไดแก ม.อ. จุฬาฯ ม.ช. รวมกับ กฟผ. 
เหมืองแมเมาะ จังหวดัลําปาง 

4. การพัฒนากลุมวิจัยเฉพาะทาง และการใช
ประโยชนจากงานวิจัย 

แนวทางการพฒันา 
 - ไดจดัตั้ง กลุมวิจยัทางดานวิศวกรรมวัสด ุเชน 
กลุมวิจยัวิศวกรรมวัสดุโลหะและวัสดุผง  กลุม
วิจัยวัสดุนาโนทางดานวิศวกรรม กลุมวิจัยวัสดุยาง
และพอลิเมอรเพื่องานวิศวกรรม และกลุมวิจัย
วิศวกรรมวัสดเุซรามิกและคอมพอสิต โดยแตละ
กลุมวิจยัไดกําหนดเปาหมายของกลุมในระยะ 3-4 
ป  เพื่อสามารถพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถนําไป 
ใชประโยชนได 

5. เพิ่มผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติมากขึ้น 

แนวทางการพฒันา 
สงเสริมใหคณาจารยมีผลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น  โดยการ
สรางแรงจูงใจ เปนรางวัลผลงานตีพิมพเพิม่เติม
จากที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยฯ และ คณะฯ โดยใช 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 
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ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพฒันา 
และผลการพัฒนา 

 เงินรายไดของภาควิชาฯ สมทบ 
6. ขยายงานบริการวิชาการใหกวางขวางขึน้  แนวทางการพัฒนา 

-  มีการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธการ
ใหบริการวิชาการของภาควชิาฯ 
-  ไดปรับปรุง Web  ภาควิชาฯ เพื่อใหมีการ
ประชาสัมพันธ เร่ืองบริการวิชาการใหมากขึ้น 
-  เพิ่มการบริการใหมๆ เชน การทดสอบทางดาน
เซรามิก และโลหะ 
-  ปรับปรุงรายการบริการวชิาการพรอมราคา
คาบริการ เปรียบเทียบกับคาบริการของหนวยงาน
เอกชน  และราชการอื่นๆ เพือ่ที่เปนฐานในการคิด
ราคาคาบริการที่สมเหตุสมผล และสามารถ
แขงขันกับหนวยงานอื่นๆ ได 

 



ภาคผนวก ก
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินภายในภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ (SAR-11)

ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2548 2549 2550

ขอมูลหลักสูตร
1. จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบัน 1 1 1
2. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 4 4 5

2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 2 2 2

2.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท 2 2 2

2.2.1 จํานวนหลักสูตรแผน ก 2 2 2

2.2.2 จํานวนหลักสูตรแผนอื่นๆ 0 0 0

2.3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก 0 0 1

2.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตร 0 0 0

2.5 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ. 4 4 5
2.5.1 ระดับปริญญาตรี 2 2 2

2.5.2 ระดับปริญญาโท 2 2 2

เฉพาะแผน ก 2 2 2

แผนอื่น 0 0 0

2.5.3 ระดับปริญญาเอก 0 0 1

2.5.4 ระดับอ่ืนๆ 0 0 0

2.6 จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกงาน 2 2 2

2.7 จํานวนหลักสูตรที่มีโครงงานนักศึกษา 2 2 2

2.8 จํานวนหลักสูตรที่เปนสหกิจศึกษา 0 0 0

2.9 จํานวนหลักสูตรที่สอนแบบ 2 ภาษา (Bilingual  Program) 0 0 0

2.10 จํานวนหลักสูตรที่เปนภาษาตางประเทศ 0 0 0

2.10.1 ภาษาอังกฤษ 0 0 0

2.10.2 ภาษาตางประเทศอื่น ๆ 0 0 0

2.11 จํานวนหลักสูตรที่เปน Honor Program 0 0 0

2.12 จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาวิจัย (ป.ตรี) 0 0 0

2.13 จํานวนหลักสูตรที่เปดกวางแบบ Online 0 0 0

2.14 จํานวนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทางไกล 0 0 0

2.15 จํานวน Advance Program 0 0 0

2.16 จํานวน Joint-degree Programs 0 0 0

2.17 จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด #N/A 64 47

2.18 จํานวนรายวิชาที่เรียนรูดวยตนเอง #N/A #N/A 0

2.18.1 มีวิทยานิพนธ #N/A #N/A 0

2.18.2 สหกิจศึกษา #N/A #N/A 0

2.18.3 มีการฝกงานหรือดูงานหรือฝกภาคสนาม (field trip) หรือโครงการ 

หรือกรณีศึกษา (case study)

