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คํานํา 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ มีการดําเนินงานทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้มาตรฐานคุณภาพ ภายใต

วิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และเปาประสงคที่วางแผนไวของภาควิชาฯ เพื่อใหสามารถสรางองค

ความรูและถายทอดองคความรูใหมสูบัณฑิตของภาควิชาทุกคนอยางตอเนื่อง  

การประเมินตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY 

ASSURANCE (AUN-QA) นี้ เปนการประเมินตนเองดวยระบบใหมที่เปนมาตรฐานสากล ซึ่งจะชวยใหภาควิชา

สามารถทราบถึงสถานะ และเขาใจผลการดําเนินงานในแตละปไดดีขึ้น จึงสงผลใหภาควิชาฯ สามารถวางแผน

พัฒนาและปรับปรุงแกไขขอบกพรองและเสริมจุดแข็งของการจัดการหลักสูตรไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาและรักษาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากลตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 การดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มีผลการประเมินตนเอง

ที่คอนขางต่ํา ซึ่งระดับคะแนนโดยรวมอยูที่ประมาณ 2 ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรมีการวางกระบวนการและ

ดําเนินการตามหัวขอประเมินของ AUN-QA ทั้ง 11 ขอ แตในสวนของผลการดําเนินการนั้นไมอาจแสดงขอมูล

เปนเอกสารที่ชัดเจนไดเนื่องจากไมมีการเก็บหรือสํารวจขอมูลมากอน โดยจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของ

หลักสูตร เชน 

 จุดแข็ง: อัตราการไดงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีแนวโนมที่สูงกวารอยละ 60 

ในระยะเวลาสองปยอนหลังที่ผานมา โดยปการศึกษา 2558 นี้บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําสูงถึงรอยละ 68 ซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงความตองการใชบัณฑิตของตลาดที่คอนขางสูงแมวาจะมีหลายสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสาขานี ้ 

 จุดที่ควรพัฒนา: นักศึกษามีอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรคอนขางต่ํา และมี

เกณฑความสามารถทางภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา 

 การประเมินหลักสูตรรอบปการศึกษา 2558 ในครั้งนี้เปนการนําเกณฑการประเมินแบบใหมคือ AUN-

QA มาใชในการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับป 2553 ซึ่งออก

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ทําใหขอมูลในการใหคะแนนประกอบรายงานบางหัวขอประเมินที่

ตองการขอมูลยอนหลัง หลักสูตรไมสามารถใหขอมูลไดเพราะยังไมเคยมีการเก็บขอมูลมากอน ทั้งนี้ทีมงานและ

คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดมีการทําความเขาใจกับเกณฑนี้แลวเพื่อวางแผนและเตรียมขอมูลสําหรับการ

ประเมินในปการศึกษาถัดไป  
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บทที่ 1 

สวนนํา 

ประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 เริ่มตนในป พ.ศ. 2505 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําโครงการที่จัดใหมีมหาวิทยาลัยในภาคใตขึ้นตามแผนพัฒนาภาคใต ในปพ.ศ. 2508 

รัฐบาลอนุมัติในหลักการ 2 ประการ คือ 

1. ใหมีมหาวิทยาลัยภาคใตโดยมีศูนยกลางที่ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี โดยให

มีคณะวิศวกรรมศาสตรขึ้นกอนและมีโครงการจัดตั้งคณะวิชาตางๆ กระจายตามจังหวัดตางๆ ใน

ภาคใต  

2. ใหมีงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามขอ 1 ในป 2509 เปนจํานวนเงิน 30 ลานบาท 

คณะกรรมการพัฒนาภาคใตชุดนี้ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกอตั้งมหาวิทยาลัยภาคใตขึ้นใน

ป พ.ศ. 2508 โดยมี พ.อ.ถนัด คอมันตร เปนประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ เริ่มดําเนินการใหมีการ

กอสรางมหาวิทยาลัยที่ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ในป พ.ศ. 2509 ในขณะที่ดําเนินการ

กอสรางที่จังหวัดปตตานีนั้น มหาวิทยาลัยยังไมมีชื่อเปนทางการ จึงใชชื่อวา "มหาวิทยาลัยภาคใต"  

ตอมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานชื่อ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 วา 

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลา

นครินทร (จากพระมหากรุณาธิคุณนี้ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวันที่ 22 กันยายน ของทุกปเปน "วันสงขลา

นครินทร") 

 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต 

บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน" 

 

ประวัติโดยยอของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุไดเปดใชหลักสูตรครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 

2541 โดยใชชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และหลักสูตรไดดําเนินการรับ

นักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรใหเขากับสถานการณปจจุบันเรื่อยมา ดังนี้ 
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1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหความเห็นชอบอนุมัติเมื่อ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2546 

1.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหความเห็นชอบอนุมัติเมื่อ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2549 

1.3 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอนุมัติ/รับทราบการอนุมัติ

หลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 327 (8/2553) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2553 และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแลว เมื่อวันที่ 23 

พฤษภาคม 2557 

 

วิสัยทัศนของภาควิชาฯ/ หลักสูตร 

เปนแหลงรียนรู และผลิตวิศวกรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล ทั้งทางดานการศึกษา วิจัย และการ

ประยุกตใชความรูและเทคโนโลยี เพื่อเปนประโยชนแกสังคม 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตวิศวกรที่คิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบตอสงัคม 

2. สราง บูรณาการ และเผยแพรองคความรูทางวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุที่สอดคลองกับความ

ตองการทางสังคมอยางยั่งยืน 

3. สรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูและเปดกวางใหกับนักศึกษา 

4. ใหบริการดานวิชาการแกชุมชน และสังคม 

 

วัตถุประสงค จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 มี

วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

2.1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และตอสังคมและปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต 

และเสียสละ  

2.2. มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวได

อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได  
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2.3. มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ

พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ  

2.4. คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  

2.5. มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปน

หมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการ

ทํางาน  

2.6. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค 
ในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางด ี

 

โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ

รองหัวหนาภาควิชาฯ 
ฝายวิชาการ

คณะกรรมการวิชาการ
และคุณภาพนักศึกษา

รองหัวหนาภาควิชาฯ 
ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

รองหัวหนาภาควิชาฯ 
ฝายประกันคุณภาพและ

กิจการนักศึกษา

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพและกิจการ

นักศึกษา

เลขานุการภาควิชาฯ

ขาราชการและลูกจางสาย
สนับสนุน

คณะกรรมการ 5ส. คณะกรรมการบริการวิชาการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม

เหมืองแร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุ
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รายช่ือคณะผูบริหาร และคณะกรรมการตางๆ 

คณะผูบริหารภาควิชาฯ 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนูญ มาศนิยม หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 

2. อาจารย วิฆเนศว ดําคง รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาศ เมืองจันทรบุรี รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

4. อาจารย พงศศิริ จุลพงศ รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายประกันคุณภาพและ

กิจการนักศึกษา 

5. นาง ทิชากร สุวรรขํา เลขานุการภาควิชาฯ 

6. ดร. สมใจ จันทรอุดม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท-เอก

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ

7. รองศาสตราจารย ดร. ดนุพล ตันนโยภาส ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

 

คณะกรรมการวิชาการและคุณภาพนักศึกษา 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. รองศาสตราจารย ดร. เล็ก สีคง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. อาจารย วิฆเนศว ดําคง ประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร. ดนุพล ตันนโยภาส กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย กัลยาณี คุปตานนท  กรรมการ 

5. นาง นัตติยา บัวชื่น  กรรมการ 

6. นาง ทิชากร สุวรรขํา  กรรมการ 

 

คณะกรรมการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ปลูกผล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาศ เมืองจันทรบุร ี ประธานกรรมการ 
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รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

3. รองศาสตราจารย ดร. พิษณุ บุญนวล กรรมการ 

4. ดร. มัทนา ฆังคะมโณ กรรมการ 

5. นาง นัตติยา บัวชื่น  กรรมการ 

6. นาง ทิชากร สุวรรขํา  กรรมการ 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วษิณุ ราชเพ็ชร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. อาจารย พงศศิริ จุลพงศ  ประธานกรรมการ 

3. อาจารย หทัยชนก วัฒนศักดิ์ กรรมการ 

4. อาจารย ชนินทร ดํารัสการ กรรมการ 

5. นาง นัตติยา บัวชื่น  กรรมการ 

6. นาง ทิชากร สุวรรขํา  กรรมการ 

7. ประธานชมรมนักศึกษาเหมืองแรและวัสดุ กรรมการ 

8. ประธานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิศวกรรม

เหมืองแรและวัสดุ 

กรรมการ 

9. ดร. พงศพัฒน สนทะมิโน กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. รองศาสตราจารย ดร. พิษณ ุบุญนวล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนูญ มาศนิยม ประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร. ดนุพล ตันนโยภาส กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย กัลยาณี คุปตานนท  กรรมการ 
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รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาศ เมืองจันทรบุรี  กรรมการ 

6. นาง นัตติยา บัวชื่น  กรรมการ 

7. นาง ทิชากร สุวรรขํา  กรรมการ 

 

คณะกรรมการ 5 ส.  

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนูญ มาศนิยม ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ปลูกผล กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร. พิษณ ุบุญนวล  กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร. เล็ก สีคง  กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร. ดนุพล ตันนโยภาส  กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย กัลยาณี คุปตานนท กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาศ เมืองจันทรบุรี กรรมการ 

8. ดร. พงศพัฒน สนทะมิโน กรรมการ 

9. นาง นัตติยา บัวชื่น กรรมการ 

10. นาง ทิชากร สุวรรขํา กรรมการ 

11. นาง ปรีดาภรณ จันทรัตน กรรมการ 

12. นาย ชิตพล เอียดปาน กรรมการ 

13. นาย อนุศิษฎ ยอดจันทร กรรมการ 

14. นาย วรวัช โภไคยอัจจิมา กรรมการ 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. รองศาสตราจารย ดร. พิษณุ บุญนวล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร. ดนุพล ตันนโยภาศ  ประธานกรรมการ 

3. นาง นัตติยา บัวชื่น  กรรมการ 

4. นาง ทิชากร สุวรรขํา  กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. รองศาสตราจารย ดร. เล็ก สีคง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. ดร. สมใจ จันทรอุดม  ประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ปลูกผล  กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาศ เมืองจันทรบุร ี กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วษิณุ ราชเพ็ชร กรรมการ 

6. นาง นัตติยา บัวชื่น  กรรมการ 

7. นาง ทิชากร สุวรรขํา  กรรมการ 

 

หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดสอน 

ภาควิชาฯ เปดใหมีการเรียนการสอนจํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ

 

นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามรูปแบบของระบบ AUN-QA โดยหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยทุกป และรับการประเมินจากหนวยงานภายนอกทุกๆ 5 ป 
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดรายวิชาดังนี้  
(ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 147 หนวยกิต) 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษา      12  หนวยกิต 
 2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  12  หนวยกิต 
 3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทั่วไป 6  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ    111 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   21  หนวยกิต 
 2) กลุมวิชาแกน         7  หนวยกิต 
 3) กลุมวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน    9  หนวยกิต 
 4) กลุมวิชาชีพ      74  หนวยกิต 

วิชาบังคับ      68  หนวยกิต 
วิชาเลือก        6  หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        6  หนวยกิต 
ง. หมวดวิชาการฝกงานไมนอยกวา   320  ชั่วโมง 

 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ถามี) 

อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุหลักสูตรปรับปรุง 2553 มีดังนี ้ 

 

รายชื่ออาจารย สถานะการคงอยูของอาจารยตามป พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ปลูกผล คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู 

2. รองศาสตราจารย ดร. เจษฎา วรรณสินธุ คงอยู คงอยู คงอยู ยายออก ยายออก ยายออก 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู ลาออก ลาออก 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาศ เมืองจันทรบุร ี คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู 
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ตอมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร ปจจุบันอาจารยประจํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุหลักสูตร 2553 เปนดังนี้ 

 

 
อาจารยผูสอนมีดังนี้ 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 

สถาบัน 

ปที่สําเร็จการศึกษา 
รองศาสตราจารย ดร. บุญสม ศิรบิํารุงสุข 

3-9098-00878-20-0 

Dr. Ing (Mining Techniques), Ecole Nationale Superieure 

des Mines De Paris, France, 2528 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนูญ มาศนิยม 

3-9001-00248-56-6 

Dr.-Ing. (Mining Engineering), TU Bergakademie Freiberg , 
Germany, 2552 

ดร. พงศพัฒน สนทะมิโน 

3-8099-00302-31-9 

Dr.-Ing. (Mining Engineering), TU Bergakademie Freiberg, 

Germany, 2558 

อาจารย หทัยชนก วัฒนศักดิ ์

3-3099-01264-44-0 

วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 2550 

รองศาสตราจารย ดร. สุรพล อารยีกุล 

3-9206-00208-81-4 

Ph.D. (Applied Geology), U. of New South Wales, Australia, 

2529 

รองศาสตราจารย ดร. เล็ก สคีง 

3-9098-0082-31-2 

D. Eng. (Mineral Processing and Metallurgy), Tohoku U., 

Japan, 2532 

รองศาสตราจารย ดร. พิษณุ บุญนวล 

3-9098-00882-05-3 

Ph.D. (Mineral Processing), The Pennsylvania State U., 

U.S.A., 2536 

รองศาสตราจารย ดร. ดนุพล ตันนโยภาส Dr. de l’Universite  Bordeaux I (Applied Geology), U. 

รายชื่ออาจารย 
ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนง วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาศ เมืองจันทรบุร ี

3-8001-01549-07-2 
ประธานหลักสตูร 

Ph.D. (Materials Science and Engineering), 

U. of Liverpool, U.K., 2548 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ปลูกผล 

3-8399-00188-36-2 
อาจารยประจํา 

Ph.D. (Metallurgical Engineering), U. of 

Wisconsin-Madison, U.S.A., 2544 

3. รองศาสตราจารย กลัยาณี คุปตานนท 

3-9098-00880-09-3 
อาจารยประจํา 

D.E.A. (Organometallic Chem.), U. Paul 

Sabatier, France, 2529 

4. ดร. มัทนา ฆังคะมโน 

3-9001-00898-60-9 
อาจารยประจํา 

Ph.D. Engineering (Ceramics), University of 

Exeter, UK, 2558 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร 

3-9206-00272-70-9 อาจารยประจํา 

Ph.D. (Materials Science and Engineering), 

Institut National Polytechnique de 

Lorraine, Nancy, France, 2550 



 

17 

 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 

สถาบัน 

ปที่สําเร็จการศึกษา 
3-1012-02937-38-5 Bordeaux I, France, 2535 

ดร. สมใจ จันทรอุดม 

1-8097-00011-71-3 

วศ.ด. (วิศวกรรมวสัดุ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2556 

อาจารย พงศศิริ จลุพงศ 

1-9099-00027-51-5 

วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร) มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 2554 

อาจารย วิฆเนศว ดําคง 

1-9098-00098-62-3 

วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร) มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 2554 

