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คํานํา 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจดัทํา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ประการแรกเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ภาควิชาฯ ในรอบปที่ผานมา (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) เพื่อที่จะนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงวางแผนกระบวนดําเนนิงานดานตางๆของภาควิชาฯ และประการที่สองเพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานตอคณะวศิวกรรมศาสตรและตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ ผูประเมินผลการดําเนินงานของ
ภาควิชาฯ ตอไป   

 ในรายงานฉบบันี้ไดรายงานผลการดําเนนิการดานตางๆ ไดแก รายงานขอมูลพืน้ฐาน ดานการผลิต
บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริหารและการจัดการ และระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
การดําเนินภารกิจในดานตางๆของภาควิชาฯในรอบปที่ผานมานี้ไดประสบความสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดีโดยไดรับความรวมมือจากทั้งบุคลากรและคณาจารยของภาควิชาฯ ตลอดจนนกัศึกษาทกุๆคน ภาควิชาฯ 
จึงขอแสดงความขอบคุณทุกๆ ทานมา ณ โอกาสนี้ดวย                   

 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 

     (ผศ.ดร. มนูญ มาศนิยม) 
หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเหมืองแรและวสัดุ 
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 ข

สารบัญ  
 หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

1. สวนนํา SAR 1 

1.1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 1 

1.2 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 1 

1.3 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 2 

1.4 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 3 

1.5 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร  3 

1.6 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดสอน 6 

1.7 จํานวนนักศึกษา 6 

1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 6 

1.9 ขอมลูพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 6 

1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 7 

2. รายงานขอมูลพ้ืนฐาน Common Data Set (CDS) 9 

3. ผลการประเมินตนเอง 15 

3.1 องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑติ 15 

- 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 15 

- 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 18 

- 2.3 (สกอ.) อาจารยประจําที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 20 

- 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 22 

- 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 24 

- 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนกัศึกษา 26 

- ๓. (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 28 

- ๑๔. (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย 30 

- การ SWOT ตามองคประกอบ 32 
 
 
  



 ค

3.2 องคประกอบที่ 4  การวิจัย 33 

- 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจาํนวนอาจารยประจําและนักวิจัย 33 

- ๕. (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 35 

- ๖. (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 39 

- การ SWOT ตามองคประกอบ 41 

3.3 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 42 

- 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง 42 

- การ SWOT ตามองคประกอบ 45 

3.4 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 46 

- 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 46 

- ๑๕. (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 48 

- การ SWOT ตามองคประกอบ 49 

4. ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี 50 

5. รายละเอียดผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ (KPIs) 52 

6. ภาคผนวก  

6.1 ภาคผนวก ก รายการเอกสารอางอิง ผ.ก-1 

 
 

 



1 
 

ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 

 
สวนนํา 

 
1.1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ผลการดําเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 
2556 ที่ประเมินผานองคประกอบ 4 องคประกอบหรือ 12 ตัวบงช้ี และรายงานผล 2 ตัวบงช้ี ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
และ สมศ.นั้น มีคาเฉลี่ย 4.57 ซึ่งมีผลการประเมินในระดับดีมาก และมีผลการประเมินแตละองคประกอบดังนี้ 

 
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ผลการประเมินดานการผลิตบัณฑิตมีคาเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับดีมาก เนื่องจากการมีอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
มากกวารอยละ 60 และการดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารยขึ้นไปมากกวารอยละ 30 ทําใหสามารถ
ทํางานวิจัยและผลักดันใหนักศึกษาระดับปริญญาโทผลิตผลงานวิจัยออกมาไดมากกวารอยละ 47 ตามมาตรฐานของ สมศ. 
นอกจากนั้นมีการมีแผนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑของ สกอ. ก็
ชวยสงเสริมใหผลการดําเนินการดานนี้อยูในระดับดีมากได 
 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
ผลจากการมีบุคลากรที่พรอมในการทํางานวิจัย ดังในองคประกอบที่ 2 ทําใหภาควิชาฯมีเงินสนับสนุนการวิจัยของอาจารย
และนักศึกษามากถึงกวา 600,000 บาทตอคน ซึ่งผลดังกลาวสงผลใหมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรมากตาม ถึง รอยละ 62 
ทําใหภาพรวมดานการวิจัยมีผลการประเมินเฉลี่ย 5 หรือผลการประเมินในระดับดีมาก 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ดานการบริหารจัดการที่มุงประเมินดานการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากยังเปนเรื่องใหมอยู ภาควิชาฯไดดําเนินการเพียง 5 
ขอจาก 6 ขอ เนื่องจากยังไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการอยางเปนทางการ ทําใหไดผลการ
ประเมินเฉลี่ย  4 หรือผลการประเมินในระดับดี 
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.79 หรือผลการประเมินในระดับดีมากเนื่องจากภาควิชาฯมีการดําเนินการตามมาตรฐานของ สกอ.  
 
