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คาํนํา 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้จดัทาํ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในข้ึน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัสองประการคือ ประการแรกเพ่ือการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของภาควิชาฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)  ซ่ึงผลการประเมินท่ีได้น้ีจะ
นาํไปสู่การใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงวางแผนกระบวนการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของภาควิชาฯ ต่อไป ประการท่ีสอง
เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และต่อคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ผูป้ระเมินผลการดาํเนินงาน
ของภาควิชาฯ ต่อไป 

 
ในรายงานฉบบัน้ีได้รายงานผลการดาํเนินการดา้นต่างๆ ได้แก่  รายงานขอ้มูลพื้นฐาน ด้านการผลิต

บณัฑิต ดา้นการวิจยั ดา้นการบริหารและการจดัการ และระบบตลอดจนกลไกการประกนัคุณภาพ 
 
อน่ึงการดาํเนินภารกิจในดา้นต่างๆ ของภาควิชาฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาน้ีไดป้ระสบความสาํเร็จลุล่วงไปได้

ดว้ยดี โดยไดรั้บความร่วมมือจากทั้งบุคลากรและคณาจารยข์องภาควิชาฯ ตลอดจนนกัศึกษาทุกๆ คน ภาควิชาฯ จึงขอ
แสดงความขอบคุณทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของหน่วยงาน 

 
ส่วนนํา 

 
1.1 บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 

ผลการดาํเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ ระหว่างวนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 
2557 ท่ีทาํการประเมินโดยใชอ้งคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 14 ตวับ่งช้ี โดยผา่นการประเมิน 12 ตวับ่งช้ีและ
รายงานผล 2 ตวับ่งช้ี โดยมีค่าเฉล่ีย 9 องคป์ระกอบสาํหรับการประเมินคุณภาพภายใน (ไม่รวมตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 
และ มาตรการส่งเสริม)เป็น 4.58 ซ่ึงเป็นผลการประเมินในระดบัดีมากตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. โดยผล
การประเมินแต่ละองคป์ระกอบเป็นดงัน้ี 

 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
                   ผลการประเมินดา้นการผลิตบณัฑิตมีค่าเฉล่ียตวับ่งช้ีตามมาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. เป็น 4.52 อยูใ่นระดบั
ดี เน่ืองจากมีอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอกร้อยละ 61 (คะแนนประเมินระดบั 5 ตามมาตรฐานของ สกอ.ตวับ่งช้ีท่ี 
2.2) และการดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในระดบัรองศาสตราจารยข้ึ์นไปมากกวา่ร้อยละ 32 (คะแนนประเมินระดบั 5 ตาม
มาตรฐานของ สกอ. ตวับ่งช้ีท่ี 2.3) ทาํให้สามารถทาํงานวิจยัและผลกัดนัให้นักศึกษาระดบัปริญญาโทผลิตผลงานวิจยั
ออกมาไดม้ากกวา่ร้อยละ 1875 (คะแนนประเมินระดบั 5 ตามมาตรฐานของ สมศ. ตวับ่งช้ีท่ี 3) นอกจากน้ียงัมีระบบและ
กลไกการพฒันาหลกัสูตรท่ีมีคณะกรรมการของภาควิชาฯ คอยดูแลรับผิดชอบ (คะแนนประเมินระดบั 4 ตามมาตรฐานของ 
สกอ. ตวับ่งช้ีท่ี 2.1) และแผนการพฒันาคณาจารยท่ี์มีค่าดชันีคุณภาพอาจารยท่ี์ 4.94 (คะแนนประเมินระดบั 4.11 ตาม
มาตรฐานของ สมศ. ตวับ่งช้ีท่ี 14) ทั้งหมดน้ีลว้นทาํใหผ้ลการดาํเนินการดา้นน้ีอยูใ่นระดบัดี 
                     
องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั 
                  ผลการประเมินดา้นการวิจยัมีค่าเฉล่ียตวับ่งช้ีตามมาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. เป็น 3.33 อยูใ่นระดบัพอใช ้
ทั้งน้ีเน่ืองจากภาควิชายงัขาดการนาํงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ (ผลการประเมินระดบั 0 ตามมาตรฐานของ สมศ. ตวับ่งช้ีท่ี 6) 
ถึงอยา่งไรกดี็ ในส่วนของเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคต่์อจาํเนินอาจารยป์ระจาํกย็งัมีคะแนนการประเมินท่ีดี
มาก (คะแนนการประเมินระดบั 5 ตามมาตรฐานของ สกอ. ตวับ่งช้ีท่ี 4.3) รวมถึงงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่ก็ยงัอยูใ่นระดบัดีมาก (คะแนนการประเมินระดบั 5 ตามมาตรฐานของ สมศ. ตวับ่งช้ีท่ี 5) ทั้งหมดน้ี
ลว้นเป็นผลให้ผลการดาํเนินงานในองคป์ระกอบน้ีไดร้ะดบัคะแนนพอใช ้ซ่ึงภาควิชาตอ้งปรับปรุงการนาํงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
  
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
                  ผลการประเมินดา้นการบริหารและการจดัการมีค่าเฉล่ียตามมาตรฐาน สกอ. เป็น 4 อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงภาควิชาได้
ดาํเนินการตามเกณฑ์ประเมิน 5 ขอ้ใน 6 ขอ้ โดยยงัไม่มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการอย่างเป็น
ทางการ ทั้งน้ีผลการดาํเนินการกบ็รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวคื้อ 4 ขอ้ใน 6 ขอ้ 
 
 



2 
 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของหน่วยงาน 

 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
                  ผลการประเมินดา้นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพมีค่าเฉล่ียตามมาตรฐาน สกอ. และ สมศ. เป็น 4.21 อยู่
ในระดบัดี ทั้งน้ีเน่ืองจากภาควิชาไดมี้การดาํเนินการเกือบครบตามตวับ่งช้ีของ สกอ. ขาดเพียงหน่ึงขอ้ (ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 ซ่ึงได้
ระดบัคะแนน 4) และมีผลการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดัเป็น 4.43 ตามมาตรฐานของ สมศ. (ตวั
บ่งช้ีท่ี 15) จึงเป็นผลให ้ผลการดาํเนินการในองคป์ระกอบน้ีอยูใ่นระดบัดี 
 
1.2 ช่ือหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวติัความเป็นมาโดยยอ่ 

1.2.1 ช่ือหน่วยงาน: ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
1.2.2 ท่ีตั้ง: คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
1.2.3 ประวติัความเป็นมา; 
       พ.ศ. 2518 เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่และโลหะวทิยา 
       พ.ศ. 2532 เร่ิมเปิดหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่ 
       พ.ศ. 2540 เร่ิมรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมวสัดุ 
       พ.ศ. 2544 เร่ิมรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวศิวกรรมวสัดุ 
       พ.ศ. 2545 ปรับปรุงหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่ 
       พ.ศ. 2546 ปรับปรุงหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมวสัดุ 
       พ.ศ. 2549 ปรับปรุงหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่ และสาขาวศิวกรรมวสัดุ 
       พ.ศ. 2550 เร่ิมเปิดหลกัสูตรปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมวสัดุ 
       พ.ศ. 2551 ปรับปรุงหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่ และสาขาวศิวกรรมวสัดุ 
       พ.ศ. 2553 ปรับปรุงหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่ และสาขาวศิวกรรมวสัดุ 

                พ.ศ. 2555 ปรับปรุงหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่ 
                พ.ศ. 2555 เร่ิมเปิดหลกัสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวศิวกรรมวสัดุ 
                 
1.3 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวตัถุประสงค ์
   1.3.1 ภารกิจหลกัของภาควิชาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ คือ ผลิตบณัฑิตและมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และ
วิศวกรรมวสัดุ ผลิตดุษฎีบณัฑิตสาขาวิศวกรรมวสัดุ ดาํเนินงานวิจยัและบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โดยไดต้ั้งปณิธานไวด้งัน้ี 
         1.3.1.1 ผลิตวศิวกรท่ีมีคุณภาพ คิดเป็น ทาํเป็น มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ และจริยธรรม 
         1.3.1.2 สร้างองคค์วามรู้และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพ่ือการพฒันาประเทศ และเช่ือมโยงสู่สากล 
         1.3.1.3 บูรณาการองคค์วามรู้ ระหว่าง งานวิจยั งานบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรม 
         1.3.1.4 พฒันาองคก์รและสร้างสภาพแวดลอ้มสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
   1.3.2 วตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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         1.3.2.1 เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ทาํเป็น มีคุณธรรม และจิตสาํนึกสาธารณะ 
         1.3.2.2 เพ่ือสร้างงานวิจยัในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และสาขาวิศวกรรมวสัดุ ท่ีมีคุณค่าสนองต่อความตอ้งการของ
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสามารถเช่ือมโยงสู่สากล 
         1.3.2.3 เพ่ือบูรณาการองคค์วามรู้สู่สังคมและชุมชน 
         1.3.2.4 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวฒันธรรมองคก์ร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจดัการความรู้อยา่ง
เป็นระบบ                  
                  
1.4 โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหาร 

 

 
 
 

1.5 รายช่ือผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร 
   1.5.1 คณะผูบ้ริหารภาควชิาฯ 
   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มนูญ  มาศนิยม                หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 