อาจารย ชนินทร ดํารสัการ 

3-8602-00368-96-3 

วศ.บ. (วิศวกรรมวสัดุ), ม.สงขลานครินทร, 2544 

 

 บุคลากรสนับสนุน 
o ขาราชการสายสนับสนุน  1 คน 

o พนักงานสายสนับสนุน  2 คน 

o ลูกจางประจําเงินงบประมาณ 3 คน 

 นักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มีจํานวนนักศึกษาประจําป

การศึกษา 2558 จํานวนทั้งหมด 143 คน โดยแบงตามชั้นปการศึกษาดังนี้ 

o ชั้นปการศึกษาที่ 1  จํานวน 30 คน 

o ชั้นปการศึกษาที่ 2  จํานวน 29 คน 

o ชั้นปการศึกษาที่ 3  จํานวน 36 คน 

o ชั้นปการศึกษาที่ 4  จํานวน 34 คน 

o ชั้นปการศึกษาที่ 5ขึ้นไป  จํานวน 14 คน 

 ผูสําเร็จการศึกษา 
สําหรับปการศึกษา 2558 นี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุ มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 16 คน โดยเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตรจํานวน 9 คนและ เปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาลาชากวา
แผนการศึกษาของหลักสูตรจํานวน 7 คน 

 ศิษยเกา ทางภาควิชาฯ รวมกับทางคณะไดมีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาของคณะ โดยแยก
เปนหลักสูตร ซึ่งศิษยเกาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุทุกคนสามารถติดตามขาวสารและสืบคน
ขอมูลไดทางเว็บไซต http://psuengineer.org/ 
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 งบประมาณประจําป 2558 แบงออกเปน 2 สวน คือ เงินงบประมาณแผนดิน 457,781 บาท 

และเงินรายไดพัฒนาภาควิชา 1,175,849 บาท 

 สิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
หลักสูตรจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับนักศึกษา

และบุคลากรดังนี้ 
1. หองชมรมนักศึกษาที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครับเชน ตูเก็บอุปกรณสวนตัว โตะ

ทํางาน พรอมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและมีเครือขายไรสายกระจายอยางทั่วถึงทุก
พื้นที่ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ เพื่อใหนักศึกษาไดเขาถึงระบบ
สารสนเทศไดสะดวกและรวดเร็ว 

2. เครื่องมืออุปกรณที่ใชสําหรับการศึกษา หองปฏิบัติการทางเคมี หองปฏิบัติการสําหรับ
ถายภาพวัตถุขนาดเล็ก (หอง Image) หองปฏิบัติการเครื่องมือแตงแร หองปฏิบัติการ
ดานการหลอ หองปฏิบัติการเครื่องชั่งละเอียด หองปฏิบัติการแรและหิน 
หองปฏิบัติการธรณีเทคนิค โดยแตละหองมีผูดูแลรับผิดชอบที่พรอมใหบริการนักศึกษา 

3. หองเรียนที่ติดตั้งสื่ออุปกรณรองรับระบบสารสนเทศที่ทันกับเทคโนโลยีปจจุบัน โดยมี 
Projector และคอมพิวเตอรโนตบุครองรับทุกหอง 
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บทที่ 2 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบที่ 1 

เกณ
ฑขอ
ที ่

เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ 

- ตามเกณฑ () 
- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

 

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑขอ 1, 2, และ 11 

 ไดมาตรฐาน 

 ไมไดมาตรฐาน เพราะ........................................................................ 

 

ตารางที่ 1.2 อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 

ตําแหนงทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  
รายชื่อปจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปที่

สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธกับ
สาขาที่เปด

สอน 
หมายเหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ธวัชชัย ปลูกผล 
3-8399-00188-36-2 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ประภาศ เมืองจันทรบุร*ี 
3-8001-01549-07-2 

Ph.D. (Materials 
Science and 
Engineering), U. 
of Liverpool, 
U.K., 2548 

  **ตามคาํสั่ง
คณะ
วิศวกรรมศาสตร
072/2559 

2 รองศาสตราจารย ดร. 
เจษฎา วรรณสินธุ 
3-4499-0235-08-9 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ธวัชชัย ปลูกผล 
3-8399-00188-36-2 

Ph.D. 
(Metallurgical 
Engineering), U. 
of Wisconsin-
Madison, U.S.A., 

  ตามคําสัง่คณะ
วิศวกรรมศาสตร
072/2559 
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ตําแหนงทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  
รายชื่อปจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปที่

สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธกับ
สาขาที่เปด

สอน 
หมายเหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ 
2544 
 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
วีรวรรณ สุทธิศรปีก 
3-1017-00535-07-6 

3 รองศาสตราจารย 
กัลยาณี คุปตานนท 
3-9098-00880-09-3 

D.E.A. 

(Organometallic 

Chem.), U. Paul 

Sabatier, 

France, 2529 

  ตามคําสัง่คณะ
วิศวกรรมศาสตร
072/2559 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ประภาศ เมืองจันทรบุรี* 
3-8001-01549-07-2 

4 ดร. มัทนา ฆังคะมโน 
3-9001-00898-60-9 

Ph.D. 

Engineering 

(Ceramics), 

University of 

Exeter, UK, 2558 

  ตามคําสัง่คณะ
วิศวกรรมศาสตร
072/2559 

5 ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร 
3-9206-00272-70-9 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
วิษณุ ราชเพ็ชร 
3-9206-00272-70-9 

Ph.D. (Materials 

Science and 

Engineering), 

Institut National 

Polytechnique 

de Lorraine, 

Nancy, France, 

2550 

  ตามคําสัง่คณะ
วิศวกรรมศาสตร
072/2559 

หมายเหตุ : กรุณาใสเครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารยที่เปนผูรับผดิชอบหลักสตูร ** https://goo.gl/YWeiGS 

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
  ครบ   ไมครบ 
 
เกณฑขอ 2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
  เปนไปตามเกณฑ  

1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน หรือ 
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2) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวา ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ เปดสอน และมี
ประสบการณในการสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................... 
 
เกณฑขอ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในป พ.ศ. 2553 
2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. 2559 

 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปจจุบันหลักสตูรถือวาลาสมัยและไดผานการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. 
2559 แลว 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 11 

 ผาน เพราะ ดําเนินงานผานทุกขอ 
 ไมผาน เพราะ ดําเนินงานไมผานขอ..................... 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

 

ระดับการประเมิน 

 
 เพื่อใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุงพัฒนาตอไปได 
การประเมินหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี ้

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความตองการในการพัฒนา 

1 ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมีเอกสาร ไม
มีแผนหรือไมมีหลักฐาน) 

คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรุงแกไข 
หรือพัฒนาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแตไมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดําเนินการแตยังไมครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอ
ได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวา
เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวาเกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นนํา 
ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
นํา 
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 AUN 1 

Expected Learning Outcomes 

 
 

Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 
the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and 
known to staff and students. 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course 
and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes 
which should be aligned to the programme expected learning outcomes. 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate to 
the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes called 
transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. written and 
oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, 
etc. 