1.2 ช่ือหนวยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
ช่ือหนวยงาน   ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  
ที่ต้ัง   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
ประวัติความเปนมา 
         พ.ศ. 2518  เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา 
         พ.ศ. 2532  เริ่มเปดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 

พ.ศ. 2540  เริ่มรบันักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
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พ.ศ. 2544  เริ่มรบันักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
พ.ศ. 2545  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
พ.ศ. 2546  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
พ.ศ. 2549  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร และสาขาวิศวกรรมวัสดุ 
พ.ศ. 2550  เริ่มเปดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ 

 
1.3 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
ภารกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คือ ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแรและ 

วิศวกรรมวัสดุ ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ ดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยได
ต้ังปณิธานไวดังนี้ 

1. ผลิตวิศวกรที่คิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ และจริยธรรม 
2. สรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาประเทศ และเชื่อมโยงสูสากล 
3. บูรณาการองคความรู ระหวาง งานวิจัย งานบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. พัฒนาองคกรและสรางสภาพแวดลอมสูองคกรแหงการเรียนรู 
 
และมีวัตถุประสงคหลักดังนี้ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ คิดเปน ทําเปน มีคุณธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ 
2. เพื่อสรางงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมเหมอืงแรและสาขาวิศวกรรมวัสดุ ที่มีคุณคาสนองตอความตองการของภาครัฐ 
อุตสาหกรรม และสามารถเชื่อมโยงสูสากล 
3. เพื่อบูรณาการองคความรูสูสังคมและชุมชน 
4. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองคกร สูองคกรแหงการเรียนรู โดยมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ 
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1.4 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

 
1.5 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร 
คณะผูบริหารภาควิชาฯ 
ผศ. ดร.มนูญ  มาศนิยม                                     หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
ผศ. ดร.วีรวรรณ เหลาศิริพจน                          รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการ 
ผศ. ดร.ประภาศ  เมืองจันทรบุรี                       รองหัวหนาภาควิชาฯฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร                                            รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา 
นางจันทรเพ็ญ ทิพยมณี                                    เลขานุการภาควิชาฯ 
ผศ. ดร.ธวัชชัย  ปลูกผล                                   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมวัสดุ 
รศ. ดร.พิษณุ   บุญนวล                                    ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
รศ. ดร.ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร                           ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมวัสดุ 
 
คณะกรรมการวิชาการและคุณภาพนักศึกษา 
รศ. ดร. เล็ก สีคง                                                  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ผศ. ดร.วีรวรรณ เหลาศิริพจน                             ประธานกรรมการ 
รศ. ดร. ดนุพล ตันนโยภาส                                 กรรมการ 
รศ. กัลยาณี คุปตานนท                                        กรรมการ 
นางนัตติยา บัวช่ืน                                                กรรมการ 
นางทิชากร สุวรรขํา                                             กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
ผศ. ดร. ธวัชชัย ปลูกผล                                       ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ผศ. ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี                           ประธานกรรมการ 
รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล                                           กรรมการ 
รศ. ดร.ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร                               กรรมการ 
นางนัตติยา บัวช่ืน                                                กรรมการ 
นางทิชากร สุวรรขํา                                             กรรมการ 
นางจันทรเพ็ญ ทิพยมณี                                       กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ 
ผศ. ดร. ธวัชชัย ปลูกผล                                       ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร                                               ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี                             กรรมการ 
นางนัตติยา บัวช่ืน                                                กรรมการ 
นางทิชากร สุวรรขํา                                             กรรมการ 
นายสุชาติ จันทรมณีย                                          กรรมการ 
นายชิตพล เอียดปาน                                            กรรมการ 
ประธานชมรมนักศึกษาเหมืองแรและวัสดุ          กรรมการ 
ประธานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ           กรรมการ 
อ. พงศพัฒน สนทะมิโน                                      กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล                                          ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ผศ. ดร. ธวัชชัย ปลูกผล                                      ประธานกรรมการ 
รศ. ดร. ดนุพล ตันนโยภาส                                กรรมการ 
รศ. กัลยาณี คุปตานนท                                       กรรมการ 
รศ. ดร. เจษฏา วรรณสินธุ                                  กรรมการ 
ผศ.ดร. ประภาศ เมืองจันทรบุรี                          กรรมการและเลขานุการ 
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 