         อาจารย ์วฆิเนศว ์ ดาํคง                                          รองหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายวชิาการ 
         ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาศ  เมืองจนัทร์บุรี   รองหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายวจิยัและบณัฑิตศึกษา 
         อาจารย ์พงศศิ์ริ  จุลพงศ ์                                        รองหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายประกนัคุณภาพและกิจการนกัศึกษา 
         นางจนัทร์เพญ็  ทิพยม์ณี                                         เลขานุการภาควชิาฯ 
         ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธวชัชยั  ปลูกผล                ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาโทสาขาวศิวกรรมวสัดุ 
         รองศาสตราจารย ์ดร.พิษณุ  บุญนวล                     ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาโทสาขาวศิวกรรมเหมืองแร่ 
         รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริกุล วสุิทธ์ิเมธางกุร           ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมวสัดุ 
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        1.5.2 คณะกรรมการวิชาการและคุณภาพนกัศึกษา 
             รองศาสตราจารย ์ดร. เลก็  สีคง                               ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
             อาจารย ์วฆิเนศว ์ ดาํคง                                            ประธานกรรมการ 
             รองศาสตราจารย ์ดร. ดนุพล  ตนันโยภาส               กรรมการ 
             รองศาสตราจารย ์กลัยาณี  คุปตานนท ์                     กรรมการ 
             นางนตัติยา  บวัช่ืน                                                    กรรมการ 
             นางทิชากร  สุวรรขาํ                                                 กรรมการและเลขานุการ 
 
        1.5.3 คณะกรรมการวจิยัและบณัฑิตศึกษา 
             ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธวชัชยั  ปลูกผล                   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
             ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาศ  เมืองจนัทร์บุรี       ประธานกรรมการ 
             รองศาสตราจารย ์ดร. พิษณุ  บุญนวล                        กรรมการ 
             รองศาสตราจารย ์ดร. ศิริกลุ  วสุิทธ์ิเมธางกรู             กรรมการ 
             นางนตัติยา  บวัช่ืน                                                     กรรมการ 
             นางทิชากร  สุวรรขาํ                                                  กรรมการ 
             นางจนัทร์เพญ็  ทิพยม์ณี                                            กรรมการและเลขานุการ 
          
        1.5.4 คณะกรรมการประกนัคุณภาพและกิจการนกัศึกษา 
             ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธวชัชยั  ปลูกผล                     ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
             อาจารย ์พงศศิ์ริ  จุลพงศ ์                                             ประธานกรรมการ 
             ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาศ  เมืองจนัทร์บุรี         กรรมการ 
             นางนตัติยา  บวัช่ืน                                                       กรรมการ 
             นางทิชากร  สุวรรขาํ                                                    กรรมการ 
             นายสุชาติ  จนัทร์มณีย ์                                                 กรรมการ 
             นายชิตพล  เอียดปาน                                                   กรรมการ 
             ประธานชมรมนกัศึกษาเหมืองแร่และวสัดุ                  กรรมการ 
             ประธานนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ             กรรมการ 
             อาจารย ์พงศพ์ฒัน์  สนทะมิโน                                    กรรมการและเลขานุการ 
 
        1.5.5 คณะกรรมการบริการวชิาการ 
             รองศาสตราจารย ์ดร. พิษณุ  บุญนวล                          ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
             ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธวชัชยั  ปลูกผล                       ประธานกรรมการ 
             รองศาสตราจารย ์ดร. ดนุพล  ตนันโยภาส                   กรรมการ 
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             รองศาสตราจารย ์กลัยาณี  คุปตานนท ์                         กรรมการ 
             รองศาสตราจารย ์ดร. เจษฎา  วรรณสินธ์                      กรรมการ 
             ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาศ  เมืองจนัทร์บุรี           กรรมการและเลขานุการ 
 
        1.5.6 คณะกรรมการ 5 ส. ภาควชิาฯ 
             ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มนูญ  มาศนิยม                        ประธานกรรมการ 
             ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธวชัชยั  ปลูกผล                       กรรมการ 
             รองศาสตราจารย ์ดร. พิษณุ  บุญนวล                           กรรมการ 
             รองศาสตราจารย ์ดร. เลก็  สีคง                                     กรรมการ     
             รองศาสตราจารย ์ดร. ดนุพล  ตนันโยภาส                    กรรมการ 
             รองศาสตราจารย ์กลัยาณี  คุปตานนท ์                          กรรมการ 
             ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วีรวรรณ  เหล่าศิริพจน์             กรรมการ 
             ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาศ  เมืองจนัทร์บุรี           กรรมการ 
             อาจารย ์พงศพ์ฒัน์  สนทะมิโน                                      กรรมการ 
             นางนตัติยา  บวัช่ืน                                                         กรรมการ 
             นางทิชากร  สุวรรขาํ                                                      กรรมการ 
             นางจนัทร์เพญ็  ทิพยม์ณี                                                กรรมการ 
             นางปรีดาภรณ์  จนัทรัตน์                                              กรรมการ 
             นายชิตพล เอียดปาน                                                     กรรมการ 
             นายสุชาติ  จนัทรมณีย ์                                                  กรรมการและเลขานุการ 
 
        1.5.7 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่ 
              รองศาสตราจารย ์ดร. พิษณุ  บุญนวล            ประธานกรรมการ 
              ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มนูญ  มาศนิยม         กรรมการ 
              รองศาสตราจารย ์ดร. ดนุพล  ตนันโยภาศ     กรรมการ 
              ดร. วษิณุ   ราชเพช็ร                                       กรรมการ 
              อาจารย ์พงศพ์ฒัน์  สนทะมิโน                      กรรมการ 
 
        1.5.8 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวศิวกรรมวสัดุ 
              ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาศ  เมืองจนัทร์บุรี        ประธานกรรมการ 
              รองศาสตราจารย ์ดร. เลก็  สีคง                                  กรรมการ 
              รองศาสตราจารย ์ดร. ศิริกลุ  วสุิทธ์ิเมธางกรู              กรรมการ 
              รองศาสตราจารย ์ดร. เจษฎา   วรรณสินธ์ุ                   กรรมการ 
              ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุธรรม  นิยมวาส                   กรรมการ 
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              รองศาสตราจารย ์ดร. วิริยะ  ทองเรือง                      กรรมการ 
 
        1.5.9 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมวสัดุ 
              รองศาสตราจารย ์ดร. ศิริกลุ  วสุิทธ์ิเมธางกรู      ประธานกรรมการ 
              รองศาสตราจารย ์ดร. เลก็  สีคง                          กรรมการ 
              ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธวชัชยั  ปลูกผล            กรรมการ 
              รองศาสตราจารย ์ดร. สุธรรม  นิยมวาส          กรรมการ 
              รองศาสตราจารย ์ดร. วิริยะ  ทองเรือง             กรรมการ 
 

1.6 หลกัสูตร และสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 
                   ภาควชิาฯ เปิดใหมี้การเรียนการสอนจาํนวน 5 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1.6.1 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
1.6.2 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิศวกรรมวสัดุ 
1.6.3 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวศิวกรรมเหมืองแร่ 
1.6.4 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวศิวกรรมวสัดุ 
1.6.5 วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตสาขาวศิวกรรมวสัดุ 

 
1.7 จาํนวนนกัศึกษา 
                  ภาควชิาฯ มีจาํนวนนกัศึกษาประจาํปีการศึกษา 2556 จาํนวนทั้งหมด 347 คน โดยแบ่งตามชั้นปีการศึกษาดงัน้ี 

1.7.1 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 294 คน 
1.7.2 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 39 คน 
1.7.3 นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 14 คน 

 
1.8 จาํนวนอาจารยแ์ละบุคลากร 

                        ภาควชิาฯ มีจาํนวนบุคลากรจาํแนกตามสถานภาพดงัน้ี 
   ขา้ราชการ สายวชิาการ               6 คน 

                  พนกังาน สายวชิาการ                  9 คน 
                  ขา้ราชการสายสนบัสนุน             2 คน 
                  พนกังานสายสนบัสนุน               2 คน 
                  ลูกจา้งประจาํเงินงบประมาณ      3 คน 
                  ลูกจา้งชัว่คราว                                คน 

 
1.9 ขอ้มูลพ้ืนฐานโดยยอ่เก่ียวกบังบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

       ขอ้มูลคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผา่นมา 
- รับบุคลากรสายวชิาการสาขาวศิวกรรมวสัดุวฒิุปริญญาเอกเพ่ิมมา 1 อตัราบรรจุเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 
- การจดัหาครุภณัฑใ์หม่ทดแทนครุภณัฑเ์ก่าเพ่ือการเรียนการสอนไดแ้ก่  
                  ซ้ือกลอ้งสาํรวจเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนวชิาการสาํรวจในงานเหมืองแร่ 235-230 Mine Survey  
                  ซ้ือเตาเผาอุณหภูมิสูงจาํนวน 2 ตวัใชใ้นงานวจิยัและการเรียนการสอน 
                  ซ้ือเคร่ืองบด Impact crusher และ Jaw crusher ขนาดหอ้งทดลองใชใ้นงานวจิยัและการเรียนการสอน 
                  ซ้ือกลอ้งไมโครสโคป และเคร่ืองวดัก๊าซออกซิเจน ใชใ้นงานวจิยัและการเรียนการสอน 
                  ซ้ือเคร่ืองทดสอบแรงกดจุดใชใ้นงานวิจยัและการเรียนการสอน 
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แนวทางการพฒันาและผลการพฒันาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดทีต้่องพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพฒันา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
ส่ิงทีต้่องพฒันาเร่งด่วน 3-5 อนัดับ  

1. รับบุคคลากรสายวิชาการทดแทนตาํแหน่งท่ี
กาํลงัจะเกษียณอายรุาชการ 

ลดคุณสมบัติบางประการเช่น วุฒิการศึกษาเหลือ
ระดบัปริญญาโท แลว้ค่อยหาทุนเพื่อศึกษาต่อระดบั
ปริญญาเอก และใช้การมองหานักศึกษาท่ีมีความ
สนใจและคุณสมบติัเหมาะสม 