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes 
have been clearly formulated and 
aligned with the vision and mission 
of the university [1,2] 

       

1.2 The expected learning outcomes 
cover both subject specific and 
generic (i.e. transferable) learning 
outcomes [3] 

       

1.3 The expected learning outcomes 
clearly reflect the requirements of 
the stakeholders [4] 

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 
 วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย: "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน" 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัย: 

พันธกิจ 1  พัฒนา มหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุ

วัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูใน

หลากหลายรูปแบบ 

พันธกิจ 2  สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพ

พื้นฐานของภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล 

พันธกิจ 3  ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติ

สูการสอนเพื่อสรางปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแก

บัณฑิต 
 
 วิสัยทัศนของคณะวิศวกรรมศาสตร: เปนสถาบันวิศวกรรมศาสตรที่
ไดรับการยอมรับในดานการศึกษา วิจัย และการประยุกตใชความรูและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนประโยชนแกสังคมอาเซียน  
 พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร:  
พันธกิจ 1 ผลิตวิศวกรที่คิดเปน  ทําเปน มีคุณภาพ และจริยธรรม  
พันธกิจ 2 สราง บูรณาการ และเผยแพรองคความรูทางวิศวกรรมที่สอดคลอง
กับความตองการทางสังคมอยางยั่งยืน 
พันธกิจ 3 สรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู และเปดกวางตอสังคม 
 
 จากวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การ
ออกแบบหลักสูตร 2553 ในสวนของการกําหนดผลการเรียนรูคาดหวังนั้น ได
มีการคิดออกแบบใหครอบคลุมวิสัยทัศนและพันธกิจดังกลาว เนื่องจากเนน
การออกแบบหลักสตูรตามกฎขอบังคับของ สกอ. โดยจัดใหมีผลการเรียนรู
คาดหวัง 5 ดานคือ 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู 
3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มคอ.2 
http://goo.gl/jXo8S8  
 
รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แรที่เผยแพรในเว็บไซตภา
วิชาฯ 
http://www.mne.eng.ps
u.ac.th/index.php/cours
e/bechelor/2013-07-25-
07-50-39/course2 
 
หนังสือนําสง มคอ.3  
http://goo.gl/I2n3YY 
http://goo.gl/3bPjRW 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
transferable) learning outcomes 
 ELO ของหลักสูตร 2553 มีความครอบคลุมทุกรายวิชาในหลักสูตร
และถูกออกแบบใหมีผลการเรียนรูคาดหวังใหผูที่สําเร็จการศึกษาสามารถตอ
ยอดองคความรูและเรียนตลอดชีวิต สังเกตไดจากผลการเรียนรูคาดหวังใน
หัวขอที่ 3 วาดวยทักษะทางปญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี  
 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและ
ความตองการ  
 3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมี
ระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของ
อยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยาง
สรางสรรค  
 5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือ
การเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและ
เทคโนโลยีใหมๆ 
 
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน 
 3) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห 
 4) มอบหมายงานโครงงานโดยใชหลักการวิจัย 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) การประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา 
 2) การประเมินผลการเรียนรูจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 3) ประเมินจากผูใชบัณฑิต 
 4) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหา 

มคอ.2 
http://goo.gl/jXo8S8  
 
รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แรที่เผยแพรในเว็บไซตภา
วิชาฯ 
http://www.mne.eng.ps
u.ac.th/index.php/cours
e/bechelor/2013-07-25-
07-50-39/course2 
 
หนังสือนําสง มคอ.3 (4) 
http://goo.gl/I2n3YY 
http://goo.gl/3bPjRW 
 
หนังสือนําสง มคอ.5 (6) 
http://goo.gl/fveUnk 
http://goo.gl/C5g83z 
 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
 กรรมการรางหลักสูตรพยายามออกแบบหลักสูตรโดยการกําหนด 

ELO ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีการขอความเห็นจาก

ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ทั้งในองคกรของรัฐ และเอกชน และนํา

ขอมูลที่ได มาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต

และทันตอยุคสมัย 

มคอ.2 

http://goo.gl/jXo8S8 

ภาคผนวก ช. 
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AUN 2 

Programme Specification 

 

Criterion 2 

1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 
course specifications for each programme it offers, and give detailed information 
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the 
programme. 

2. Programme specification including course specifications describes the expected 
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to 
understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; 
and the relationship of the programme and its study elements. 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme 
specification is comprehensive and up-to-
date [1,2] 

       

2.2 The information in the course specification 
is comprehensive and up-to-date [1,2] 

       

2.3 The programme and course specifications 
are communicated and made available to 
the stakeholders [1,2] 

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
 ขอมูลขอกําหนดของหลักสูตรมีการแสดงขอมูลผลการเรียนรูคาดหวัง
ครบถวนโดยเฉพาะทักษะหลัก เชนการสื่อสาร การคํานวณ การใชเทคโนโลยี

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สารสนเทศ และการเรียนเพื่อการเรียนรู ทักษะทางปญญา เชน ทักษะการคิด
วิเคราะห ความเขาใจในกระบวนการตางๆ และแสดงแนวทางการประเมินไว
ครบถวน และมีการเผยแพรใหเขาถึงไดผาน Website ภาควิชาวิศวกรรมเหมือง
แรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แตเนื้อหาภายใน
บางหัวขอยังไมเปนปจจุบัน 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แรที่เผยแพรในเว็บไซตภา
วิชาฯ 
http://www.mne.eng.p
su.ac.th/index.php/co
urse/bechelor/2013-
07-25-07-50-
39/course2 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
 ขอมูลขอกําหนดของรายวิชาไดถูกแสดงไวอยางชัดเจนในหลักสูตร 
รวมถึงมีการอธิบายรายละเอียดรายวิชาแตละวิชา และแสดงขอกําหนดในการ
ลงทะเบียนเรียนไวครบถวน และสามารถเขาถึงขอมูลไดผานทาง Website 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แตเนื้อหาภายในบางหัวขอยังไมเปนปจจุบัน 
 

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แรที่เผยแพรในเว็บไซตภา
วิชาฯ 
http://www.mne.eng.p
su.ac.th/index.php/co
urse/bechelor/2013-
07-25-07-50-
39/course2 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 
stakeholders 

 ขอกําหนดหลักสูตรและขอกําหนดรายวิชาถูกออกแบบใหสอดคลองกัน
เพื่อใหครอบคลุม ELO และมีการเผยแพรใหนักศึกษา คณาจารย และผูที่สนใจ
เขาถึงไดงายผานทาง Website ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แรที่เผยแพรในเว็บไซตภา
วิชาฯ 
http://www.mne.eng.p
su.ac.th/index.php/co
urse/bechelor/2013-
07-25-07-50-
39/course2 
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AUN 3 

Programme Structure and Content 

 

 

Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 
contribution made by each course in achieving the programme's expected learning 
outcomes is clear. 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 
courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue 
an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments in 
the field. 

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-to-
date. 

 

 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

3.2 The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes 
is clear [2] 

       

3.3 The curriculum is logically structured, 
sequenced, integrated and up-to-date 
[3,4,5,6] 

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning 

outcomes 
 หลักสูตรถูกออกแบบบนพื้นฐานของ ELO ทั้ง 5 ดาน โดยในแตละ
รายวิชาจะมีการประเมินผลการเรียนรูตาม ELO แตทั้งนี้ ELO ของหลักสูตรยัง
ขาดความสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แรที่เผยแพรในเว็บไซตภา
วิชาฯ 
http://www.mne.eng.ps
u.ac.th/index.php/cour
se/bechelor/2013-07-
25-07-50-39/course2 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 
is clear 
 ในแตละรายวิชามีการมุงเนนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ ELO 
ของหลักสูตร โดยมีการระบุแนวทางการสอนและการประเมินผลลงไปใน มคอ. 
3 (4) เพื่อใหทุกรายวิชาในหลักสูตรสนับสนุนและคลับเคลื่อน ELO ของ
หลักสูตรใหสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ยังมีการบูรณาการเนื้อหาระหวางรายวิชาใน
หลักสูตรใหเชื่องโยงกัน เชน รายวิชา 235-230 วัสดุวิศวกรรม กับ รายวิชา 
237-322 วัสดุโลหะ 237-411 วิศวกรรมเซรามิก 237-350 วิศวกรรมพอลิ
เมอร โดยวิชา 237-322, 237-411 และ 237-350 ถูกออกแบบใหนักศึกษา
ประยุกตใชองคความรูจากรายวิชา วัสดุวิศวกรรมมาตอยอดความเฉพาะทาง
วัสดุแตละประเภท 