#N/A #N/A 3

2.18.4 มีปฏิบัติการ (วิชาที่มีการปฏิบัติการเปนชั่วโมงที่ชัดเจน) #N/A #N/A 7

2.18.5 มีสัมมนา #N/A #N/A 4

2.18.6 มีการศึกษาดวยตนเอง (Self-Study) #N/A #N/A 5

2.18.7 เปนสหวิทยาการ #N/A #N/A 0

2.18.8 มีการเรียนการสอนดวยประบวนการ PBL #N/A #N/A 4

2.18.9 การสงเสริมการเรียนรูเองดวย CAI #N/A #N/A 3

2.18.10 การสงเสริมการเรียนรูดวยบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร (virtual 

classroom)

#N/A #N/A 14

2.18.11 มีวิชาเลือกเสรี #N/A #N/A 0

ขอมูล
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2548 2549 2550
ขอมูล

2.18.12 มีการเรียนทางไกล #N/A #N/A 0

2.18.13 เปน special toics (รายวิชาที่สอนหรือศึกษาถึงปญหาเฉพาะดานใน

สาขานั้น)

#N/A #N/A 2

2.18.14 การเรียนรูเปนรายบุคคล (individual study) #N/A #N/A 0

2.18.15 การเรียนรูแบบสรรคนิคม (constructivism) #N/A #N/A 0

2.18.16 การเรียนรูแบบเอส ไอ พี #N/A #N/A 0

2.18.17 การเรียนรูจากการทํางาน (work-based learning) #N/A #N/A 0

2.18.18  การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (research-based learning) #N/A #N/A 0

2.18.19 การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (crystal-based

 learning)

#N/A #N/A 0

2.19 จํานวนรายวิชาที่มีการทําประมวลรายวิชา #N/A #N/A 0

2.20 จํานวนรายวิชาที่เปนภาษาตางประเทศ #N/A #N/A

2.20.1 ภาษาอังกฤษ #N/A #N/A 0

2.20.2 ภาษาตางประเทศอื่น ๆ #N/A #N/A 0

2.21 จํานวน CAI #N/A #N/A 0

2.22 #N/A #N/A 4.67

ขอมูลบุคลากร
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 15 14 11

3.1 จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 15 14 11

3.2 จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ 0 0 0

3.3 จํานวนอาจารยจําแนกตามกลุม 15 14 11

3.3.1 อาจารยขาราชการ 10 8 7

3.3.2 อาจารยพนักงาน 5 6 4

3.3.3 อาจารยสัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป) 0 0 0

3.3.4 อาจารยสัญญาจาง (มากกวา 6 เดือน คิดเปน 0.5 คน) 0 0 0

3.3.5 อาจารยชาวตางประเทศ 0 0 0

3.4 จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามวุฒิการศึกษา 15 14 14

3.4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 10 9 9

3.4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 2 3 3

3.4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3 2 2

3.4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 0 0 0

3.5 จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 15 14 14

3.5.1 ศาสตราจารย 0 0 0

3.5.2 รองศาสตราจารย 6 6 6

3.5.3 ผูชวยศาสตราจารย 2 2 2

3.5.4 อาจารย 7 6 6

3.6 จํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ #N/A #N/A 10

3.6.1 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ #N/A #N/A

3.6.2 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาสารนิพนธ 0 0 0

4. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  (รวมนักวิจัย) 6 6 6
4.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง 6 6 6

4.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามกลุม 6 6 6

4.2.1 ขาราชการ 2 2 2

4.2.2 ลูกจางประจํา 3 3 3

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2548 2549 2550
ขอมูล

4.2.3 พนักงาน 1 1 1

4.2.4 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป) 0 0 0

4.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 5 5 6

4.3.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 0 0 0

4.3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 0 0 1

4.3.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3 3 3

4.3.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 2 2 2

5. จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0 0 0
5.1 จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0 0 0
5.2 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 0 0 0
5.3 จํานวนนักวิจัยจําแนกตามกลุม 0 0 0

5.3.1 ขาราชการ 0 0 0
5.3.2 พนักงาน 0 0 0
5.3.3 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป) 0 0 0