  
ส่ิงทีค่วรพฒันา   

1. การพฒันาอาจารย ์ เน่ืองจากยงัมีอาจารยท่ี์มีวุฒิปริญญาโทอยู่ จึงควร
ผลกัดนัและจดัสรรทุนให้ไปศึกษาในระดบัปริญญา
เอก 

2. การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักศึกษาทุก
ชั้นปี 

ช้ี แน ะและแจ้งข้อ มู ลความจํา เป็ น ในการใช้
ภาษาองักฤษในการทาํงาน ตลอดจนแนะแนวทาง
และช่องทางในการพฒันาภาษาองักฤษแก่นกัศึกษา 
ให้ข้อมูลการสอบ  TOEIC และการใช้โปรแกรม 
Tell me more ตามนโยบายมหาวิทยลยั 

  

ทศิทางการพฒันาสู่ความเป็นเลศิ  
1. การพฒันางานวิจยัสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้

ประโยชน์ 
ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ทํ า ง า น วิ จั ย ร่ ว ม กั บ
ภาคอุตสาหกรรมโดยการนาํอาจารยไ์ปทศันศึกษา
และเก็บปัญหาท่ีพบในภาคอุตสาหกรรมมาเป็น
หวัขอ้วิจยั 

2. ผลกัดนัใหน้กัศึกษาฝึกงานต่างประเทศ ใช้เครือข่ายศิษย์เก่าท่ีทํางานต่างประเทศในการ
ติดต่อประสานงานเพื่อหาช่องทางใหน้กัศึกษาไดไ้ป
ฝึกงานต่างประเทศ  

  
ผลจากการประเมินคุณภาพตนเอง 

            อยูใ่นระดบัดีมาก ปรับปรุงองคก์รจากผลการประเมินคุณภาพ 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของหน่วยงาน 
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รายงานข้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set (CDS) 
 

ลาํดับที ่ ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่2 

1.  จาํนวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทั้งหมด 5 
2.  - -ระดบัปริญญาตรี 2 
3.  - -ระดบั ป.บณัฑิต  
4.  - -ระดบัปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก 2 
5.  - -ระดบัปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข  
6.  - -ระดบัปริญญาโท ท่ีมีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูใ่นเอกสารหลกัสูตรฉบบัเดียวกนั  
7.  - -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง  
8.  - -ระดบัปริญญาเอก 1 
9.  จาํนวนหลกัสูตรระดบัปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 2 
10.  จาํนวนหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 
11.  จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF 5 
12.  - -ระดบัปริญญาตรี 2 
13.  - -ระดบั ป.บณัฑิต  
14.  - -ระดบัปริญญาโท 2 
15.  - -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง  
16.  - -ระดบัปริญญาเอก 1 
17.  จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม

ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานฯ ครบถว้น 
2 

18.  - -ระดบัปริญญาตรี 2 
19.  - -ระดบั ป.บณัฑิต  
20.  - -ระดบัปริญญาโท  
21.  - -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง  
22.  - -ระดบัปริญญาเอก  
23.  จาํนวนหลกัสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด 2 
24.  - -ระดบัปริญญาตรี 2 
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ลาํดับที ่ ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

25.  - -ระดบั ป.บณัฑิต  
26.  - -ระดบัปริญญาโท  
27.  - -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง  
28.  - -ระดบัปริญญาเอก  
29.  จาํนวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กร

วิชาชีพทั้งหมด 
2 

30.  - -ระดบัปริญญาตรี 2 
31.  - -ระดบั ป.บณัฑิต  
32.  - -ระดบัปริญญาโท  
33.  - -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง  
34.  - -ระดบัปริญญาเอก  
35.  จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถว้น 
 

36.  - -ระดบัปริญญาตรี  
37.  - -ระดบั ป.บณัฑิต  
38.  - -ระดบัปริญญาโท  
39.  - -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง  
40.  - -ระดบัปริญญาเอก  
41.  จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตวั

บ่งช้ีผลการดาํเนินงานฯ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 5 ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยร้อยละ 80
ของตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดในแต่ละปี 

5 

42.  - -ระดบัปริญญาตรี 2 
43.  - -ระดบั ป.บณัฑิต  
44.  - -ระดบัปริญญาโท 2 
45.  - -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง  
46.  - -ระดบัปริญญาเอก 1 
47.  - -จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตวั

บ่งช้ีผลการดาํเนินงานฯ ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบทุกตวับ่งช้ี 
 

48.  - -ระดบัปริญญาตรี  
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ลาํดับที ่ ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

49.  - -ระดบั ป.บณัฑิต  
50.  - -ระดบัปริญญาโท  
51.  - -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง  
52.  - -ระดบัปริญญาเอก  
53.  จาํนวนหลกัสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร

กบัภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพของหลกัสูตร 
5 

54.  - -ระดบัปริญญาตรี 2 
55.  - -ระดบั ป.บณัฑิต  
56.  - -ระดบัปริญญาโท 2 
57.  - -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง  
58.  - -ระดบัปริญญาเอก  1 
59.  จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 347 
60.  - -จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาตรี 294 
61.  - -จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบั ป.บณัฑิต  
62.  - -จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท 39 
63.  - -จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท (แผน ก) 39 
64.  - -จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด – ระดบัปริญญาโท (แผน ข)  
65.  - -จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง  
66.  - -จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาเอก  14 
67.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อแยกตามวุฒิปริญญา

หรือเทียบเท่า 
15.5 

68.  - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อวฒิุปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

1 

69.  - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

5 

70.  - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

9.5 

71.  ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใชเ้กณฑป์ระเมินเป็นค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละฯ) 
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ลาํดับที ่ ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

72.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ 6.5 
73.  - -จาํนวนอาจารย์ประจาํ (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
1 

74.  - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

4 

75.  - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

1.5 

76.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 4 
77.  - -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
 

78.  - -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

 

79.  - -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

4 

80.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 
81.  - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
82.  - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
83.  - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  หรือ

เทียบเท่า 
4 

84.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์  
85.  - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
86.  - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
87.  - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
88.  ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผา่นมา 35.71 
89.  จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลกัสูตร 229.36 
90.  - -ระดบัปริญญาตรี 163.61 
91.  - -ระดบั ป.บณัฑิต  
92.  - -ระดบัปริญญาโท 51.17 
93.  - -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง  
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ลาํดับที ่ ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

94.  - -ระดบัปริญญาเอก 14.58 
95.  จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจดับริการใหน้กัศึกษา  
96.  จาํนวน Notebook และ Mobile Device ต่าง ๆ ของนกัศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการ

ใช ้Wi-Fi กบัสถาบนั 
ไม่มีขอ้มูล 

97.  ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใชง้านแก่นกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม
5) 
 

 

98.  ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียน
การสอนและการพฒันานกัศึกษา อาทิ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา
และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเตม็ 5) 

 

99.  ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นอ่ืน ๆ อาทิ
งานทะเบียนนกัศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการ
รักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการดา้นอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเตม็
5) 

 

100.  ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยั
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจดัของเสีย การ
จดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (จากคะแนนเตม็ 5) 

 

101.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน
และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเตม็ 5) เฉล่ียทุกหลกัสูตร 

4.53 

102.  - -ระดบัปริญญาตรี 4.52 
103.  - -ระดบั ป.บณัฑิต  
104.  - -ระดบัปริญญาโท 4.67 
105.  - -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง  
106.  - -ระดบัปริญญาเอก   
107.  จาํนวนรายวิชาท่ีเปิดสอนทั้งหมด  
108.  จาํนวนรายวิชาท่ีไดรั้บการประเมินความพึงพอใจฯ  
109.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลสาํหรับ สมศ 1)  
110.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีตอบแบบสาํรวจเร่ืองการมีงานทาํ  
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ลาํดับที ่ ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

111.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหลงัสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูท่ี้
ประกอบอาชีพอิสระ) 

 

112.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  
113.  จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีงานทาํก่อนเขา้ศึกษา  
114.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจาํอยูแ่ลว้  
115.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา  
116.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอุปสมบท  
117.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีเกณฑท์หาร  
118.  เงินเดือนหรือรายไดต่้อเดือนของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํ

หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 
 

119.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลสาํหรับ สมศ 2 16.2)  
120.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลสาํหรับ สมศ 2 16.2)  
121.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลสาํหรับ   สมศ 2 16.2)  
122.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

123.  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕) 

 

124.  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕) 

 

125.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

126.  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕) 

 

127.  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕) 

 

128.  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

129.  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕) 
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ลาํดับที ่ ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

130.  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕) 

 

131.  ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF  
132.  จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด  
133.  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตระดบัปริญญาตรี โท

เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕) 
3.89 

134.  จาํนวนรวมของบทความวิจยัท่ีเป็นผลจากวทิยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์
หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีผา่น
การกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาดว้ย] 

 

135.  - -จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีมีการตีพิมพเ์ผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึง  

 

136.  - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ (proceedings) 

 

137.  - -จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ 

17 

138.  - -จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 6 
139.  จาํนวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโท) 
 

140.  - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ระดบัสถาบนัหรือ
จงัหวดั 

 

141.  - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ  
142.  - -จาํนวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 

143.  - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาค
อาเซียน 

 

144.  - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ   
145.  จาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้ งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ

ประเมิน) 
1 
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ลาํดับที ่ ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

146.  จาํนวนรวมของบทความวิจยัจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ (ผลงานของผูส้าํเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก) 

 

147.  - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ /ระดับนานาชาติ  ห รือตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานขอ้มูล TCI (จาํนวนบทความท่ีนับในค่านํ้ าหนักน้ี จะตอ้งไม่นับซํ้ ากบัค่านํา
หนกัอ่ืน ๆ) 

 

148.  - -จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จาํนวนบทความท่ีนบัในค่านํ้ าหนกัน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนบัใน
ค่านํ้าหนกัอ่ืน ๆ) 

 

149.  - -จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎ
อยูใ่นประกาศของ สมศ. (จาํนวนบทความท่ีนบัในค่านํ้ าหนกัน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ี
นบัในค่านํ้าหนกัอ่ืน ๆ) 

 

150.  - -จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอ้มูลการ
จัด อัน ดั บ ว ารส าร   SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ห รื อ
ISI หรือ Scopus (จาํนวนบทความท่ีนบัในค่านํ้ าหนกัน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนบัในค่า
นํ้าหนกัอ่ืน ๆ) 

 

151.  จาํนวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก) 

 

152.  - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ระดบัสถาบนัหรือ
จงัหวดั 

 

153.  - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
 

 

154.  - -จาํนวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 

155.  - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาค
อาเซียน 

 

156.  - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

157.  จาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้ งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

4 

158.    