มคอ.3 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
 หลักสูตรถูกออกแบบโดยมีเกณฑขอบังคับจากทั้งทาง สกอ. ในสวน
ของการกําหนด ELO และจากทางมหาวิทยาลัยในสวนของสัดสวนของหมวด
รายวิชาที่ไมเหมาะสมคือ มหาวิทยาลัยกําหนดหนวยกิตหมวดความรูและ
ทักษะท่ัวไปมากเกินไป ทําใหหมวดความรูและทักษะเฉพาะทางของสาขาวิชา
ตองตกเปนวิชาเลือก ซึ่งบางรายวิชาจําเปนตองใชในการประกอบวิชาชีพ  
 
 

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แรที่เผยแพรในเว็บไซตภา
วิชาฯ 
http://www.mne.eng.ps
u.ac.th/index.php/cour
se/bechelor/2013-07-
25-07-50-39/course2 
 
มคอ. 2 ขอกําหนดหลักสูตร
หมวดวิชาทั่วไป 
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 AUN 4 

Teaching and Learning Approach 

 

Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 
of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs 
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by 
what methods. 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the 
student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of 
learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies she 
or he chooses to use. 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed, 
supportive, and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

responsibly in the learning process; and 
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 

choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study. 

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn 
and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new ideas and 
practices, etc.). 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all 
stakeholders [1]  

       

4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the 
achievement of the expected learning 
outcomes [2,3,4,5] 

       

4.3 Teaching and learning activities 
enhance life-long learning [6] 

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
 หลักสูตรมีการแสดง ปรัชญาของหลักสูตรคือ “บัณฑิต

ที่มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ไดรับการพัฒนาตน พัฒนา

งานจากการวิจัย จะมีความพรอมในการทํางาน แกปญหาได

งาย ตรงจุด ประยุกตความรูและความสามารถมาใชในการ

พัฒนาองคกรและประเทศ ที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจที่ผัน

ผวนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดเปนอยางดี” 

ซึ่งไดถูกแสดงไวใน มคอ.2 แตยังขาดการเผยแพรและทําใหผูใช

บัณฑิตรับรูอยางท่ัวถึง 

มคอ.2 http://goo.gl/jXo8S8  

 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 

 กิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอนสอดคลองกับ

ผลการเรียนคาดหวังของหลักสูตรที่วางไวโดยมีการเนนพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาดังนี้ 

 ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยกําหนดกล

ยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษาใหมีการใหความรูถึงผลกระทบ

ตอสังคม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 

มคอ.2 http://goo.gl/jXo8S8 และ มคอ.3 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และขอกฎหมายที่เก่ียวของ รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

 ดานบุคลิกภาพโดยกําหนดกลยุทธหรือกิจกรรมของ

นักศึกษาใหมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย เทคนิคการเจรจา

สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธทีดี และการวางตัวในการทํางานใน

บางรายวิชาที่เกี่ยวของ 

 ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน

ตนเอง กําหนดกลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษาใหแตละ

รายวิชามีการทํางานเปนกลุม และทุกคนมีสวนรวมในการ

นําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนํา

และการเปนสมาชิกกลุมที่ดี กําหนดกติกาในการสรางวินัยของ

นักศึกษาดวยการเขาเรียนตรงเวลา และสม่ําเสมอ การมีสวน

รวมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในชั้นเรียน 

 ดานทักษะทางภาษาอังกฤษ กําหนดกลยุทธหรือ

กิจกรรมของนักศึกษาใหสนับสนุนใหรายวิชามีการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษ เชน มีการใชเอกสารประกอบการ

สอนเปนภาษาอังกฤษ และ ตําราเรียนภาษาอังกฤษ ไมนอย

กวารอยละ 20 ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาปลูกฝงให

นักศึกษามีการศึกษาอยางตอเนื่องดวยตนเองโดยในแตละ

รายวิชาจะจัดใหมีกิจกรรม Self-learning โดยอาจารยจะให

ขอมูลของแหลงเรียนรูและใหนักศึกษาไปศึกษาดวยตนเอง แลว

มาจัดทําอภิปรายใหนักศึกษาทานอ่ืนฟง 

มคอ.3 

  



 

33 

 

 
AUN 5 

Student Assessment 

 

Criterion 5 

1. Assessment covers: 
a. New student admission 
b. Continuous assessment during the course of study 
c. Final/exit test before graduation 

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme 
and its courses. 

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
5.1 The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [1,2] 

       

5.2 The student assessments 
including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
rubrics and grading are explicit and 
communicated to students [4,5] 
5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability 
and fairness of student 
assessment [6,7] 

       

5.4 Feedback of student 
assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
 หลักสูตรยังไมมีการประเมินนักศึกษาหลังจากขั้นตอนการรับเขาแต
มีการประเมินอยางตอเนื่องในขณะกําลังศึกษาในหลักสูตรโดยผานการ
ประเมินจากรายวิชาตางๆที่เรียนในหลักสูตรและยังไมมีการจัดประเมิน
นักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร (Final/exit test) แตจะมี
รายวิชาที่เปรียบเสมือนการประเมินกอนการสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
คือวิชาโครงงาน 235-371 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร ซึ่งเปนรายวิชาที่เนน
ใหนักศึกษานําความรูที่ไดเรียนมาตั้งแตชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 มาบูรณาการ
ประยุกตใชในการทําโครงงาน โดยสุดทายจะมีการสอบซึ่งเปนการนําเสนอ
งานโครงงานตามระเบียบขั้นตอนในการทําวิจัยตอหนากรรมการสอบซึ่ง
กรรมการจะเปนผูประเมินวาผานหรือไมผาน โดยมีกรรมการอยางนอย 3 คน 
 ในสวนของการประเมินนักศึกษาในแตละวิชาที่เรียนในหลักสูตรนั้น 
ไดถูกออกแบบการประเมินใหสอดคลองตาม ELO ตามรายละเอียด มคอ.3 

มคอ.3 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
 การประเมินนักศึกษาหรือการสอบแบงเปน 4 สวนคือ  
1. การQuiz เก็บคะแนน  
2. การทํารายงาน (กลุม/เดี่ยว) 

ระบบ http://sis.psu.ac.th 
รายละเอียดการวัดและ
ประเมินผลใน มคอ.2 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3. การสอบวัดผลระหวางภาคการศึกษา 
4. การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา 
 ซึ่งแตละวิชาจะมีสัดสั่นคะแนนที่แตกตางกัน โดยอาจารยผูสอนใน
แตละวิชาจะแจงใหนักศึกษาทราบในชั่วมโมงแรกของการเขาเรียน และ
สําหรับวันสอบวัดผลระหวางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษาจะมีการ
ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบไวชัดเจนผานระบบของทะเบียนกลางซึ่ง
นักศึกษาและอาจารยผูสอนสามารถเชาดูขอมูลได และนอกจากนี้ใน มคอ.2 
ไดมีการชี้แจงรายละเอียดสัญลักษณของระดับการวัดผลอยางชัดเจน 

http://goo.gl/jXo8S8 (หนา 
59-61) 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
 ในการจัดทําการประเมินหรือวัดผลนักศึกษานั้น กอนจะนําแบบ
วัดผลไปประเมินนักนักศึกษานั้น หลักสูตรมีการทวนสอบแบบวัดผลทุก
รายวิชา โดยมีเอกสารการประเมินแบบวัดผลที่ใหอาจารยที่ไมใชอาจารย
ผูสอนเปนผูประเมิน และใหระดับคะแนน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. อาจารยผูสอนจัดทําขอสอบแตละรายวิชา 
2. อาจารยผูสอนสงขอสอบใหอาจารยที่เกี่ยวของในรายวิชานั้น