5.4 จํานวนนักวิจัยจําแนกตามวุฒิการศึกษา 0 0 0
5.4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 0 0 0
5.4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 0 0 0
5.4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 0 0 0
5.4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 0 0 0

6. จํานวนบุคลากรอื่นๆ 0 0 0

ขอมูลนักศึกษา 0

7. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 155 210 244
7.1 ระดับปริญญาตรี 143 203 212

7.1.1 ภาคปกติ 143 203 212

7.1.2 ภาคพิเศษ 0 0 0

7.1.3  จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทั้งหมดที่มารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษา

0 43

7.1.4 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาใน14 จังหวัดภาคใตทั้งหมด #N/A #N/A #N/A

7.1.5 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาใน14 จังหวัดภาคใตที่

มหาวิทยาลัยเปดโอกาสทางการศึกษาใหเปนพิเศษเฉพาะแกสังคมและ

ชุมชนภาคใต

0 24 36

7.1.6(1) จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศระดับปริญญาตรี 0 0 0

7.1.6(2) จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศ ระดบัปริญญาตรีที่มามหาวิทยาลัย

ภายใตโครงการแลกเปลี่ยน

#N/A #N/A 0

7.1.7 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 0 688 204

จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

7.1.8 จํานวนนักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา 

(ถูกลงโทษ)

0 0 4

7.2 ระดับปริญญาโท 12 7 27

7.2.1 ภาคปกติ 12 7 27

แผน ก (1) / ก (2) (Research Programs) 12 7 27

แผน ข 0 0 0

7.2.2 ภาคพิเศษ 0 0 0

แผน ก (1) / ก (2) (Research Programs) 0 0 0

แผน ข 0 0 0

7.2.3 จํานวนนักศึกษาที่ไปทําสารนิพนธตางประเทศ 0 0 0
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2548 2549 2550
ขอมูล

7.2.4 จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ 0 0 0

7.2.5(1) จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศ #N/A #N/A 0

7.2.5(2) จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศระดับบัณฑิตศึกษาที่มามหาวิทยาลัย

ภายใตโครงการแลกเปลี่ยน

#N/A #N/A 0

7.3 ระดับปริญญาเอก 0 0 5

7.3.1 ภาคปกติ 0 0 5

7.3.2 ภาคพิเศษ 0 0 0

7.3.3 จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ 0 0 0

7.3.4 จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศ 0 0 0

8. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  (ปการศึกษา) 0.00 152.97 140.36
8.1 ระดับปริญญาตรี 0.00 122.21 127.19

8.2 ระดับปริญญาโทและเอก (หลังจากที่ปรับคาแลว) 0.00 30.76 13.17

8.3 นักศึกษาชาวตางประเทศระดับปริญญาตรี #N/A #N/A #N/A

8.4 #N/A #N/A #N/A

9. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  (ปงบประมาณ) 0.00 160.65 146.35
9.1 ระดับปริญญาตรี 0.00 122.21 134.73

9.2 ระดับปริญญาโทและเอก (หลังจากที่ปรับคาแลว) 0.00 38.44 11.62

9.3 นักศึกษาชาวตางประเทศระดับปริญญาตรี #N/A #N/A #N/A

9.4 #N/A #N/A #N/A

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
10. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (1 ปการศึกษากอนหนา ปที่รายงาน) 26 44 26

10.1 ระดับปริญญาตรี 21 42 14

10.1.1 ภาคปกติ 21 42 14

10.1.2 ภาคพิเศษ 0 0 0

10.1.3 ผูสําเร็จการศึกษาชาวตางประเทศ 0 0 #N/A

10.1.4 ผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 14 25 7

10.1.5 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน นับหลังการ เพิ่ม

ถอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ทั้งหมด (รหัสเดียวกับนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาในขอ 10.1.4)    (*ไมนับคนที่ลาออก / ยายออก)

10.1.6 จํานวนผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ

10.1.7 จํานวนผูตอบแบบสํารวจการไดงานทํา ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ

10.1.8 จํานวนผูศึกษาตอ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ

10.1.9 จํานวนผูไดงานทํา ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ

จํานวนผูทํางานในภาครัฐ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ

จํานวนผูทํางานในภาคเอกชน ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ

จํานวนผูประกอบอาชีพอิสระ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ

จํานวนผูไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ

จํานวนผูไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ ขอระดับมูลคณะฯ

10.1.10 จํานวนผูที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพทั้งหมด - - -