คณะกรรมการ 5 ส. ภาควิชา 
ผศ.ดร. มนูญ   มาศนิยม                                     ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ธวัชชัย  ปลูกผล                                      กรรมการ     
รศ.ดร. พิษณุ   บุญนวล                                      กรรมการ 
รศ.ดร. เล็ก      สีคง                                            กรรมการ 
รศ.ดร. ดนุพล  ตันนโยภาส                               กรรมการ 
รศ. กัลยาณี     คุปตานนท                                  กรรมการ 
ผศ.ดร. วีรวรรณ เหลาศิริพจน                           กรรมการ 
ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี                          กรรมการ 
อ. พงศพัฒน สนทะมิโน                                   กรรมการ 
นางจันทรเพ็ญ ทิพยมณี                                    กรรมการ 
นางทิชากร สุวรรขํา                                          กรรมการ 
นางนัตติยา บัวช่ืน                                             กรรมการ 
นางปรีดาภรณ จันทรัตน                                   กรรมการ 
นายชิตพล เอียดปาน                                         กรรมการ 
นายสุชาติ จันทรมณีย                                       กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   
รศ. ดร. พิษณุ บุญนวล                                    ประธานกรรมการ 
ผศ. ดร. มนูญ มาศนิยม                                   กรรมการ 
รศ. ดร. ดนุพล ตันนโยภาส                             กรรมการ 
ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร                                          กรรมการ 
อ. พงศพัฒน สนทะมิโน                                 กรรมการ 
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมวัสดุ   
ผศ.ดร. ธวัชชัย  ปลูกผล                                   ประธานกรรมการ 
รศ. ดร. เล็ก       สีคง                                        กรรมการ 
รศ. ดร.ศิริกุล    วิสุทธิ์เมธางกูร                       กรรมการ 
รศ.ดร. เจษฎา    วรรณสินธุ                             กรรมการ 
ผศ. ดร. สุธรรม นิยมวาส                                กรรมการ 
ผศ. ดร. วิริยะ     ทองเรือง                               กรรมการ 
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สวนที่ 2 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ        
รศ. ดร.ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร                         ประธานกรรมการ 
รศ. ดร. เล็ก สีคง                                            กรรมการ 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล                                  กรรมการ 
ผศ. ดร.สุธรรม นิยมวาส                               กรรมการ 
ผศ. ดร.วิริยะ ทองเรือง                                  กรรมการ 

 
1.6 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดสอน 
ภาควิชาฯเปดใหมีการเรียนการสอนจํานวน 5 หลักสูตร ดังตอไปน้ี 
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ 
3. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
4. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ 
5. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ 

 
1.7 จํานวนนักศึกษา 
ภาควิชาฯมีจํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2555 จํานวนทั้งหมด 387  คน โดยแบงตามระดับการศึกษาดังนี้ 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี 323 คน 
- นักศึกษาระดับปริญญาโท  48 คน 
- นักศึกษาระดับปริญญาเอก 16 คน 

 
1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
ภาควิชาฯมีจํานวนบุคลากรจําแนกตามสถานภาพ 
- ขาราชการ สายวิชาการ               6    คน 
- พนักงาน สายวิชาการ                 7    คน 
- ขาราชการ สายสนับสนุน           2    คน 
- พนักงาน สายสนับสนุน             2    คน 
- ลูกจางประจําเงินงบประมาณ      3   คน 
- ลูกจางชั่วคราว                            -    คน 

 
1.9 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

              ขอมูลคณะฯ. 
 
 



7 
 

ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 

1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
- ไดรับบุคลากรสายวิชาการตําแหนงอาจารยดานธรณีวิทยามาทดแทนตําแหนงเดิม 1 ตําแหนงและบุคคลากรสาย

สนับสนุน 1 ตําแหนง 
- ไดจัดซื้อครุภัณฑ ไดแก ชุดตะแกรงสั่น 1 ชุด 
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สวนที่ 2 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สิ่งท่ีตองพัฒนาเรงดวน 3-5 อันดับ  
1. รับบุคคลากรสายวิชาการทดแทนตําแหนงที่ขาด - ลดคุณสมบัติบางประการเชน วุฒิการศึกษาเหลือ

ระดับปริญญาโท แลวคอยหาทุนเพื่อศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก 

2. การจัดหาครุภัณฑใหมทดแทนครุภัณฑเกาเพื่อการ
เรียนการสอน 

- เรียงลําดับความสําคัญ แลวคอยๆทยอยจัดซื้อตาม
งบประมาณที่ไดรับในแตละป 

สิ่งท่ีควรพัฒนา   
1. การพัฒนางานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรม - ส ง เ ส ริ ม ใ ห อ า จ า ร ย ทํ า ง า น วิ จั ย ร ว ม กั บ

ภาคอุตสาหกรรมหรือนําปญหาทางอุตสาหกรรม
ที่ไดจากการไปทัศนศึกษามาทําการวิจัย 

2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกชั้นป - แจงขอเสนอแนะดานการใชภาษาอังกฤษจาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือศิษยเกา รวมถึงคุณสมบัติ
ความสามารถดานภาษาอังกฤษในการรับเขา
ทํางานของแหลงงานสําคัญ ใหนักศึกษาทราบ
แ ล ะ จ ะ ไ ด ต ร ะ หนั ก ถึ ง ค ว า มสํ า คั ญ ข อ ง
ภาษาอังกฤษ 

ผลจากการประเมินคุณภาพตนเอง 
1. การขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยใหม - มีคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ 

- ส ง เ ส ริ ม ก า ร ทํ า วิ จั ย ร ว ม กั บ อ า จ า ร ย ที่ มี
ประสบการณ 

 



9 
 

รายงานข้อมลูพื้นฐาน Common Data Set (CDS) 
 