17 
 

ลาํดับที ่ ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

องคป์ระกอบท่ี 4 
159.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนักวิจยัประจาํท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นงานวิจยั

หรืองานสร้างสรรค ์
 

160.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํท่ีไดรั้บความรู้ดา้นจรรยาบรรณการวิจยั  
161.  ประเมินผลการจดัสรรงบประมาณของสถาบนัเพื่อเป็นทุนสนบัสนุนวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค ์และประเมินผลการสนบัสนุนพนัธกิจ      ดา้นวิจยั ฯลฯ 
 

162.  จาํนวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบตัร 

2 

163.  จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั 1,257,007 
164.  จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั 2,132,446 
165.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ) 13.5 
166.  จาํนวนนกัวิจยัประจาํท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ)  
167.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีลาศึกษาต่อ 2 
168.  จาํนวนนกัวิจยัประจาํท่ีลาศึกษาต่อ  
169.  จํานวนบทความวิจัยฯ  ท่ี ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ /ระดับนานาชาติ  ห รือตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานขอ้มูล TCI (จาํนวนบทความท่ีนับในค่านํ้ าหนักน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนับในค่า
นํ้าหนกัอ่ืน ๆ) 

6 

170.  จาํนวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จาํนวนบทความท่ีนบัในค่านํ้ าหนกัน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนบัใน
ค่านํ้าหนกัอ่ืน ๆ) 

 

171.  จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จาํนวนบทความท่ีนบัในค่านํ้ าหนกัน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนบั
ในค่านํ้าหนกัอ่ืน ๆ) 

 

172.  จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอ้มูลการ
จดัอนัดบัวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จาํนวนบทความท่ีนบัในค่านํ้ าหนกัน้ี 
จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนบัในค่านํ้าหนกัอ่ืน ๆ) 

 

173.  จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั (ผลงาน  
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ลาํดับที ่ ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

ของอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ) 
174.  จาํนวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจาํและนกัวิจยัประจาํ) 
 

175.  จาํนวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ 

 

176.  จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ) 

 

177.  จาํนวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของ
อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ) 

 

178.  จาํนวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์  
179.  จาํนวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์  
180.  จาํนวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ  
181.  - -บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ  
182.  - -บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ  
183.  - -ตาํราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผูท้รงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา

กาํหนด (ผลงานจะตอ้งเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  
 

184.  - -ตาํราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตาํแหน่งทางวิชาการแลว้ หรือตาํราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผูท้รงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตาํแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะตอ้งเกินร้อย
ละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

 

185.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 15.5 
186.  - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีปฏิบติังานจริง 13.5 
187.  - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีลาศึกษาต่อ  2 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

1.  เกณฑท์ัว่ไป 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

 2.  เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดาํเนินการ 
1 ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ ตาม
เกณฑท์ัว่ไป 

มีการดาํเนินการครบ 
5 ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไป และครบถว้น
ตามเกณฑม์าตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

หมายเหตุ 

1. การนบัหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหน้บัหลกัสูตรท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปีการศึกษาท่ีทาํการประเมิน สาํหรับการนบัหลกัสูตรทั้งหมดใหน้บัหลกัสูตรท่ีไดรั้บ 
อนุมติัใหเ้ปิดสอนทุกระดบัปริญญา โดยนบัรวมหลกัสูตรท่ีงดรับนกัศึกษา แต่ไม่นบัรวมหลกัสูตร
ท่ีสภาสถาบนัอนุมติัใหปิ้ดดาํเนินการแลว้  
2. การนบัจาํนวนนกัศึกษาในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 8 ใหน้บัตามจาํนวนหวันกัศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ และนบัทั้งนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง  
3. คณะกรรมการรับผดิชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผดิชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม่ หรือ
เสนอปรับปรุงหลกัสูตร หรือเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบบริหารหลกัสูตร
ใหเ้ป็นไป ตามรายละเอียดหลกัสูตรท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติั ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกนัทั้งหมดหรือ
ต่างชุดกไ็ด ้

เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุง
ห ลัก สู ต รต ามแน วท างป ฏิ บั ติ ท่ี กํ าห น ดโด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกาํหนด  

  มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตร 
ใหม่และปรับปรุงหลกัสูตร โดย
หลกัสูตรท่ีปรับปรุงล่าสุดคือ 
หลกัสูตรปริญญาตรีปรับปรุงพ.ศ. 
2553 สาขาเหมืองแร่และวสัดุ  
หลกัสูตรปริญญาโทปรับปรุงพ.ศ. 
2555 สาขาเหมืองแร่และวสัดุ 
หลกัสูตรปริญญาเอกปรับปรุงพ.ศ. 
2555 สาขาวสัดุ 

อ.2.1-01 

 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด  

มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตร อ.2.1-01 

 3 ทุกหลักสูตรมีการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาํ 
เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ตอ้งมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ี
ผลการดาํเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและ
การเรียนการสอน ” กรณี ท่ีหลักสูตรใดยังไม่ มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประเมินตามตวับ่งช้ีกลางท่ีกาํหนดในภาคผนวก ก) 
สําหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพตอ้งไดรั้บการรับรอง
หลกัสูตรจากสภาหรือองคก์ร วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
(หมายเหตุ  : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตร
ปรับปรุงท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการตามกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 
2555 ให้ ยึ ด ต าม เก ณ ฑ์ ม าต ร ฐ าน ห ลั ก สู ต ร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

ทุกหลกัสูตรผา่นการรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

อ.2.1-02-06 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้ งข้อ  1 ข้อ  2 และข้อ  3 
ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมิน

มีคณะกรรมการวชิาการและคุณภาพ
นกัศึกษาเป็นผูรั้บผดิชอบดูแล  

อ.2.1-07 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ี
กาํหนดในเกณฑ ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตร
ท่ี ดํ า  เนิ น ง าน ต าม ก ร อ บ ม าต ร ฐ าน คุ ณ วุ ฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมกาํกบัใหก้าร
ดําเนินงานตามตัวบ่ งช้ีในข้อ  3 ผ่าน เกณฑ์การ
ประเมิน 5 ขอ้แรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตวั
บ่งช้ีท่ีกาํหนดในแต่ละปีทุกหลกัสูตร  

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้ งข้อ  1 ข้อ  2 และข้อ  3 
ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการพัฒนา
หลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการ ประเมินในขอ้ 4
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมกาํกบั
ให้การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ีและทุกหลกัสูตร  

มีคณะกรรมการวชิาการและคุณภาพ
นกัศึกษาเป็นผูรั้บผดิชอบดูแล 

อ.2.1-07 

 7 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยัท่ีเปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจาํนวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหลกัสูตรทั้ งหมดทุก
ระดบัการศึกษา  

มีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้
การวจิยัท่ีเปิดสอน(ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)ร้อย
ละ 60 ของจาํนวนหลกัสูตรทั้งหมด
ทุกระดบัการศึกษา  

อ.2.1-08-10 

 8 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยัท่ีเปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจาํนวน
นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในหลกัสูตรมากกว่าร้อยละ 30 
ของจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา  

  

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 5 4.0 X 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 6 4.0  
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รายการหลกัฐาน 
 อ 2.1-01 ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 อ 2.1-02 หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.ตรี สาขาเหมืองแร่ 
 อ 2.1-03 หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.ตรี สาขาวสัดุ 

อ 2.1-04 หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.โท สาขาเหมืองแร่ 
อ 2.1-05 หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.โท สาขาวสัดุ 
อ 2.1-06 หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.เอก สาขาวสัดุ 
อ 2.1-07 ประกาศภาควิชาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการของภาควิชาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
อ 2.1-08 หลกัสูตรวศิวกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร่ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
อ 2.1-09 หลกัสูตรวศิวกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมวสัดุ หลกัสูตรปรับปรุง 2554 
อ 2.1-10 หลกัสูตรวศิวกรรมดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมวสัดุ หลกัสูตรปรับปรุง 2554 
 