ประเมินขอสอบ  
3. อาจารยผูประจําพิจารณาประเมินขอสอบโดยใหผล 3 ประเภท

คือ 
3.1. ผานการประเมิน (ใหนําไปออกสอบได) 
3.2. ผานการประเมินโดยมีเงื่อนไข (ใหแกไขบางประการกอน

การนําไปออกสอบ) 
3.3. ไมผานการประเมิน  

4. อาจารยผูสอนจัดสงขอสอบใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร 

ตัวอยางเอกสารประเมิน
ขอสอบ 
http://goo.gl/uYxl5H 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
 ในการวัดผลหรือประเมินผลนักศึกษาในแตละครั้ง (วัดผลระหวาง
ภาคการศึกษา และวัดผลปลายภาคการศึกษา) จะมีการจัดใหนักศึกษา
ประเมินอาจารยผูสอนท่ีมีผลตอการประเมินผลของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาทุก
คนตองทําการประเมิน เมื่อนักศึกษาประเมินแลวระบบจะรวบรวมขอมูล
สงกลับใหอาจารยผูสอนเพ่ือใชในการปรับปรุงพัฒนาการสอนตอไป  

ระบบประเมินอาจารย 
https://eval.psu.ac.th/ 
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
 นักศึกษาสามารถยื่นทบทวนผลการเรียนในแตละรายวิชาได โดยยื่น
ผานทะเบียนกลางเพื่อขอใหอาจารยผูสอนทบทวนผลการวัดผลของนักศึกษา  
 

http://reg.psu.ac.th/down
load.html (คํารองขอ
ทบทวนการตรวจขอสอบใหม) 
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 AUN 6 

Academic Staff Quality 

 

Criterion 6 

1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 
(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) 
are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the 
needs for education, research and service. 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic 
staff will be able to: 

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 

assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 
 develop and use a variety of instructional media; 
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses 

they deliver; 
 reflect upon their own teaching practices; and 
 conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 

aptitude. 
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7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, 
taking into account their academic freedom and professional ethics. 

8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out 
to fulfil the needs for education, research 
and service [1] 

       

6.2 Staff-to-student ratio and workload are 
measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service 
[2] 

       

6.3 Recruitment and selection criteria 
including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated [4,5,6,7] 

       

6.4 Competences of academic staff are 
identified and evaluated [3] 

       

6.5 Training and developmental needs of 
academic staff are identified and activities 
are implemented to fulfil them [8] 

       

6.6 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research 
and service [9] 
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

6.7 The types and quantity of research 
activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [10] 

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 
and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service 
6.1.1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจ

นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรม

วิธีการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน เพื่อเปนการ

พัฒนาการสอนของอาจารย 

6.1.2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

ก. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 ก1 . ส ง เ สริ มอาจารย ให มี ก าร เพิ่ มพูนความรู  สร า ง เสริ ม

ประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือ

ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 ก2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหทันสมัย  

 ก3. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาความรูและคุณธรรม  

ข. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

 ข1. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการ

มคอ.2 http://goo.gl/jXo8S8 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น  

 ข2.  มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหทันสมัย 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service 

 ตามระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กําหนด

เกณฑอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี เทากับ 

1:15 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(ส.ก.อ.) กําหนด และกําหนดภาระงานสอนของอาจารยระดับปริญญาตรีที่ 

10 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหหรือ 30 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห  

 สําหรับปการศึกษา 2558 มีการเก็บขอมูลอัตราสวนอาจารยตอ

นักศึกษาเต็มเวลาไดตาม Link ซึ่งผลการดําเนินการทีไดคือ หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร มีนักศึกษาเต็มเวลา

ในภาคการศึกษาที่ 1 คือ 93.7 ตออาจารยผูสอนในหลักสูตร 12 คนคิดเปน

อัตราสวน 1:8 และในภาคการศึกษาที่ 2 มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาคือ 

82.6 คิดเปนอัตราสวน 1:7 ซึ่งถือวาไมเกินมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยและ ส.

ก.อ. กําหนดคือ 1:15 และในสวนของผลรวมภาระงานสอนภาคการศึกษาที่ 

1 คือ 38 หนวยชั่วโมง  และภาคการศึกษาที่ 2 คือ 35.5 หนวยชั่วโมง  

1. http://goo.gl/y6r4cJ  

เอกสาร Work load  

2. http://goo.gl/fPTgVN 

เอกสารการคํานวณ FTEs 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion  
are determined and communicated 

 มาตรฐานตําแหนงของบุคลากรสายวิชาการ มดีังนี้  

 1. ตําแหนงอาจารย 

 2. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 3. ตําแหนงรองศาสตราจารย 

 4 ตําแหนงศาสตราจารย 

 โดยแตละตําแหนงถูกกําหนดภาระงานพื้นฐานและมาตรฐานที่

แตกตางกันตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมีมหาวิทยาลัยได

www.possonel.psu.ac.th 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
จัดทําขอมูลเผยแพรผานเว็บไซทของมหาวิทยาลัย 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

 บุคลากรสายวิชาการทุกคนจะมีการจัดทําการกําหนดสมรรถนะ

ของบุคลากรเองทุกปการศึกษาและจะถูกประเมินโดยหัวหนางาน (หัวหนา

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ) ซึ่งเปนการจัดทําในระบบ 

Competency ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดเตรียมขึ้น และนอกจากนี้

ยังมีการจัดทํา TOR ผานระบบ TOR online เพื่อใหหัวหนางานรับทราบถึง

ภาระงานที่จะทําและทําการประเมินในทุกรอบ 6 เดือน  

ระบบ competency online 

และ TOR online ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

 บุคลากรจะมีการกําหนดความตองการในการพัฒนาตนเองผานใน

ระบบ TOR online และนอกจากนีภ้าควิชายังสนับสนุนคาใชจายในการ

เดินทางไปฝกอบรบหรือนําเสนอผลงานโดยกําหนดวงเงินไมเกิน 10,000 

บาทตอปการศึกษาตอบุคลากรหนึ่งทาน  

ประกาศคณะเรื่องสนับสนุนเงิน

เดินทางไปสัมมนาหรืออบรม 

http://goo.gl/VRhtSJ 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 

 คณะวิศวกรรมศาสตรมีนโยบายสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา

ตนเอง โดยมีรางวัลในการทําผลงาน รายละเอียดตามเว็บไซต กลุมงาน

แผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

กลุมงานแผนงานและพัฒนา

คุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร 

http://goo.gl/U25eUC 

ประกาศมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงสายสนับสนุน 

http://goo.gl/vsSZcD 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

 หลักสูตรมีนโยบายในการสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการพัฒนา

ตนเอง โดยมีประกาศเกณฑฐานขอมลูคุณภาพงานวิจัย ตามเกณฑของ

หนวยงานกลาง 

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ 



 

41 

 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

http://goo.gl/Q2xs8M 

 

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors 0 0 0 0 0 
Associate/ 
Assistant Professors 

7 1 8 15.20 88 

Full-time Lecturers 5 2 7 7.38 43 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 12 3 15  67 
หมายเหตุ: การคํานวณและคาตัวเลข FTEs ยึดตามคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

1 1.613562637 7.5 12 : 27 

2 1.613562637 25.28 12 : 26 

3 1.613562637 31.86 12 : 31 

4 1.613562637 5.78 12 :16 

หมายเหตุ: การคํานวณและคาตัวเลข FTEs ยึดตามคณะวิศวกรรมศาสตร 
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Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional National Regional International 