10.1.11 จํานวนผูที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ - - -

นักศึกษาชาวตางประเทศระดับปริญญาโทและเอก (หลังปรับคาแลว)

นักศึกษาชาวตางประเทศระดับปริญญาโทและเอก (หลังปรับคาแลว)
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2548 2549 2550
ขอมูล

10.2 ระดับปริญญาโท 5 2 12

10.2.1 ภาคปกติ 5 2 12

แผน ก (1) / ก (2) (Research Programs) 0 0 0

แผน ข 0 0 0

10.2.2 ภาคพิเศษ 0 0 0

แผน ก (1) / ก (2) (Research Programs) 0 0 0

แผน ข 0 0 0

10.2.3 จํานวนสารนิพนธดานวัฒนธรรม 0 0 0

10.2.4 จํานวนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรม 0 0 0

10.2.5 ผูสําเร็จการศึกษาชาวตางประเทศ 0 0 0

10.3 ระดับปริญญาเอก 0 0 0

10.3.1 ภาคปกติ 0 0 0

10.3.2 ภาคพิเศษ 0 0 0

10.3.3 จํานวนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรม 0 0 0

10.3.4 ผูสําเร็จการศึกษาชาวตางประเทศ 0 0 0

11. จํานวนศิษยเกาในชวง 5 ปที่ผานมา #N/A #N/A #N/A
11.1 ชวงปการศึกษา 2543-2547 2544-2548 2545-2549

11.2 ระดับปริญญาตรี #N/A #N/A #N/A

11.3 ระดับปริญญาโท #N/A #N/A #N/A

11.4 ระดับปริญญาเอก 0 0 0

11.5 0 1 7

12. ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต ขอมูลคณะฯ ขอมูลคณะฯ ขอมูลคณะฯ

ขอมูลผลงาน/กิจกรรมนักศึกษา
13. ระดับปริญญาตรี

13.1 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ #N/A #N/A 3

13.2 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ #N/A #N/A -

13.3 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับในระดับชาติ #N/A #N/A 1

13.4 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับในระดับนานาชาติ #N/A #N/A -

จํานวนผูที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตใน

ระดับชาติ/นานาชาติ
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2548 2549 2550
ขอมูล

14. ระดับปริญญาโท

14.1 จํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ #N/A #N/A 4

14.2 จํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ #N/A #N/A -

14.3 จํานวนสารนิพนธที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ #N/A #N/A -

14.4 จํานวนสารนิพนธที่ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ #N/A #N/A -

14.5 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพรทั้งหมด #N/A #N/A 20
14.5.1 ตีพิมพในวารสาร #N/A #N/A 0

ระดับชาติ #N/A #N/A -

ระดับนานาชาติ #N/A #N/A -

14.5.2 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Poster) #N/A #N/A 0

ระดับชาติ #N/A #N/A -

ระดับนานาชาติ #N/A #N/A -

14.5.3 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Oral) #N/A #N/A 20

ระดับชาติ #N/A #N/A 17

ระดับนานาชาติ #N/A #N/A 3

14.5.4 นําไปใชประโยชน

14.6 จํานวนบทความจากสารนิพนธที่ตีพิมพเผยแพรทั้งหมด 0 0 0
15. ระดับปริญญาเอก ยังไมมีหลักสูตร ยังไมมีหลักสูตร ยังไมมีหลักสูตร

ขอมูลดานการวิจัย
16. อาจารยและนักวิจัย

16.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 2.9 0.0 61.0
16.1.1 ตีพิมพในวารสาร 2.85 0.0 1

ระดับชาติ 1.55 0 0.00

ระดับนานาชาติ 1.3 0 1.00

16.1.2 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Poster) 0 0 1

ระดับชาติ 0 0 1.00

ระดับนานาชาติ 0 0 0.00

16.1.3 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Oral) 0.00 0.00 34.00

ระดับชาติ 0 0.0 27.00

ระดับนานาชาติ 0 0.0 7.00

16.1.4 นําไปใชประโยชน 0.0 0.0 20.0

ระดับชาติ 0.0 0.0 20.0

ระดับนานาชาติ 0.0 0.0 0.0

16.2 จํานวนงานสรางสรรค 0 0 5

16.2.1 ระดับชาติ 0 0 5

16.2.2 ระดับนานาชาติ 0 0 0

16.3 จํานวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตร (รอบ 5 ป) 2 2 0