  
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

องค์ประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยันาํเขา้ 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑเ์ฉพาะกลุ่มสถาบนั ค1 และ ง คะแนนเตม็ 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  ร้อยละ 60 ข้ึนไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวฒิุปริญญาเอก พิจารณาจากระดบัคุณวฒิุท่ีไดรั้บหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
คุณวฒิุของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวฒิุการศึกษาใหมี้หลกัฐานการสาํเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งน้ี อาจใชคุ้ณวฒิุปริญญาเอกได ้สาํหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมี
คุณวฒิุอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อใน
กรณีท่ีมี อาจารยบ์รรจุใหม่ใหค้าํนวณตามเกณฑอ์าจารยป์ระจาํท่ีระบุในคาํช้ีแจงเก่ียวกบัการนบั
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ หนา้ 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก์ารประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงกไ็ดไ้ม่จาํเป็นตอ้งเลือก
เหมือนกบัสถาบนั 

 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ   

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 15.5 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  9.5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

65.0 64.29 5.0 X 
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ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

65 61.29 5.0 X 

ผลการดาํเนินงาน 
 มีอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาเอกร้อยละ 61 ของอาจารยป์ระจาํทั้งหมด ซ่ึงไดร้ะดบัคะแนน 5 ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัดีมาก ตามมาตรฐานของ สกอ. แต่ยงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวท่ี้ร้อยละ 65 
 
 
รายการหลกัฐาน 
 อ.2.2-01 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/SAR8_Department.xls (สืบคน้เม่ือ 14 พ.ค. 
2557) 
 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
 เน่ืองจากไดรั้บอาจารยป์ระจาํวฒิุปริญญาเอกสาขาวศิวกรรมวสัดุมาเพ่ิม 1 ตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 
(ซ่ึงอายงุานยงัไม่เกิน 9 เดือน) และยงัมีอาจารยว์ฒิุปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาต่อวฒิุปริญญาเอกอีกสองท่าน จึงทาํใหผ้ล
การดาํเนินการในปีการประเมินน้ีไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ แต่อยา่งไรกดี็ในปลายปี 2557 น้ี คาดวา่จะมีอาจารยท่ี์ไป
ศึกษาต่อสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกและกลบัมาปฏิบติังานจาํนวน 2 ท่าน 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจําทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยันาํเขา้ 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑเ์ฉพาะกลุ่มสถาบนั ค1 และ ง คะแนนเตม็ 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ
ศาสตราจารยร์วมกนั  

ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั 

ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

  

หมายเหตุ 
1. การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก์ารประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงกไ็ด ้ ไม่จาํเป็นตอ้งเลือก
เหมือนกบัสถาบนั 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 32.26 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 15.5 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ 6.5 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 4 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ 0 
ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผา่นมา 35.71 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

30 35.71 5.0  

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

30 32.26 5.0  
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ผลการดาํเนินงาน 
 มีอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยข้ึ์นไปร้อยละ 32 ของอาจารยป์ระจาํทั้งหมดของภาควชิา 
ซ่ึงไดร้ะดบัคะแนน 5.0 อยูใ่นระดบัดีมากตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. และบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้ร้อยละ 30 
 
รายการหลกัฐาน 
 อ.2.2-01 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/SAR8_Department.xls (สืบคน้เม่ือ 14 พ.ค. 
2557) 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 ผลการดาํเนินงานในส่วนน้ีตํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา (2555-2556) เพราะรับอาจารยป์ระจาํมาเพ่ิม 1 ตาํแหน่งจึงทาํ
ใหจ้าํนวนอาจารยป์ระจาํเพ่ิมข้ึนแต่จาํนวนอาจารยท่ี์ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยย์งัคงเท่าเดิมเป็นผลใหร้้อยละของ
อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการลดลงจากปีการประเมินท่ีผา่นมา 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 2.4 (สกอ.) ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

 3 หรือ 4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5  หรือ 6 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

7  ขอ้ 
 

หมายเหตุ 
หลกัฐานสาํหรับการประเมินในเกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสาํรวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยแ์ละบุคลากร ดา้นสวสัดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการ
สร้างขวญัและกาํลงัใจ หรือหลกัฐานเชิงประจกัษอ่ื์นๆ ท่ีเช่ือมโยงใหเ้ห็นการทาํงานไดดี้ข้ึน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารยท์ั้งดา้นวชิาการ 
เทคนิคการสอนและการวดัผล 
และมีแผนการบริหารและ
พฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนท่ี
มีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ 

มีแผนการบริหารและการพฒันา คณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

อ.2.4-01 

 2 มีการบริหารและการพฒันา
คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ี
กาํหนด  

หวัหนา้ภาควชิาฯและเลขานุการภาควิชาฯ จดัสรรการ
พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งน้ี 
คณะวศิวกรรมศาสตร์จดัทาํเวบ็ไซท ์ KM การจดัการ
ความรู้ ใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ไปศึกษาดว้ยตนเอง 

อ.2.4-01-02 

 3 มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ี
ดี และสร้างขวญัและกาํลงัใจให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนสามารถทาํงานได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

มีกิจกรรมสัมมนาประจาํปีสาํหรับภาควิชา และคณะ
วศิวกรรมศาสตร์มีการจดัโปรแกรมการตรวจสุขภาพ
ประจาํปีแก่บุคลากร 

อ.2.4-01 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 4 มีระบบการติดตามใหค้ณาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุนนาํ
ความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการ
พฒันามาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนและการวดัผลการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา ตลอดจน
การปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  

มีระบบประเมินการสอนของอาจารย ์ อ.2.4-03 

 5 มีการใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณ
อาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนถือปฏิบติั  

อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนรู้ระเบียบและวนิยั
และปฏิบติังานตามจรรยาบรรณโดยยดึระเบียบ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และปณิทานของพระ
ราชบิดาเป็นท่ีตั้ง 

อ.2.1-01 

 6 มีการประเมินผลความสาํเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน  

มีการประเมินผลแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารยแ์ละลุคลากรสายสนบัสนุน 

อ.2.4-01 
 

 7 มีการนาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพฒันาคณาจารย ์
และบุคลากรสายสนบัสนุน  

ผลการประเมินช่วยปรับปรุงและพฒันาคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

อ.2.4-01 
 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- 7 - - 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

- 7 - - 
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รายการหลกัฐาน 

 อ 2.4-01 แผนการดาํเนินงาน ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 

 อ 2.1-01 ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 อ 2.4-02 http://www.km.eng.psu.ac.th/ 

อ 2.4-03 เวบ็ประเมินการสอนของคณะ 

  

  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 วา่ดว้ยระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ.) เป็นตวับ่งช้ี
ท่ีภาควชิา ฯ เพียงแต่รายงานผลไม่ได ้Commit 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การ
ประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

 

หมายเหตุ 

1. มหาวทิยาลยัหรือคณะจะตอ้งประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ    
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเวน้ รายวิชาท่ีไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือในหอ้งปฏิบติัการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การคน้ควา้อิสระ วชิาโครงงาน สารนิพนธ์ และ 
วทิยานิพนธ์ เป็นตน้  
2. งานวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนตามเกณฑข์อ้ 5 หมายถึง งานวจิยัของผูส้อนของสถาบนัท่ีได้
พฒันาข้ึน และนาํไปใชใ้นการพฒันาวธีิการสอน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร 

มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ 

อ. 2.1-02-06 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาตามท่ีกาํหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ทุกหลกัสูตรไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

อ. 2.1-02-06 

 3 ทุกหลกัสูตรมีรายวชิาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัทั้งใน
และนอกหอ้งเรียนหรือจากการทาํวจิยั 

มีวชิาปฏิบติัการและการ
ฝึกงาน 

อ.2.6-01-05 

 4 มีการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 

อาจารยรั์บผดิชอบสอนวชิา
ตามความเช่ียวชาญของ
ตนเองและมีอาจารยจ์าก
ภายนอกท่ีเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางมาสอน 

อ.2.6-01-05 

 5 มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวจิยั หรือจาก
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัมา
พฒันาการเรียนการสอน 

อ.2.6-01-05 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพ
การจดัการเรียนการสอน และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

มีผลการประเมินจากนกัศึกษา
ในทุกรายวิชาและทุกๆปี 

อ.2.4-03 

 7 มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน         
กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 

  

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 6 4  

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 6 4  

 
รายการหลกัฐาน 
 อ.2.1-01 ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 อ.2.1-02 หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.ตรี สาขาเหมืองแร่ 

อ.2.1-03 หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.ตรี สาขาวสัดุ 
อ.2.1-04 หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.โท สาขาเหมืองแร่ 
อ.2.1-05 หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.โท สาขาวสัดุ 
อ.2.1-06 หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.เอก สาขาวสัดุ 
อ.2.4-03 เวบ็ประเมินการสอนของคณะ 
อ.2.6-01 หลกัสูตรวศิวกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร่ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
อ.2.6-02 หลกัสูตรวศิวกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมวสัดุ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
อ.2.6-03 หลกัสูตรวศิวกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร่ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
อ.2.6-04 หลกัสูตรวศิวกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมวสัดุ หลกัสูตรปรับปรุง 2554 
อ.2.6-05 หลกัสูตรวศิวกรรมดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมวสัดุ หลกัสูตรปรับปรุง 2554 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 2.8 (สกอ.) ระดบัความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กบันักศึกษา 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ  
1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
5 ขอ้ 

 