ลําดับที ่ ชื่อข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนนิงาน 

องค์ประกอบที่ 2 
1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 5 

2 - -ระดับปริญญาตรี 2 

4 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 2 

5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 

6 - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - 

8 - -ระดับปริญญาเอก 1 

9 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 2 

10 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 

11 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 5 

12 - -ระดับปริญญาตรี 2 

14 - -ระดับปริญญาโท 2 

16 - -ระดับปริญญาเอก 1 

17 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถวน 

2 

18 - -ระดับปริญญาตรี 2 

20 - -ระดับปริญญาโท - 

22 - -ระดับปริญญาเอก - 

23 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด 2 

24 - -ระดับปริญญาตรี 2 

26 - -ระดับปริญญาโท - 

28 - -ระดับปริญญาเอก - 

29 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพทั้งหมด 2 

30 - -ระดับปริญญาตรี 2 

32 - -ระดับปริญญาโท - 

34 - -ระดับปริญญาเอก - 

35 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 

- 

56 - -ระดับอนุปริญญา - 

36 - -ระดับปริญญาตรี - 
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ลําดับที ่ ชื่อข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนนิงาน 

37 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

38 - -ระดับปริญญาโท - 

39 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

40 - -ระดับปริญญาเอก - 

41 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนด
ในแตละป 

2 

42 - -ระดับปริญญาตรี 2 

44 - -ระดับปริญญาโท - 

46 - -ระดับปริญญาเอก - 

47 - -จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ี 

- 

48 - -ระดับปริญญาตรี - 

50 - -ระดับปริญญาโท - 

52 - -ระดับปริญญาเอก - 

53 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 

2 

54 - -ระดับปริญญาตรี 2 

56 - -ระดับปริญญาโท - 

58 - -ระดับปริญญาเอก  - 

59 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 387 

60 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 323 

62 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 48 

63 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 48 

64 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - 

66 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  16 

67 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญาหรือ
เทียบเทา  

174 

68 - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  1 

69 - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 4 

70 - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  9 

71 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑ 66.67 
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ลําดับที ่ ชื่อข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)  

72 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 5 

73 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 1 

74 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 3 

75 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1 

76 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  4 

77 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - 

78 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - 

79 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 4 

80 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 5 

81 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - 

82 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1 

83 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 4 

84 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - 

85 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - 

86 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - 

87 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - 

88 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 37.04 

89 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 211.78 

90 - -ระดับปริญญาตรี 153.28 

92 - -ระดับปริญญาโท 43.42 

94 - -ระดับปริญญาเอก 15.08 

95 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา 1 

96 จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับ
สถาบัน 

- 

97 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.92 

98 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.65 

99 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ

3.52 
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หรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

100 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.59 

101 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.56 

102 - -ระดับปริญญาตรี 4.56 

104 - -ระดับปริญญาโท 4.58 

106 - -ระดับปริญญาเอก  - 

107 จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 88 

108 จํานวนรายวิชาที่ไดรับการประเมินความพึงพอใจฯ 49 

134 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผานการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย] 

20 

135 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

136 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

- 

137 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

12 

138 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 8 

145 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 18 

146 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

8 

147 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับใน
คาน้ําหนักนี้ จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอื่นๆ) 

1 

148 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

- 

149 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนัก
อื่นๆ) 

- 

150 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ 7 
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วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรอื ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

157 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 5 

องค์ประกอบที่ 3 
158 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.67 

159 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.52 

160 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.16 

องค์ประกอบที่ 4 
165 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 1,715,213 

166 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 5,598,477 

167 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 12 

168 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - 

169 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 2 

170 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - 

171 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับใน
คาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

11 

172 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎในประกาศของ สม
ศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

- 

173 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยูในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

1 

174 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรอื ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

10 

180 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 8 

181 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน - 

182 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 4 

183 - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ - 
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184 - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ - 

185 - -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

4 

186 - -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

- 

187 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 14 

188 - -จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 12 

189 - -จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ  2 
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

1.  เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 

มายเหตุ 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับ 
อนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตร
ที่สภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว  
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษา
นั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง  
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร
ใหเปนไป ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือ
ตางชุดก็ได 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
ห ลั กสู ต รต ามแนวท า งปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดโด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร
ใหมและปรับปรุงหลักสูตร 

อ.2.1-01 

 2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

มีระบบและกลไกการปดหลักสูตร อ.2.1-01 

 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา 
เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ี
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให
ประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) 
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาหรือองคกร วิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 
2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

ทุกหลักสูตรผานการรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

อ.2.1-02-06 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตร
ที่ดํา  เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ

รับผิดชอบโดยคณะกรรมการและ
คุณภาพนักศึกษา 

อ.2.1-07 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงช้ีที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร  

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ ประเมินในขอ 4
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับ
ใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร  

รับผิดชอบโดยคณะกรรมการและ
คุณภาพนักศึกษา 

อ.2.1-07 

 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา  

  

 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 
ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 6 4.0 √ 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 5 4.0  

 
รายการหลักฐาน  :   อ.2.1-07     ประกาศภาควิชาฯ แตงตั้งคณะกรรมการของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ 
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

รอยละ 12 ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา 
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิปริญญาเอกได สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอใน
กรณีที่มี อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หนา 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ไดไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน 

 
เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ 

   
64.29 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 14.0 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  9.0 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