2557  11  4 15 15/15 

2558 4 8  20 32 32/15 

หมายเหตุ: จํานวนงานวิจยัและการเขารับการอบรมที่รายงานตามตารางดานบนนี้ไมนับซ้ํางานวิจัยและงาน

อบรมท่ีอาจารยภายในภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุทํางานวิจัยรวมกันหรือเขาอบรมในหัวขอเดียวกัน  
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 AUN 7 

Support Staff Quality 

 

 

Criterion 7 

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that 
the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and 
service. 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 

5.  Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) 
is carried out to fulfil the needs for  
education, research and service [1] 

       

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated [2] 

       

7.3 Competences of support staff are 
identified and evaluated [3] 

       

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities 

       



 

44 

 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
are implemented to fulfil them [4] 
7.5 Performance management including 
rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, 
research and service [5] 

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 7 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried 
out to fulfil the needs for education, research and service 

 จํานวนบุคลากรสายสนับยังขาดผูรับผิดชอบดานหองสมุด 

เนื่องจากภาควิชาไมมีหองสมุดที่เปนของภาควิชาฯ โดยตรง ซึ่งนักศึกษาจะ

ไปใชบริการหองสมุดที่เปนหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย สวนสิ่งสนับสนุน

ดานอื่นมีผูรับผิดชอบคอยบริการนักศึกษาแลว 

 

ภาระงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน และ TOR  

https://tor.psu.ac.th/ 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 

 การดําเนินการของหลักสูตรในป 2558 ไมมีการรับบุคลากรสาย

สนับสนุนเพิ่มเติม จึงของไมประเมินในองคประกอบ 7.2 นี้ แตทั้งนี้ในสวน

ของการกําหนดภาระงานและการรับบุคลากรสายสนับสนุนเขาใหมเปนไป

ตามระเบียบการรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ประกาศโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ขอบังคับ วาดวยการบริหารงาน

บุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554  

http://goo.gl/ws8Bk8 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

 สมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนจะมีการ

ประเมินเปนประจําโดยมีแผนการประเมินปการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่ง

มหาวิทยาลัยไดสรางระบบการประเมินโดยกําหนดใหบุคลากรสาย

สนับสนุนทุกคนทําการบันทึกขอมูลการทํางานและเปาหมายการทํางานลง

https://competency.psu.ac.

th/competency/login.aspx 

https://tor.psu.ac.th/ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในระบบ แลวผูบริหาร (หัวหนาภาควิชาจะเปนผูประเมิน) 

 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

 บุคลากรสายสนับสนุนภายในหลักสูตรไดรับการสนับสนุนใหเขา

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ 

 

ตัวอยางเอกสารการเขารวม

อบรมของบุคลากร 

http://goo.gl/JekRmD 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 

 มีการสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองโดยการ

กําหนดตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุนเปนดังนี ้

1.ผูปฎิบัติการ 

2.ผูปฏิบัติการชํานานการ 

3.ผูปฏิบัติการชํานานการพิเศษ 

เอกสารลําดับขั้นตําแหนงสาย

สนับสนุน 

http://goo.gl/vsSZcD 

 

Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel      
Laboratory Personnel 1 2   3 
IT Personnel  1   1 
Administrative 
Personnel 

 1   1 

Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

 1   1 

Total 1 5   6 
 

  



 

46 

 

 AUN 8 

Student Quality and Support  

 

Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload, student progress, academic performance and workload are 
systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective actions 
are made where necessary. 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student 
learning, the institution should provide a physical, social and psychological 
environment that is conducive for education and research as well as personal well-
being. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and 
up-to-date [1] 

       

8.2 The methods and criteria for 
the selection of students are 
determined and evaluated [2] 

       

8.3 There is an adequate 
monitoring system for student 
progress, academic performance, 
and workload [3] 

       

8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, 
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

and other student support 
services are available to improve 
learning and employability [4] 
8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and 
research as well as personal well-
being [5] 

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 8 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
 หลักสูตรมีนโยบายตั้งเปารับนักศึกษา สน.ตรง โดยกําหนดจํานวน
นักศึกษาดังนี้ 
  1. โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใตจํานวน 25 คน 
  2. โครงการเรียนดีจํานวน 5 คน 
  3. โครงการ Admission จํานวน 15 คน  
 รวมเปน 45 คนตอปการศึกษา  

เอกสารจํานวนนักศึกษาที่
จะรับเขาใหม 
http://goo.gl/Iq5lDC 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
 หลักสูตรมีขั้นตอนในการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรโดยแบงเปน 
2 ระบบคือ  
 1.วิธีรับตรง(สน.ตรง) ซึ่งถูกดําเนินการผานคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมี
กรรมการจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดไุปเปน
กรรมการสัมภาษณคัดกรองโดยตรง ซึ่งนักศึกษาที่เขาดวยวิธีนี้จะมีสังกัด
ภาควิชา ตั้งแตชั้นปที่ 1 
 2. วิธีรับจาก สน.ทั่วไป โดยจะใหนักศึกษาที่จะข้ึนชั้นปที่ 2 ยื่นระดับ
ผลการเรียนเพื่อใหกรรมการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งดําเนินการผาน
คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีกรรมการในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดรุวมเปนกรรมการดําเนินการ 
 ขั้นตอนและวิธีการรับนักศึกษาไดถูกชี้แจงรายละเอียดในแตละขั้นตอน
แยกตามโครงการผานเว็บไซท http://inside.eng.psu.ac.th/ เพื่อใหผูสนใจ
เขาถึงขอมูลไดสะดวกมากข้ึน 
 

http://inside.eng.psu.ac
.th/ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
 สําหรับระบบตรวจสอบนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดทําระบบ
ตรวจสอบหลักสูตรซึ่งชวยในการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา และ
ตรวจสอบวานักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามขอกําหนดหลักสูตรแลวหรือไม 
ทําใหอาจารยทีป่รึกษาสามารถใหคําปรึกษากับนักศึกษาไดดีขึ้น และตัว
นักศึกษาเองสามารถเขาถึงขอมูลไดทันที  
 สําหรับระบบตรวจวัดประเมินศักยภาพของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดทําระบบ TOR Online และระบบประเมิน 
Competency online ซึ่งเปนระบบที่ใหบุคลากรกรอกเปาหมายภาระงานทีจ่ะ
ทํา และภาระงานที่ทําไดจริง โดยระบบถูกออกแบบใหมีการประเมินภาระงาน
และสมรรถนะของบุคลากรโดยหัวหนางานของแตละหนวยงาน (หัวหนา
ภาควิชา) ซึ่งสําหรับระบบ TOR Online นี้จะมีการคํานวณภาระงานของ
บุคลากรเพ่ือแสดงใหบุคลากรและหัวหนางานทราบ แตยังไมมีระบบที่สามารถ
ตรวจสอบไดวาภาระงานของบุคลากรมากเกินไปหรือนอยเกินไป 
 

https://phoenix.eng.ps
u.ac.th/curriculum/ 
 
 
 
 
 