หมายเหตุ 

1. การยกยอ่งชมเชยประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม จริยธรรม หากดาํเนินการในระดบั 
มหาวทิยาลยั ตอ้งมีกรรมการภายนอกมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 และมีผูเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนัหรือเขา้ร่วมการคดัเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั (ตั้งแต่ 3 สถาบนัข้ึนไป)  
2. หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบนัระดบักรมหรือเทียบเท่า ข้ึน
ไป (เช่น ระดบัจงัหวดั) หรือรัฐวสิาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน หรือบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาด หลกัทรัพย ์หรือองคก์รกลางระดบัชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการคา้ สภา วชิาชีพ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
สาํหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร  

มีกฎระเบียบของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

อ.2.1-01 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรม
จริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ีตอ้ง การส่งเสริมตามขอ้ 1 
ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์ นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั  

มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ตามคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

อ.2.4-01 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรม
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีกาํหนด ในขอ้ 1 โดยระบุตวั
บ่งช้ีและเป้าหมายวดัความสาํเร็จ  

มีการระบุตวับ่งช้ีและเป้าหมายวดั
ความสาํเร็จตามคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

อ.2.4-01 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาตามตวั บ่งช้ีและ
เป้าหมายท่ีกาํหนดในขอ้ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 ของตวับ่งช้ี  

มีการประเมินผลโครงการตามคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 
 
 
 

อ.2.4-01 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 5 มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาไดรั้บการ
ยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ  

  

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- 4 - - 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

- 4 - - 

 

รายการหลกัฐาน 
อ.2.1-01 ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

อ.2.4-01 แผนการดาํเนินงาน ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 เป็นตวับ่งช้ีท่ีภาควิชาฯ เพียงแต่รายงานผลไม่ได ้Commit 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ ๓ (สมศ.) ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

กาํหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี  

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิัย 

0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

0.50 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
(proceeding)  

0.75 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 
(proceeding) หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ 

1.00 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ  

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกใหน้าํเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึง
สามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 
กาํหนดระดบัแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค ์ดงัน้ี  

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 

0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50 -งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

* องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาดว้ย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่  บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ไทยกบัประเทศอ่ืน 
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การเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่ง
นอ้ย 5 ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จาํเป็นตอ้งไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งสาํหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 
ประเทศ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน 

หมายเหตุ 

- ผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท นบัตามปีปฏิทิน 
- จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด นบัตามปีการศึกษา (โดยนบัจาํนวนเม่ือ
นกัศึกษาสอบ Thesis/IS แลว้ และคณะตรวจสอบคุณสมบติัการจบครบถว้นเพ่ือส่งบณัฑิต
วทิยาลยั) 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
วธีิการคาํนวณ 
 

ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด

100
 

 
ผลการคํานวณ 

ระดบัคุณภาพผลงานรวม ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละระดบัคุณภาพ คะแนนเทยีบเกณฑ์ 

18.75 1 1875 5 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

20 94.4 5  
 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

25 1875 5  
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ผลการดาํเนินงาน 
 ค่าดชันีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่มีผลการดาํเนินงานเกิน 18 เท่าของ
ร้อยละระดบัคุณภาพ (1875)  ซ่ึงไดร้ะดบัคะแนนเตม็ 5 ตามเกณฑม์าตรฐานของ สมศ. และไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้
ท่ีร้อยละ 25 
 
รายการหลกัฐาน 
 อ 2.2-01 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/SAR8_Department.xls (สืบคน้เม่ือ 14 พ.ค. 
2557) 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :   

เน่ืองจากมีนกัศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีจบในปีการศึกษาน้ีเพียง 1 คนและมีจาํนวนผลงานวิจยัท่ีมีการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาติในปีปฏิทินน้ีจาํนวน 17  งานวิจยัและ มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ จาํนวน 6 งานวิจยั 
(ซ่ึงผลงานส่วนหน่ึงเป็นผลงานของนักศึกษาท่ีได้จบการศึกษาไปแลว้) ทาํให้ผลการดาํเนินการในส่วนน้ีบรรลุ
เป้าหมายโดยมีนยัสาํคญั 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ ๑๔ (สมศ.) การพฒันาคณาจารย์ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑ์การพจิารณา 
            กาํหนดค่านํ้าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงัน้ี 

วุฒิการศึกษา
ตาํแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
     ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน  

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  

วธีิการคาํนวณ 

 

 
ผลการคํานวณ 

ระดบัคุณภาพอาจารย์ จํานวนอาจารย์ ค่าดชันีคุณภาพอาจารย์ คะแนนเทยีบเกณฑ์ 

76.50 15.5 4.94 4.11 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5.00 5.14 4.29  
 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของอาจารยป์ระจาํ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 
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ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5.50 4.94 4.11 x 

 
ผลการดาํเนินงาน 
 ค่าดชันีคุณภาพอาจารยข์องภาควชิาฯ เท่ากบั 4.94 ซ่ึงไดร้ะดบัคะแนน 4.11 อยูใ่นระดบัดีตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สมศ. แต่ยงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 
รายการหลกัฐาน 
 อ. 2.2-01 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/SAR8_Department.xls (สืบคน้เม่ือ 14 พ.ค. 
2557) 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณาจารยใ์นหน่วยงานมีคุณวุฒิสูงและกระตือรือร้นในการผลิตงานวิจยัออกมาอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํให้มี
การผลกัดนัใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาผลิตงานวจิยัท่ีมีการตีพิมพผ์ลงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 มีการส่งเสริมการพฒันาบุคลากร 
 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ส่งเสริมใหอ้าจารยข์อตาํแหน่งทางวชิาการ 
 ส่งเสริมใหอ้าจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาโทไปเรียนต่อปริญญาเอก 
 
วธีิปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม 
 ความสามคัคีในองคก์ร 
 บุคลากรทุกคนรู้และปฏิบติัหนา้ท่ีของตวัเองไดดี้ทั้งยงัมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
  
 
 



39 
 

องค์ประกอบ 4 การวจิัย 

ตวับ่งช้ีที่ 4.3 (สกอ.) เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวจิัยประจํา 

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยันาํเขา้ 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑป์ระเมินเฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง  
กลุ่มสาขาวชิา คะแนนเตม็ 5 

กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
75,000 บาทข้ึนไปต่อคน  

หมายเหตุ 

1. จาํนวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจาํ ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ี
ปฏิบติังานจริงไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ 
2. ให้นับจาํนวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จาํนวนเงินท่ี
เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลกัฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจยั ซ่ึงอาจเป็นหลกัฐานจากแหล่งทุน
หรือหลกัฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัท่ี ร่วมโครงการ ใหแ้บ่งสัดส่วนเงินตามหลกัฐาน
ท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลกัฐานใหแ้บ่งเงินตามสัดส่วนผูร่้วมวจิยัของแต่ละสถาบนั 
4. การนบัจาํนวนเงินสนบัสนุนโครงการวิจยั สามารถนบัเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีไดล้งนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารยห์รือนกั วิจยั แต่ไม่สามารถนบัเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีบุคลากร
สายสนบัสนุนท่ีไม่ใช่นกั วจิยัเป็นผูด้าํเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั 1,257,007 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั 2,132,446 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ) 13.5 

จาํนวนนกัวจิยัประจาํทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ) - 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

250,000 609,474 5  

 



40 
 

ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

250,000 251,071 5  

 
ผลการดาํเนินงาน 
 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ(ไม่นบัรวมท่ีลาศึกษาต่อ) และนกัวจิยัคือ 
251,071 บาท/คน ซ่ึงสูงกวา่เกณฑข์อง สกอ. (180,000 บาท/คน) ทาํใหไ้ดค้ะแนนเตม็ 5 อยูใ่นระดบัดีมาก 
 
รายการหลกัฐาน 

 อ.2.2-01 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/SAR8_Department.xls (สืบค้นเม่ือ 14 พ.ค. 

2557) 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 



41 
 

 

องค์ประกอบ 4 การวจิัย  
ตวับ่งช้ีที่ ๕ (สมศ.) งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

กาํหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี  

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิยั 

0.25 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบั
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดั 
อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น
ประกาศ ของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดั
อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐาน 
ขอ้มูลสากล ISI หรือ Scopus 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกใหน้าํเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ 
ซ่ึงสามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 

กาํหนดระดบัแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค ์ดงัน้ี  

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 

0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

* องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาดว้ย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่  บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
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สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ไทยกบัประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่ง
นอ้ย 5 ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จาํเป็นตอ้งไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งสาํหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 
ประเทศ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละเท่ากบั 5 คะแนน จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ดงัน้ี 

กลุ่มสาขาวชิา 5 คะแนน 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ  20 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

หมายเหตุ 
- งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ นบัตามปีปฏิทิน 
- จาํนวนอาจารยป์ระจาํแนะนกัวจิยัทั้งหมด ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อใหน้บัตามปี

การศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วธีิการคาํนวณ 

ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด

100
 

ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ) 13.5 

จาํนวนนกัวจิยัประจาํทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ) - 

จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบั
นานาชาติ หรือจาํนวนการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

1.50 
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ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศของ 
สมศ. 

- 

จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล
การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์
หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.  

0.75 

จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล
การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์
หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI 
หรือ Scopus 

6.00 

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั - 

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - 

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ - 

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน - 

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีลาศึกษาต่อ 2 

จาํนวนนกัวจิยัประจาํท่ีลาศึกษาต่อ - 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

20 96.43 5  
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ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

20 53.23 5  

 
ผลการดาํเนินงาน 
 งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่มีผลการดาํเนินงานเป็นร้อยละ 53 ซ่ึงมากกวา่
เกณฑก์าํหนดของ สมศ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี: 20) จึงไดค้ะแนนเตม็ 5 อยูใ่นระดบัดีมาก 
 
 
รายการหลกัฐาน 

 อ.2.2-01 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/SAR8_Department.xls (สืบค้นเม่ือ 14 พ.ค. 