60.06 66.67 5.0 √ 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

65.0 64.29 5.0 X 

ผลการดําเนินงาน 
มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมากกวารอย 64 ของอาจารยประจําทั้งหมด ซึ่งไดคะแนนเต็ม (ระดับ 5) ตาม
มาตรฐานของ สกอ.  แตยังไมบรรลุเปาหมายที่วางไวที่รอยละ 65 
 
รายการหลักฐาน  :   อ.2.2-01   http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/55_55/component/1_Curriculum.xls (สืบคนเม่ือ 17   
                                                  มิ.ย. 2556) 
 
หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยรวมกัน  

รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน 

รอยละ 6 ขึ้นไป 

  

หมายเหตุ 
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 14 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 5 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 4 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 5 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 35.71 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

30.0 37.04 5 √ 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

30.0 35.71 5 √ 
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ผลการดําเนินงาน 
มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปรอยละ 35 ซึ่งไดคะแนนเต็ม 5 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
และไดบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวที่รอยละ 30  
 
รายการหลักฐาน :  อ.2.2-01  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/55_55/component/1_Curriculum.xls (สืบคนเม่ือ 17  

               มิ.ย. 2556) 
 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
 



22 
 

 
องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
 3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 

หมายเหตุ 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการ
สรางขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เช่ือมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยทั้งดานวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่
มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ  

มีแผนการบริหารและการพัฒนา คณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

อ.2.4-01 

 2 มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด  

หัวหนาภาควิชาฯและเลขานุการภาคฯจัดสรรการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

อ.2.4-01 

 3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่
ดี และสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได 
อยางมีประสิทธิภาพ  

คณะวิศวกรรมศาสตรมอบรางวัลและประกาศเกียรติ
คุณผูที่ปฏิบัติงานไดดี 

อ.2.4-02 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีระบบการติดตามใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ  

มีระบบประเมินการทํางาน อ.2.4-03 

 5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ
อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ  

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรูระเบียบและวินัย
ของการเปนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

อ.2.1-01 

 6 มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน  

  

 7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย 
และบุคลากรสายสนับสนุน  

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

- 5 - - 

รายการหลักฐาน  :  อ.2.4-01    แผนการดําเนินงาน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : ตัวบงชี้ ท่ี 2.4 เปนตัวบงชี้ท่ีภาควิชาฯเพียงแตรายงานผล ไมได commit 
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการ
ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 

หมายเหตุ 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอนและ    
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ 
วิทยานิพนธ เปนตน  
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบันที่ได
พัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

อ.2.1-02-06 และ 
อ.2.6-01-05 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ทุกหลักสูตรไดรับการรับรอง
มาตรฐานตามที่กําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

อ.2.1-02-06 

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

มีวิชาปฏิบัติการและการ
ฝกงาน 

อ.2.6-01-05 

 4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

อาจารยรับผิดชอบสอนวิชา
ตามความเชี่ยวชาญของ
ตนเอง 

อ.2.6-01-05 

 5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
มาจากงานวิจัย 

อ.2.6-01-05 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก

มีผลการประเมินจากนักศึกษา
ในทุกรายวิชา ทุกๆป 

อ.2.4-03 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน         
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 7 5 √ 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 6 4 √ 
 
รายการหลักฐาน  :    อ.2.1   ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 

หมายเหตุ 

1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ 
มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการ
แขงขันหรือเขารวมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต 3 สถาบันขึ้นไป)  
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา ขึ้น
ไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาด หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการคา สภา วิชาชีพ) 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณ
อักษร  

มีกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อ2.2-01 

 2 มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรบันักศึกษาที่ตอง การสงเสริมตามขอ 1 
ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของ
ทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน  

มีการถายทอดหรือเผยแพร
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ตามคณะวิศวกรรมศาสตร 

อ2.4-01 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจรยิธรรมที่กําหนด ในขอ 1 โดยระบุตัว
บงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ  

มีการระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัด
ความสําเร็จตามคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

อ2.4-01 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว บงช้ีและ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี  

มีการประเมินผลโครงการตามคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

อ2.4-01 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการ
ยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

- 4 - - 

 
รายการหลักฐาน :   อ.2.2-01   http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/55_55/component/1_Curriculum.xls  (สืบคนเม่ือ 17  

 มิ.ย. 2556) 
 อ.2.4-01   แผนการดําเนินงาน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 

 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : ตัวบงชี้ ท่ี 2.8 เปนตัวบงชี้ท่ีภาควิชาฯเพียงแตรายงานผล  
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี ๓ (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  

0.75 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceeding) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่ง
สามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง        
  ประเทศ 

0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศอื่น 
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไม
จําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
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การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 

- ผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นับตามปปฏิทิน 
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด นับตามปการศึกษา (โดยนับจํานวนเมื่อ
นักศึกษาสอบ Thesis/IS แลว และคณะตรวจสอบคุณสมบัติการจบครบถวนเพื่อสงบัณฑิต
วิทยาลัย) 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด
100

 
 