16.3.1 ระดับชาติ 2 2 0

16.3.2 ระดับนานาชาติ 0 0 0

16.4 จํานวนผลงานวิจัยที่จดอนุสิทธิบัตร (รอบ 5 ป) #N/A #N/A #N/A

16.4.1 ระดับชาติ #N/A #N/A #N/A

16.4.2 ระดับนานาชาติ #N/A #N/A #N/A

16.5 จํานวนผลงานสรางสรรคที่จดลิขสิทธิ์ (รอบ 5 ป) #N/A #N/A #N/A

16.6 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค #N/A #N/A 8,669,633
16.6.1 จากแหลงทุนภายในสถาบัน #N/A #N/A 1,194,905

งบประมาณเงินรายไดคณะ/หนวยงาน #N/A #N/A 450,532
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2548 2549 2550
ขอมูล

งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย #N/A #N/A 303,532

งบประมาณแผนดิน #N/A #N/A 440,841

16.6.2 จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน #N/A #N/A 7,474,728

จากแหลงทุนวิจัยตางประเทศ #N/A #N/A 3,415,500

จากแหลงทุนวิจัยภายในประเทศ #N/A #N/A 4,050,895

จากภาคเอกชน #N/A #N/A 8,333

จากแหลงทุนวิจัยอ่ืนๆ #N/A #N/A 0

16.7 จํานวนผูที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

16.7.1 จากแหลงทุนภายในสถาบัน 10 10 11

16.7.2 จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 5 5 5

16.8 จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ Active งานวิจัย

16.9 #N/A #N/A 30.27

16.9.1 ระดับชาติ #N/A #N/A 3

16.9.2 ระดับนานาชาติ #N/A #N/A 27.27

16.10 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 0 0 0.00
17. บุคลากรสายสนับสนุน

17.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 0 0 0

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed Journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2548 2549 2550
ขอมูล

17.2 จํานวนงานสรางสรรค 0 0 0

17.3 จํานวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตร (รอบ 5 ป) 0 0 0

17.4 จํานวนผลงานวิจัยที่จดอนุสิทธิบัตร (รอบ 5 ป) 0 0 0

17.4.1 ระดับชาติ - - -

17.4.2 ระดับนานาชาติ - - -

17.5 จํานวนผลงานสรางสรรคที่จดลิขสิทธิ์ (รอบ 5 ป)

17.6 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค #N/A #N/A 53,347
17.7 จํานวนผูที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค 0 0 0
17.8 0 0 0

18. กองทุนวิจัย

18.1 จํานวนโครงการวิจัยที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย #N/A #N/A 6

18.2 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย #N/A #N/A 4,520,000

18.3 เงินกองทุนวิจัย (ยอดเงินคงเหลือสุทธิ) ตั้งแตเริ่มตั้งกองทุน #N/A #N/A 979,371.59

18.4 จํานวนเงินที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย #N/A #N/A 0

18.5 จํานวนเงินกองทุนวิจัยที่เหลือในแตละป #N/A #N/A 0

18.5.1 จํานวนเงินกองทุนวิจัยที่จัดสรรเขาแตละป #N/A #N/A 0

18.5.2 จํานวนเงินกองทุนวิจัยที่ใชไปในแตละป #N/A #N/A 0

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed Journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2548 2549 2550
ขอมูล

19. โครงการวิจัยเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - -

19.1 จํานวนโครงการวิจัย - - -

19.2 เงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย - - -

ขอมูลดานการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และความสัมพันธกับชุมชน
20. #N/A #N/A

21. 10 10 8

21.1 ระดับชาติ 10 10 8

21.2 ระดับนานาชาติ - - -

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 0 0 0

22. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม  2,444,870 4,035,087
23. 0 0 0

24. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพในนามสถาบัน 0.00 0 0
25. คาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส 0 0 8,581,785.74
26. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่พิจารณาบทความวิชาการ/เล่ือนระดับ 0 0 0
27. 5 18 2

28. 0 0 69,039

29. 0 0 0

30. จํานวนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรม (เรื่อง) 0 0 0
31. 0 6 0