2557) 
 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 4 การวจิัย 

ตวับ่งช้ีที่ ๖ (สมศ.) งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ 
- งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์ นบัตามปีปฏิทิน 
- จาํนวนอาจารยป์ระจาํแนะนกัวจิยัทั้งหมด ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อใหน้บัตามปี

การศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วธีิการคาํนวณ 

ผลรวมของจาํนวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด

100
 

ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 15.5 

จาํนวนนกัวจิยัประจาํทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ - 

จาํนวนรวมของผลงานวจิยัท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ - 

จาํนวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์ - 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

20 57.14 5  
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ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

21 - 0 x 

ผลการดาํเนินงาน 
 เน่ืองจากไม่มีการนาํผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ ทาํใหผ้ลการประเมินของตวัช้ีวดัน้ีได้
ระดบัคะแนน 0 ซ่ึงตอ้งปรับปรุงตามเกณฑม์าตรฐานของ สมศ. 
 
รายการหลกัฐาน 

 อ.2.2-01 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/SAR8_Department.xls (สืบค้นเม่ือ 14 พ.ค. 

2557) 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
  
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีเงินสนบัสนุนงานวจิยั 
 มีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่และมีงานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ 
 
 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  
 
วธีิปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม 
 คณาจารยร่์วมมือกนัผลิตงานวจิยัและตีพิมพผ์ลงานวจิยั 
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องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจดัการ 

ตวับ่งช้ีที่ 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเส่ียง  

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
 6 ขอ้ 

 

หมายเหตุ 

คะแนนการประเมินจะเท่ากบั 0 หากพบวา่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบนัใน
รอบปี การประเมิน ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวติและความปลอดภยัของนกัศึกษา คณาจารย ์
บุคลากร หรือต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ หรือต่อความมัน่คงทางการเงินของสถาบนั อนั
เน่ืองมาจากความบกพร่องของสถาบนัในการควบคุม หรือจดัการกบัความเส่ียง หรือ
ปัจจยัเส่ียงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลกัฐานประกอบท่ีชดัเจน  
ตวัอยา่งความเส่ียงร้ายแรงท่ีใหผ้ลประเมินเป็นศูนย ์(0) คะแนน เช่น  
1. มีการเสียชีวติและถูกทาํร้ายร่างกายหรือจิตใจอยา่งรุนแรงของนกัศึกษา คณาจารย ์
บุคลากรภายในสถาบนั ทั้งๆ ท่ีอยูใ่นวสิัยท่ีสถาบนัสามารถป้องกนัหรือลดผลกระทบใน
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้แต่ไม่พบแผนการจดัการความเส่ียงหรือไม่พบความพยายามของ
สถาบนัในการระงบั เหตุการณ์ดงักล่าว  
2. สถาบนัหรือหน่วยงานเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี อนัเน่ืองมาจากปัจจยั 
ต่างๆ เช่น คณาจารย ์นกัวจิยัหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบติัตาม
มาตรฐานหรือ กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏใหเ้ห็นตามส่ือต่าง เช่น 
หนงัสือพิมพ ์ข่าว online เป็นตน้  
3. สถาบนัหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในดา้นการเงินจนทาํใหต้อ้งปิดหลกัสูตร
หรือไม่ สามารถปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาของสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดส่้งผลกระทบต่อนกัศึกษาปัจจุบนัท่ีเรียนอยูอ่ยา่งรุนแรง 

 ** หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดค้ะแนนการประเมินเป็นศูนย ์(0) แลว้ สถาบนักจ็ะไดค้ะแนน
การ ประเมินเป็นศูนย ์(0) ดว้ยเช่นกนั หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ การไม่เขา้
ข่ายท่ีทาํใหผ้ลการประเมินไดค้ะแนนเป็นศูนย ์(0) ไดแ้ก่  
1. สถาบนัมีการวเิคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงเชิงป้องกนั หรือมีแผนรองรับเพ่ือ
ลดผลกระทบสาํหรับความเส่ียงท่ีทาํใหเ้กิดเร่ืองร้ายแรงดงักล่าวไวล่้วงหนา้ และดาํเนินการ
ตามแผน  
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยูน่อกเหนือการบริหารจดัการ (การควบคุมหรือการป้องกนั) ของ
สถาบนั  
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดงักล่าวมีความรุนแรงท่ีลดนอ้ยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได ้
กาํหนดไวล่้วงหนา้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเส่ียง  โดยมีผู ้บ ริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับ ผิ ด ช อบ พัน ธ กิ จห ลัก ข อ งส ถ าบั น ร่ วม เป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทาํงาน  

มีคณะกรรมการหรือ
คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

อ.7.4-01  

 2 มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ความเส่ียงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบทของสถาบนั 
ตวัอยา่งเช่น 
- ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
- ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
- ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
- ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน เช่น ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหารหลกัสูตร การบริหารงานวจิยั 
ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบนั 

ดาํเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีถูก
แต่งตั้งข้ึน 

อ.7.4-02 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและ
จดัลาํดบัความเส่ียงท่ีไดจ้าก การวเิคราะห์ในขอ้ 2  

ดาํเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีถูก
แต่งตั้งข้ึน 

อ.7.4-02 

 4 มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียง
สูง และดาํเนินการตามแผน  

ดาํเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีถูก
แต่งตั้งข้ึน 

อ.7.4-02 

 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง  

ดาํเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีถูก
แต่งตั้งข้ึน 

อ.7.4-02 

 6 มีการนาํผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากสภา
สถาบนัไปใชใ้นการปรับแผนหรือวเิคราะห์ความเส่ียง
ในรอบปี ถดัไป  
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 5 4  

 
ผลการประเมนิตนองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 5 4  

 

รายการหลกัฐาน 

 อ. 7.4-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 อ. 7.4-02 รายงานผลการดาํเนินงานคณะวศิวกรรมศาสตร์ ประจาํปี 2556 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีการวเิคราะห์ระบบบริหารความเส่ียงในการทาํงานอยา่งถูกตอ้ง 
 
 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียง 
 
 
วธีิปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม 
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีที่ 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้  
หรือ 6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
7 หรือ 8 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
9 ขอ้ 

 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ และพฒันาการ
ของสถาบนั ตั้งแต่ระดบัภาควชิาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด  

มีระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ และ
พฒันาการของสถาบนั 

อ.9.1-01 

 2 มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเร่ืองการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั  

คณะกรรมการดาํเนิน
นโยบายภายใตก้าร
ดาํเนินงานของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

อ.9.1-01 

 3 มีการกาํหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั  กาํหนดตวับ่งช้ีเนน้การวจิยั อ.9.1-01 

 4 มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย 1) การควบคุม ติดตาม
การดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัทาํ
รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบนัและสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มูล
ครบถว้นตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาํหนด ใน CHE QA Online และ 3) การนาํผลการ
ประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนั  

มีการดาํเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถว้น 

อ.9.1-01 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 5 มีการนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทาํงาน และส่งผลใหมี้การพฒันาผลการ
ดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี  

นาํจุดดอ้ยมาใชใ้นการ
พฒันาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะฯ 

อ.9.1-01 

 6 มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคป์ระกอบ
คุณภาพ  

ระบบสารสนเทศทั้ง 9 
องคป์ระกอบอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

อ.9.1-01 

 7 มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนั
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษาผูใ้ชบ้ณัฑิต และ
ผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั  

นกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต และ
ผูใ้ชบ้ริการ มีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

อ.7.4-02  
 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรม
ร่วมกนั  

แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ประกนัคุณภาพระหวา่ง
ภาควชิาผา่นการประชุม 

อ.7.4-02  
 

 9 มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันา ข้ึน และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์  

  

 
 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 9 5  

 
ผลการประเมนิตนองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 8 4  

รายการหลกัฐาน 
 อ.7.4-02 รายงานผลการดาํเนินงานคณะวศิวกรรมศาสตร์ ประจาํปี 2556 
 อ.9.1-01 รายงานผลการดาํเนินงานภาควิชาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ ประจาํปี 2556 
หมายเหตุ /ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีที่ ๑๕ (สมศ.) ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกดั 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ ใชค้่าคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตน้สังกดั 

หมายเหตุ 

 

กรณีของการประเมินระดบัคณะ  หากประเมินการประกนัคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุก
ตวัท่ีกาํหนดในระดบัสถาบนั ใหใ้ชค้ะแนนจากการประเมินในระดบัสถาบนัของตวับ่งช้ีนั้นมา
ใชแ้ทน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 4.57 4.57  

 
ผลการประเมนิตนองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 4.43 4.43  

 
ผลการดาํเนินงาน 
 ภาควชิาเหมืองแร่และวสัดุไดค้ะแนนการประเมินเฉล่ียท่ีระดบั 4.43 อยูใ่นเกณฑดี์ 
 

รายการหลกัฐาน 

อ. 2.2-01 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/SAR8_Department.xls (สืบค้นเม่ือ 14 พ.ค. 
2557) 

 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 การใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 
 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 เขา้รับการอบรมทางดา้นการประกนัคุณภาพ 
 
 
วธีิปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม 
 บุคลากรทุกคนตอ้งร่วมมือกนั 
 
 
 
 