ผลการคํานวณ 

ระดับคุณภาพผลงานรวม ผูสําเร็จการศึกษา รอยละระดับคุณภาพ คะแนนเทียบเกณฑ 

19.75 18 109.72 5.0 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

20 215.63 5 √ 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

20 94.4 5 √ 
 
ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรรอยละ 94 ซึ่งไดคะแนนเต็ม 5 ตาม
เกณฑมาตรฐานของ สมศ. และไดบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวที่รอยละ 20  
 
รายการหลักฐาน  :   อ.2.2-01   http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/55_55/component/1_Curriculum.xls (สืบคนเม่ือ           

    17 มิ.ย. 2556) 
หมายเหตุ / ขอสังเกต :
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการพิจารณา 
            กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 

 
เกณฑการใหคะแนน 
     ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน  

หมายเหตุ  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ  

วิธีการคํานวณ 

 

 
ผลการคํานวณ 

ระดับคุณภาพอาจารย จํานวนอาจารย คาดัชนีคุณภาพอาจารย คะแนนเทียบเกณฑ 

72 14 5.14 4.29 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5.0 5.26  4.38 √ 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5.0 5.14 4.29 √ 
 
ผลการดําเนินงาน 
คาดัชนีคุณภาพอาจารยของภาควิชาฯ เทากับ 5.14 ซึ่งไดระดับคะแนน 4.29 ดัชนีดังกลาวสูงกวาเปาหมายที่วางไว แต
ยังไมถึงระดับ 6 ที่จะไดคะแนนเต็ม 5 ตามเกณฑของ สมศ. 
 
รายการหลักฐาน  :  อ.2.2-01   http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/55_55/component/1_Curriculum.xls (สืบคนเม่ือ     
     17 มิ.ย. 2556) 
 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณาจารยที่มีคุณวุฒิสูงและกระตือรือรนในการทําวิจัย 
- มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- สงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- ความสามัคคีในองคกร 
- บุคลากรทุกคนรูจักและปฏิบัติตามหนาที่ของตนเอง 
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องคประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง  

กลุมสาขาวิชา คะแนนเต็ม 5 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

180,000 บาทขึ้นไปตอคน 
150,000 บาทขึ้นไปตอคน 
75,000 บาทขึ้นไปตอคน  

หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่
เบิกจายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่ รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐาน
ที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนัก วิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไมใชนัก วิจัยเปนผูดําเนินการ 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน - 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 7,313,689 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 12 

จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

250,000 456,571.42 5 √ 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

250,000 609,474 5 √ 

 
ผลการดําเนินงาน 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําคือ 609,474 บาท/คน ซึ่งสูงกวา
เกณฑของ สมศ. (180,000 บาท/คน) ทําใหไดคะแนนเต็ม 5 
 
รายการหลักฐาน   :   อ.2.2-01   http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/55_55/component/1_Curriculum.xls (สืบคนเม่ือ    

                                   17  มิ.ย. 2556) 
 
หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 4 การวิจัย  
ตัวบงชี้ท่ี ๕ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด 
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category 
ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูใน
ประกาศ ของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category 
ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏในฐาน 
ขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ 
ซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศอื่น 
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไม
จําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ  20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 
 

หมายเหตุ 
- งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร นับตามปปฏิทิน 
- จํานวนอาจารยประจําแนะนักวิจัยทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอใหนับตามป

การศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
100

 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 14 

จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) - 
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ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือจํานวนการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

2.75 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏในประกาศของ 
สมศ. 

- 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.  

0.75 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 
หรือ Scopus 

10 

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด - 

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - 

จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 1 

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

20 62.96 5 √ 

 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

20 96.43 5 √ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพคิดเปนมากกวารอย ละ 96 ซึ่งมากกวาเกณฑของ สมศ. 
 
 
รายการหลักฐาน   :   อ.2.2-01   http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/55_55/component/1_Curriculum.xls (สืบคนเม่ือ   

  17 มิ.ย. 2556) 
 
หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี ๖ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

หมายเหตุ 
- งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน นับตามปปฏิทิน 
- จํานวนอาจารยประจําแนะนักวิจัยทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอใหนับตามป

การศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด
100

 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 14 

จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ - 

จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 8 

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

- - - - 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

20 57.14 5 √ 

ผลการดําเนินงาน 
 มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนมากกวารอยละ 57 ซึ่งมากกวาเกณฑของ สมศ. 
 