ขอมูลดานการบริหาร งบประมาณ และการประกันคุณภาพ
32. การบรรลุเปาหมายตามดัชนีผลการปฏิบัติงานหลัก #N/A #N/A #N/A

32.1 จํานวนตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด #N/A #N/A #N/A

32.2 จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย #N/A #N/A #N/A

33. อาจารยประจําและนักวิจัย

33.1 จํานวนผูที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการ/วิชาชีพ #N/A #N/A 7

33.1.1 ระดับชาติ #N/A #N/A 7

33.1.2 ระดับนานาชาติ #N/A #N/A -

33.2 จํานวนผูที่เขารวมประชุมหรือนําเสนอผลงานวิชาการ        #N/A 8 7

33.2.1 ในประเทศ #N/A 8 5

33.2.2 ตางประเทศ #N/A 0 2

33.3 งบประมาณ/คาใชจายในการพัฒนา #N/A 865,530 1,298,040

33.3.1 ในประเทศ #N/A 865,530 751,721

33.3.1 ตางประเทศ #N/A 546,319

34. บุคลากรประจําสายสนับสนุน

34.1 จํานวนผูที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ #N/A 5 6

34.1.1 ในประเทศ #N/A 5 6

34.1.2 ตางประเทศ #N/A - -

34.2 งบประมาณ/คาใชจายในการพัฒนา #N/A #N/A 972

จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

 ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ

จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม

คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม

จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตางๆหรือกับสังคมและชุมชน

เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต

จํานวนผลงาน หรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2548 2549 2550
ขอมูล

34.2.1 ในประเทศ #N/A #N/A 972

34.2.2 ตางประเทศ #N/A #N/A -

35. จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในหนวยงาน)         #N/A 7 8
36. สินทรัพยถาวร  #N/A #N/A 0

37. คาใชจายทั้งหมด  #N/A #N/A 9,171,021

38. งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด #N/A #N/A 0

39. เงินเหลือจายสุทธิ #N/A #N/A 0

40. เงินรายรับทั้งหมด (งบดําเนินการที่รับมาทั้งหมด) #N/A #N/A 0

41. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ  62,962 364,192 447,259

42. คาใชจายทั้งหมดในระบบประกันคุณภาพ #N/A #N/A 700

43. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/มาตรฐาน 0 0 0

ขอมูลดานวิเทศสัมพันธ
44. จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย #N/A 0 2

45. #N/A 0 1

46. จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ #N/A 0 0

47. จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปตางประเทศ #N/A 5 18

48. #N/A - -

49. จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชาวตางประเทศ(Joint Research) #N/A 1 1

50. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ #N/A 0 0

51. #N/A - -

52. จํานวน Joint Publication #N/A - -

จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานทําวิจัย หรือศึกษาที่มหาวิทยาลัย ในทุก

ลักษณะ

จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เปน Advisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ

จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร
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องคประกอบ ตัวบงชี้ และคาน้ําหนัก ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ  (3) 20.00
    1.2 รอยละ 20.00 แผน 85 85 85 85 85

ผล 90.91

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26) 50.00

    ตัวบงชี้รวม (18) 30.00

    2.1 ขอ 3.75 แผน 7 7 7 7 7

ผล 7
    2.2 ขอ 3.75 แผน 7 7 7 7 7

ผล 5 7
    2.4 รอยละ 3.75 แผน -40 -40 -35 -35 -35

ผล -29.05 -30.22
    2.5 รอยละ 3.75 แผน 0-17-83 0-17-83 0-21-79 0-21-79 0-21-79

ผล 23-15-62 18-15-67 14-22-64 14-22-64
    2.6 รอยละ 3.75 แผน 33-17-50 25-25-50 36-21-43 29-29-42 21-29-50

ผล 54-0-46 41-15-44 43-14-43 43-14-43
    2.8 ขอ แผน

ผล

    2.13 รอยละ 3.75 แผน 100 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100
    2.14 ระดับ 3.75 แผน 4 4 4 4 4

ผล 4.50 4.46 4.67
    2.16 ชิ้นงาน แผน

ผล 15 1 2
    2.18 รอยละ 3.75 แผน 50 52 52 52 52

ผล 52.94 47.06 31.11 52.38

ภาคผนวก ข  (SAR-15)

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา**

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา**

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย**

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน***

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด**

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู**

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

(ชิ้นงาน)****

องคประกอบและตัวบงชี้
แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คา
น้ํา
หน