องคป์ระกอบและตวับง่ชี้ ต ัง้ ขอ้มลู ผลการ คะแนน (ระบุเลข 1 ในขอ้ทีม่กีารดาํเนนิงาน) จํานวนขอ้ คะแนน คดิคะแนน ผลการประเมนิ
หาร ดาํเนนิงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9

องคป์ระกอบที ่2 การผลติบณัฑติ 4.52 ดมีาก
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสตูร (ขอ้) 4.00 ดี

กรณีที ่1 ไมเ่ปิดหลักสตูรระดับบัณฑติศกึษา 0 0 0.00 ตอ้งปรับปรงุ
กรณีที ่2 เปิดหลักสตูรระดับบัณฑติศกึษา 1 1 1 1 1 1 6 4 4.00 ดี

สกอ. 2.2 อาจารยป์ระจําทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก (รอ้ยละ) 5.00 ดมีาก
กรณีที่ 1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีม่วีฒุปิรญิญาเอก อาจารยป์.เอก 9.5 61.29 5.00 5.00 ดมีาก

อาจารยท์ัง้หมด 15.5
กรณีที่ 2 คา่การเพิม่ขึน้ของอาจารยป์ระจําทีม่วีฒุปิรญิญาเอก รอ้ยละปีกอ่นหนา้ 64.29 -3.00 -1.25 -1.25 ตอ้งปรับปรงุ

รอ้ยละปีปัจจบุัน 61.29
สกอ. 2.3 อาจารยป์ระจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวชิาการ  (รอ้ยละ) 5.00 ดมีาก

กรณีที่ 1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวชิาการ รศ.+ศ. 5 32.26 5.00 5.00 ดมีาก
อาจารยท์ัง้หมด 15.5

กรณีที ่2 คา่การเพิม่ขึน้ของอาจารยป์ระจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละปีกอ่นหนา้ 35.71 -3.46 -2.88 -2.88 ตอ้งปรับปรงุ
รอ้ยละปีปัจจบุัน 32.26

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน (ขอ้) 1 1 1 1 1 1 1 7
สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน (ขอ้) 1 1 1 1 1 1 6 4 4.00 ดี
สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรม 1 1 1 1 4

ถว่งนํ้าหนัก
ผลงานฯ 18.75 1,875.00 5.00 5.00

ดมีาก

กรณีที่ 1 -
กรณีที่ 2 -
กรณีที่ 3 12.75
กรณีที่ 4 6.00
ผูส้ําเร็จ

การศกึษาป.โท 1

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย์ ถว่งนํ้าหนักของ
อาจารย์ 76.50 4.94 4.11 4.11

ดี

อาจารย-์ตรี -
อาจารย-์โท 8.00
อาจารย-์เอก 7.50
ผศ.-ตรี -
ผศ.-โท -
ผศ.-เอก 24.00
รศ.-ตรี -
รศ.-โท 5.00
รศ.-เอก 32.00
ศ.-ตรี -
ศ.-โท -
ศ.-เอก -
อาจารย์

ปฏบิัตงิานจรงิ 15.50

สมศ. 3. ผลงานของผูส้ําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท
             ทีไ่ดร้ับการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่(รอ้ยละ)

แบบฟอรม์ 8 แบบฟอรม์คาํนวณคะแนนผลการประเมนิคณุภาพ (SAR - 8)  ปีการศกึษา  2556
ภาควชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่

เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ

--------------------------------------------
รายงานการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2556/ปีงประมาณ 2556 7-1
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องคป์ระกอบและตวับง่ชี้ ต ัง้ ขอ้มลู ผลการ คะแนน (ระบุเลข 1 ในขอ้ทีม่กีารดาํเนนิงาน) จํานวนขอ้ คะแนน คดิคะแนน ผลการประเมนิ
หาร ดาํเนนิงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ

องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั 3.33 พอใช ้
สกอ. 4.3 เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรา้งสรรคต์อ่จํานวนอาจารยป์ระจํา 5.00 ดมีาก

(กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี180,000 บาท) เงนิสนับสนุน 3,389,453 251,071 5.00 5.00 ดมีาก
อาจารย+์นักวจิัย 13.5

สมศ. 5. งานวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้ับการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ (รอ้ยละ)
5.00 ดมีาก

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ถว่งนํ้าหนัก
ผลงานฯ 8.25 53.23 5.00 5.00 ดมีาก

กรณีที่ 1 1.50
กรณีที่ 2 -
กรณีที่ 3 0.75
กรณีที่ 4 6.00
อาจารยแ์ละ
นักวจิัยทัง้หมด 15.50

สมศ. 6. งานวจิัยทีน่ําไปใชป้ระโยชน ์(รอ้ยละ) จํานวนงานวจิัย/
สรา้งสรรค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 ตอ้งปรับปรงุ

อาจารยแ์ละ
นักวจิัยทัง้หมด 15.50

องคป์ระกอบที ่7 การบรหิารและการจดัการ 4.00 ดี
สกอ. 7.4 ระบบบรหิารความเสีย่ง (ขอ้) 1 1 1 1 1 5 4 4.00 ดี
องคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 4.21 ดี
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน (ขอ้) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 4.00 ดี
สมศ. 15. ผลประเมนิการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตน้สงักัด (คะแนน) 4.43 4.43 4.43 ดี

คา่เฉลีย่ 9 องคป์ระกอบสําหรบัการประเมนิคณุภาพภายใน (ไมร่วมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ และมาตรการสง่เสรมิ) 4.13 ดี
คา่เฉลีย่ตวับง่ชีท้ ี่ 1-11 ของ สมศ. 3.33 พอใช ้
คา่เฉลีย่ทกุตวับง่ชีข้อง สมศ. 3.71 ดี

--------------------------------------------
รายงานการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2556/ปีงประมาณ 2556 7-2
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แผน

ผล 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (13)
ขอ้ แผน 6 6 6 6 6 6 6

ผล 6 6 6 6
ร้อยละ แผน 60 60 65 65 70 70 70

ผล 76.92 66.67 64.29 61.29
ร้อยละ แผน 30 30 30 30 30 30 30

ผล 38.46 37.04 35.71 32.26
ขอ้ แผน

ผล 7 7
ขอ้ แผน 5 5 5 5 5 5 5

ผล 7 7 6 6
ขอ้ แผน

ผล 4 4
ร้อยละ แผน 50 20 20 25 25 30 30

ผล 33.09 215.63 94.44 1875.00
แผน 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50
ผล 6.03 5.26 5.14 4.94

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

ผล 972,342 456,571 609,474 251,071
ร้อยละ แผน 20 20 20 20 20 20 20

ผล 64.10 62.96 96.43 53.23
ร้อยละ แผน 20 21 22 23 24

ผล 23.08 29.63 57.14 0.00
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (5)

ขอ้ แผน 4 4 5 5 5
ผล 5 5

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2)
ขอ้ แผน 7 7 7 7 7 7 7

ผล 7 7 9 8
คะแนนเต็ม ๕ แผน 4 4 4 4 4 4 4

ผล 4.33 4.67 4.57 4.43

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

๑๕. ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและ
นกัวจิยั
๕. งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพมิพห์รือเผยแพร่

๖. งานวจิยัท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์

๑๔. การพฒันาคณาจารย์ ค่าดชันี
คุณภาพอาจารย์

๓. ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพมิพห์รือเผยแพร่

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน

2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศึกษา

2.2 อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก

2.3 อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร

แบบฟอร์ม 9 แผน-ผลการดําเนินงานของปีการศึกษา 2554-2560 (SAR - 9) ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี หน่วยนับ
แผนการดําเนินงาน

SAR8_MnE_21_7_57(Approve).xls/page 1/1
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ผ.ก-1 
 

ภาคผนวก ก รายการเอกสารอา้งอิง 

อ.2.1-01  ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

อ.2.1-02  หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.ตรี สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่ 

อ.2.1-03  หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.ตรี สาขาวศิวกรรมวสัดุ 

อ.2.1-04  หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.โท สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่ 

อ.2.1-05  หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.โท สาขาวศิวกรรมวสัดุ 

อ.2.1-06  หนงัสือรับรองหลกัสูตรระดบั ป.เอก สาขาวศิวกรรมวสัดุ 

อ.2.1-07  ประกาศภาควิชาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการของภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 

อ.2.1-08  หลกัสูตรวศิวกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร่ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

อ.2.1-09  หลกัสูตรวศิวกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมวสัดุ หลกัสูตรปรับปรุง 2554 

อ.2.1-10  หลกัสูตรวศิวกรรมดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมวสัดุ หลกัสูตรปรับปรุง 2554 

อ.2.2-01 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/SAR8_Department.xls (สืบคน้เม่ือ 14 
พ.ค. 2557) 

 อ.2.4-01  แผนการดาํเนินงาน ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 

 อ.2.4-02  เวบ็ไซด ์KM ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ http://www.km.eng.psu.ac.th/ 

 อ.2.4-03  เวบ็ไซดป์ระเมินการสอนของคณะ  

อ.2.6-01  หลกัสูตรวศิวกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเหมืองแร่ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

อ.2.6-02  หลกัสูตรวศิวกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

อ.2.6-03  หลกัสูตรวศิวกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร่ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

อ.2.6-04  หลกัสูตรวศิวกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมวสัดุ หลกัสูตรปรับปรุง 2554 

อ.2.6-05  หลกัสูตรวศิวกรรมดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมวสัดุ หลกัสูตรปรับปรุง 2554 

อ.7.4-01  คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 อ.7.4-02  รายงานผลการดาํเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาํปี 2556 

 อ.9.1-01   รายงานผลการดาํเนินงานภาควิชาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ ประจาํปี 2556 
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