 
รายการหลักฐาน :    อ.2.2-01   http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/55_55/component/1_Curriculum.xls (สืบคนเม่ือ   

                   17 มิ.ย. 2556) 
 
หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีเงินสนับสนุนงานวิจัย 
- มีผลงานตีพิมพเผยแพร 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- คณาจารยรวมมือกันทํางานวิจัยและตีพิมพผลงานวิจัย 
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องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 6 ขอ 

 

หมายเหตุ 

คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันใน
รอบป การประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย 
บุคลากร หรือตอช่ือเสียง ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อัน
เนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ
ปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน  
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย 
บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบใน
เหตุการณที่เกิดขึ้นได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของ
สถาบันในการระงับ เหตุการณดังกลาว  
2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัย 
ตางๆ เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานหรือ กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน 
หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน  
3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตร
หรือไม สามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 

 ** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนน
การ ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน การไมเขา
ขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก  
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกนั หรือมีแผนรองรับเพื่อ
ลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการ
ตามแผน  
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของ
สถาบัน  
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได 
กําหนดไวลวงหนา 
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เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รั บ ผิ ด ชอบพั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ งสถ าบั น ร ว ม เ ป น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

อ.7.4-01 

 2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน 
ตัวอยางเชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลกัสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

มีการดําเนินการโดย
คณะกรรมการ 

อ.2.4-02 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจาก การวิเคราะหในขอ 2  

มีการดําเนินการโดย
คณะกรรมการ 

อ.2.4-02 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และดําเนินการตามแผน  

มีการดําเนินการโดย
คณะกรรมการ 

อ.2.4-02 

 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 
ครั้ง  

มีการดําเนินการโดย
คณะกรรมการ 

อ.2.4-02 

 6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยง
ในรอบป ถัดไป  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4 5 4 √ 

 

รายการหลักฐาน :     อ. 7.4-01  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

     อ.2.4-02  รายงานผลการดําเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2555 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  

 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ตองสั่งสมประสบการณในการดําเนินงาน 
 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

-  
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องคประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ  
หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ 

 

หมายเหตุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ และพัฒนาการ
ของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจ และ
พัฒนาการของสถาบัน 

อ.9.1-01 

 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  

คณะกรรมการภายใตการ
ดําเนินงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

อ.9.1-01 

 3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน  มีการกําหนดตัวบงช้ีเนน
การวิจัย 

อ.9.1-01 

 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด ใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน  

มีการดําเนินงานดานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน 

อ.9.1-01 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี  

นําจุดดอยมาใชในการ
พัฒนาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะฯ 

อ.2.4-02 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ  

มีระบบสารสนเทศภายใต
การดูแลของคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

อ.2.4-02 

 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน  

นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการ มีสวนในการ
ประเมินผล 

อ.2.4-02, 03 

 8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ประกันคุณภาพระหวาง
ภาควิชา ผานการประชุม 

อ.2.4-02 

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หนวยงานพัฒนา ขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน  

มีการเผยแพรแนวปฏิบัติ 
ผานการประชุม 

อ.2.4-02 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 7 4 √ 

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 9 5 √ 

 
รายการหลักฐาน :   อ.9.1-01   รายงานผลการดําเนินการภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ ประจําป 2554 
 อ.2.4-02 รายงานผลการดําเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2555 

อ.2.4-03  Web ประเมินการเรียนการสอนของคณะ 
 
หมายเหตุ /ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๕ (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

หมายเหตุ 

 

กรณีของการประเมินระดับคณะ  หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุก
ตัวที่กําหนดในระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงช้ีนั้นมา
ใชแทน 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4 4.67 4.67 √ 

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4 4.57 4.57 √ 

 
ผลการดําเนินงาน 
ภาควิชาฯไดคะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ระดับ 4.57  
รายการหลักฐาน :    อ.2.2-01   http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/55_55/component/1_Curriculum.xls (สืบคนเม่ือ    

                  17 มิ.ย. 2556) 
 

หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 การใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพกับคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 - 
 
 
 
 



องคประกอบและตัวบงชี้ ตั้ง ขอมูล ผลการ คะแนน (ระบุเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน) จํานวนขอ คะแนน คิดคะแนน ผลการประเมิน
หาร ดําเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.55 ดีมาก
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ขอ) 4.00 ดี

กรณีที่ 2 เปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 1 1 1 1 1 1 5 4 4.00 ดี
สกอ. 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก (รอยละ) 5.00 ดีมาก

กรณีที่ 1 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก อาจารยป.เอก 9 64.29 5.36 5.00 ดีมาก
อาจารยทั้งหมด 14

กรณีที่ 2 คาการเพิ่มขึ้นของอาจารยประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก รอยละปกอนหนา 66.67 -3.57 -1.49
รอยละปปจจุบัน 64.29

สกอ. 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  (รอยละ) 5.00 ดีมาก
กรณีที่ 1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รศ.+ศ. 5 35.71 5.00 5.00 ดีมาก

อาจารยทั้งหมด 14
กรณีที่ 2 คาการเพิ่มขึ้นของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละปกอนหนา 37.04 -3.57 -2.98

รอยละปปจจุบัน 35.71
สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (ขอ) 1 1 1 1 1 5
สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ขอ) 1 1 1 1 1 1 6 4 4.00 ดี
สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 1 1 1 1 4

ถวงน้ําหนัก
ผลงานฯ

17.00 94.44 5.00 5.00 ดีมาก

กรณีที่ 1 -
กรณีที่ 2 -
กรณีที่ 3 9.00
กรณีที่ 4 8.00
ผูสําเร็จ

การศึกษาป.โท
18

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย (ขอ) ถวงน้ําหนักของ
อาจารย