ัก

แผ
น/
ผล

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด***

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร***

รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร*

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ**
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
องคประกอบและตัวบงชี้

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คา
น้ํา
หน

ัก

แผ
น/
ผล

    ตัวบงชี้เฉพาะ (8) 20.00

    2.19 รอยละ 5.00 แผน 90 90 90 90 90

ผล 90.90 90.91
    2.20 รอยละ 5.00 แผน 100 100 100 100 100

ผล 66.67 120.00 800.00 191.76
    2.22 รอยละ แผน

ผล

    2.23 รอยละ 5.00 แผน 10 12 14 16 18

ผล 11.90 11.30
    2.24 รอยละ 5.00 แผน 100 100 100 100 100

ผล 100 100
    2.25 รอยละ แผน 1 2 2 4 4

ผล 0

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  (4) 20.00
    3.3 รอยละ 10.00 แผน 60 65 70 70 70

ผล 100 100 100 83.82
    3.4 รอยละ 10.00 แผน 95 95 95 95 95

ผล 99.52 98.24

4. การวิจัย (13) 50.00
    4.3 บาท/คน 3.75 แผน 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

ผล 623,335 788,148
    4.4 รอยละ 3.75 แผน 130 130 130 150 150

ผล 200.80 314.29 407.18 372.73

    4.5 บาท/คน 3.75 แผน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

ผล 76,094 87,561 108,628
    4.6 บาท/คน 3.75 แผน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ***

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก

ทั้งหมด****

รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด*

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท

ทั้งหมด****

รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด****

รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาทั้งหมด*

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัย**

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ

อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา**

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก*

ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา*

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอ

คน)****

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
องคประกอบและตัวบงชี้

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คา
น้ํา
หน

ัก

แผ
น/
ผล

ผล 279,468 535,774 679,521
    4.7 รอยละ 3.75 แผน 40 40 40 40 40

ผล 30.00 28.57 40.67 81.8
    4.8 รอยละ 3.75 แผน 60 60 60 60 60

ผล 40.00 104.76 45.45 72.73
    4.9 รอยละ 3.75 แผน 30 30 30 30 30

ผล 21.50 21.90 30.00 9.09
    4.10 รอยละ 3.75 แผน 70 73 75 75 75

ผล 90.91

    ตัวบงชี้เฉพาะ (2) 20.00

    4.12 รอยละ 20.00 แผน 10 10 10 12 14

ผล 23.08 7.41 21.43 27.27

5. การบริการวิชาการแกสังคม  (11) 20.00
    5.2 รอยละ 10.00 แผน 40 30 30 30 30

ผล 53.85 59.3 71.43 57.14

    5.3 รอยละ 10.00 แผน 100 100 100 100 100

ผล 10.00 9.52 27.27 118.18
    5.4 รอยละ แผน

ผล

    5.8 รอยละ แผน

ผล 81.82

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20.00
    7.1 ขอ 2.50 แผน 3 3 4 4 4

ผล 4
    7.2 ระดับ 2.50 แผน 3 3 4 4 4

ผล 3

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา**

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ***

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ตออาจารยประจํา**

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย****

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย****

รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ*

การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรทั้งหมด*

สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับ

สากล**

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน***

รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย*

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journalหรือในฐานขอมูลระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย**

(บาทตอคน)****
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
องคประกอบและตัวบงชี้

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คา
น้ํา
หน

ัก

แผ
น/
ผล

    7.4 ระดับ 2.50 แผน 4 4 5 5 5

ผล 4
    7.8 ระดับ 2.50 แผน 3 4 5 5 5

ผล 4
    7.10 รอยละ 2.50 แผน 80 80 80 80 80

ผล 10.00 19.05 72.73 63.64
    7.11 บาท/คน 2.50 แผน 10,000 12,000 15,000 15,000 15,000

ผล 22,666 36,813 47,370 92,717.17
    7.12 รอยละ 2.50 แผน 100 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100
    7.13 ระดับ 2.50 แผน 3 3 3 3 3

ผล 3
    7.14 ครั้ง แผน

ผล

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 0.00
    9.4 ระดับ แผน

ผล 1
อธิบายสัญลักษณ

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ*

จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)*

มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา*

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

และตางประเทศ****

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด (บาท

ตอคน)****

รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ****

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ***

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา***
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