72.00 5.14 4.29 4.29 ดี

อาจารย-ตรี -
อาจารย-โท 6.00
อาจารย-เอก 5.00
ผศ.-ตรี -
ผศ.-โท -
ผศ.-เอก 24.00
รศ.-ตรี -
รศ.-โท 5.00
รศ.-เอก 32.00
ศ.-ตรี -
ศ.-โท -
ศ.-เอก -
อาจารย

ปฏิบัติงานจริง
14.00

สมศ. 3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
             ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ)

แบบฟอรม 8 แบบฟอรมคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ (SAR - 8)  ปการศึกษา  2555
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
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องคประกอบและตัวบงชี้ ตั้ง ขอมูล ผลการ คะแนน (ระบุเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน) จํานวนขอ คะแนน คิดคะแนน ผลการประเมิน
หาร ดําเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 ดีมาก
สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 5.00 ดีมาก

(กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 180,000 บาท) เงินสนับสนุน 7,313,689 609,474 5.00 5.00 ดีมาก
อาจารย+นักวิจัย 12

สมศ. 5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ) 5.00 ดีมาก

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถวงน้ําหนัก
ผลงานฯ

13.50 96.43 5.00 5.00 ดีมาก

กรณีที่ 1 2.75
กรณีที่ 2 -
กรณีที่ 3 0.75
กรณีที่ 4 10.00
อาจารยและ
นักวิจัยทั้งหมด

14.00

สมศ. 6. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน (รอยละ) จํานวนงานวิจัย/
สรางสรรค

8.00 57.14 5.00 5.00 ดีมาก

อาจารยและ
นักวิจัยทั้งหมด

14.00

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.00 ดี
สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (ขอ) 1 1 1 1 1 5 4 4.00 ดี
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.79 ดีมาก
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ขอ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 5.00 ดีมาก
สมศ. 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (คะแนน) 4.57 4.57 4.57 ดีมาก

คาเฉลี่ย 9 องคประกอบสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน (ไมรวมตัวบงชี้อัตลักษณ เอกลักษณ และมาตรการสงเสริม) 4.65 ดีมาก
คาเฉลี่ยตัวบงชี้ที่ 1-11 ของ สมศ. 5.00 ดีมาก
คาเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ของ สมศ. 4.77 ดีมาก
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แผน

ผล 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (13)
ขอ แผน 6 6 6 6 6 6 6

ผล 6 6 5

รอยละ แผน 60 60 65 65 70 70 70

ผล 76.92 66.67 64.29

รอยละ แผน 30 30 30 30 30 30 30

ผล 38.46 37.04 35.71

ขอ แผน

ผล 5

ขอ แผน 5 5 5 5 5 5 5

ผล 7 7 6

ขอ แผน

ผล 4

รอยละ แผน 50 20 20 25 25 30 30

ผล 33.09 215.63 94.44

แผน 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50

ผล 6.03 5.26 5.14

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (6)
บาท/คน แผน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

ผล 972,342 456,571 609,474

รอยละ แผน 20 20 20 20 20 20 20

ผล 64.10 62.96 96.43

รอยละ แผน 20 21 22 23 24

ผล 23.08 29.63 57.14

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (5)
ขอ แผน 4 4 5 5 5

ผล 5

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2)
ขอ แผน 7 7 7 7 7 7 7

ผล 7 7 9

คะแนนเต็ม ๕ แผน 4 4 4 4 4 4 4

ผล 4.33 4.67 4.57

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัย

๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

๖. งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน

๑๔. การพัฒนาคณาจารย คาดัชนี

คุณภาพอาจารย

๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

แบบฟอรม 9 แผน-ผลการดําเนินงานของปการศึกษา 2553-2559 (SAR - 9) ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ

องคประกอบและตัวบงช้ี หนวยนับ
แผนการดําเนินงาน



ผ.ก-1 
 

ภาคผนวก ก  รายการเอกสารอางอิง 
 
อ.2.1-01 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
อ.2.1-02 หนังสือรับรองหลักสูตรระดับ ป. ตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
อ.2.1-03 หนังสือรับรองหลักสูตรระดับ ป. โท สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
อ.2.1-04 หนังสือรับรองหลักสูตรระดับ ป. ตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
อ.2.1-05 หนังสือรับรองหลักสูตรระดับ ป. โท สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
อ.2.1-06 หนังสือรับรองหลักสูตรระดับ ป. เอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
อ.2.1-07 ประกาศภาควิชาฯ แตงตั้งคณะกรรมการของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
อ.2.2-01 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/55_55/component/1_Curriculum.xls (สืบคนเมื่อ 17 มิ.ย. 

2556) 
อ.2.4-01 แผนการดําเนินงาน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
อ.2.4-02 รายงานผลการดําเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2555 
อ.2.4-03 Web ประเมินการเรียนการสอนของคณะ 
อ.2.6-01  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
อ.2.6-02 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 

2554 
อ.2.6-03 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
อ.2.6-04 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
อ.2.6-05 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
อ.7.4-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อ.9.1-01 รายงานผลการดําเนินการภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ ประจําป 2554 
 
 
 