 
 
https://tor.psu.ac.th/ 
https://competency.ps
u.ac.th/competency/lo
gin.aspx 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability 
 คณะวิศวกรรมศาสตรมีกิจกรรมและโครงการที่ชวยสงเสริมการเรียน
และชวยเพิ่มศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมพรอมในการทํางานเชน 
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอบรมเตรียมสอบ TOEIC เพื่อการ
สมัครงาน 
 นอกจากนี้หลักสูตรยังมีโครงการทัศนศึกษาประจําปโดยใหนักศึกษาชั้น
ปที่ 4 ไดมีโอกาสในการเขาชมโรงงานหรือเหมืองแรตางๆ ทั่วประเทศไทยโดย
โครงการนี้มีระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาหทําใหนักศึกษาที่ใกลจะสําเร็จ
การศึกษาไดเห็นเปาหมายการทํางานของตัวเองไดชัดเจนขึ้น ซึ่งมีบางป
การศึกษาที่นักศึกษาไดมีโอกาสในการยื่นใบสมัครงานขณะไปดูงานดวย 
 ทัง้นี้ยังมีโครงการศึกษานอกพื้นที่โดยรายวิชาซึ่งอาจารยผูสอนเปน
ผูรับผิดชอบในการนํานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่เชนรายวิชาดังตอไปนี้ 
      237-341 Ceramic engineering 
      237-230 Chemistry for mining and materials engineer 
      237-321 Chemical metallurgy 
 

โครงการ TOEIC ของคณะ 
http://goo.gl/XzN90H 
 
ตัวอยางโครงการศึกษา
นอกสถานที่รายวิชา  
237-341 Ceramic 
engineering 
http://goo.gl/WbEvHA 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
 สภาพแวดลอมของหลักสูตร (ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ) 
มีความพรอมและเปนบรรยากาศที่นําไปสูการเรียนรูและการใฝรูของนักศึกษา 

ตัวอยางรูปกิจกรรมใน
ภาควิชาฯ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เนื่องจากเปนภาควิชาที่มีพื้นที่เปนสวนตัวแยกจากคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่ง
นักศึกษาที่เพิ่งเขาภาควิชาก็จะเห็นรุนพี ่เรียนวิชาปฏิบัติการ ทําโครงงาน และมี
หอนชมรมนักศึกษาป.ตรีเปนหองท่ีใหอิสระกับนักศึกษาป.ตรีในการใชประโยชน  
 

http://goo.gl/I4SeG4 

 

Intake of First-Year Students  

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนด ี
ป

การศึกษา 
จํานวนรับตามแผน

โครงการ 
จํานวนที่
สมัคร 

ผาน
คุณสมบัติ 

มาสัมภาษณ ผานสัมภาษณ ยืนยันสิทธิ์ 

2558 5 16 16 9 7 3 

2559 5 14 13 8 7 2 

รวม 10 30 29 17 14 5 
 

โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต 
ป

การศึกษา 
จํานวนรับตามแผน

โครงการ 
จํานวนที่สมัคร ผาน

คุณสมบัติ 
มา

สัมภาษณ 
ผาน

สัมภาษณ 
ยืนยัน
สิทธิ ์

2558 25 41 41 30 29 17 

2559 25 40 40 24 24 9 

รวม 50 81 81 54 53 26 
 

โครงการ Admissions 
ป

การศึกษา 
จํานวนรับตามแผน

โครงการ 
จํานวนที่สมัคร ผาน

คุณสมบัติ 
มา

สัมภาษณ 
ผาน

สัมภาษณ 
ยืนยัน
สิทธิ ์

2558 15 20 20 18 18 18 

2559 15 20 15 12 12 12 

รวม 30 40 35 30 30 30 
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 AUN 9 

Facilities and Infrastructure 

 

 

Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 
information technology are sufficient. 

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of the 

study programme. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication 

technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that 

enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, 
research, services and administration. 

7.  Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.1 The teaching and learning facilities 
and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support 
education and research [1] 

       

9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to support 
education and research [3,4] 

       

9.3 The laboratories and equipment 
are adequate and updated to support 
education and research [1,2] 

       

9.4 The IT facilities including e-
learning infrastructure are adequate 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
and updated to support education 
and research [1,5,6] 
9.5 The standards for environment, 
health and safety; and access for 
people with special needs are 
defined and implemented [7] 

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 9 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
หอง MnE222  

  รองรับจํานวนนักศึกษา 15 คน มีสิ่งสนับสนุนการสอน
ครบคือ กระดานไวทบอรด จอโปรเจคเตอร จอโทรทัศนและ
ลําโพง 

หอง MnE223 
  รองรับจํานวนนักศึกษา 15 คน มีสิ่งสนับสนุนการสอน
ครบคือ กระดานไวทบอรด จอโปรเจคเตอร จอโทรทัศนและ
ลําโพง 

หองประชุมภาควิชา 
  รองรับจํานวนนักศึกษา 30 คน มีสิ่งสนับสนุนการสอน
ครบคือ กระดานไวทบอรด จอโปรเจคเตอร ลําโพง เครื่องฉาย
ภาพเหนือศีรษะ 

หอง MnE201 
  รองรับจํานวนนักศึกษา 40 คน มีสิ่งสนับสนุนการสอน
ครบคือ กระดานไวทบอรด จอโปรเจคเตอร ลําโพง เครื่องฉาย
ภาพเหนือศีรษะ 

หอง MnE203 
  รองรับจํานวนนักศึกษา 40 คน มีสิ่งสนับสนุนการสอน
ครบคือ กระดานไวทบอรด จอโปรเจคเตอร ลําโพง เครื่องฉาย
ภาพเหนือศีรษะ 
   นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอรโนตบุกใหบริการคอยสนับสนุน
การเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
 มีหอสมุดกลาง (หอสมุดคุณหญิงหลง) ใหบริการนักศึกษาโดย
นักศึกษาสามารถจองหนังสือผานทาง Website ได แตยังไมมีหองสมุด
สําหรับภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
 

http://www.clib.psu.ac.th/ho
me/ 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 

หลักสูตรมีหองปฏิบัติการดังนี้ 
 หองปฏิบัติการเคมี  
 หองปฏิบัติการดานการขึ้นรูปโลหะ 
 หองปฏิบัติการเชื่อมโลหะ 
 หองปฏิบัติการบดยอยและคัดขนาด 
 หองปฏิบัติการขัด 
 หองปฏิบัติการวิเคราะหอนุภาคผานภาพถาย (Image analysis) 

 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
 มีหอง computer กลางของคณะฯ ซึ่งมีการจัดทําระบบการจอง
การเขาใชบริการผาน Website จํานวน 3 หองซึ่งรองรับจํานวนนักศึกษา
ไดดังนี้ 
 หอง Com.1 รับได 100 คน 
 หอง Com.2 รับได 60 คน 
 หอง Com3. รับได 66 คน 
นอกจากนี้ยังมีระบบเครือขายไรสายที่กระจายอยูทั่วทั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตรและภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/
labcom/ 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
 หลักสูตรยังขาดการจัดการที่เปนระบบในสวนนี้ มีแคบางสวนใน
การมีคูมือการใชงานอุปกรณบางสวนที่สะทอนถึงการชวยใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

ตัวอยางคูมือการใชเครื่องมือใน
งานปฏิบัติการ 
http://goo.gl/YwecmJ 
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AUN 10 

Quality Enhancement 

 

Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 
alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations. 

2. The curriculum design and development process is established and it is periodically 
reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and 
effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected 
learning outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subject to evaluation and enhancement. 
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.1Stakeholders’needs and feedback 
serve as input to curriculum design and 
development [1] 

       

10.2 The curriculum design and 
development process is established and 
subjected to evaluation and 
enhancement [2] 

       

10.3 The teaching and learning 
processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and alignment [3] 

       

10.4 Research output is used to 
enhance teaching and learning [4] 

       

10.5 Quality of support services and        
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is 
subjected to evaluation and 
enhancement [5] 
10.6 The stakeholder’s feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 10 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
 ยังขาดการนําขอมูลสะทอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียมาชวยในการ
ออกแบบหลักสูตร 

 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
 ขั้นตอนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรยังไมเดนชัด  
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 
 ยังขาดการทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษาที่เปนรูปธรรมชัดเจน 

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
 มีการนําขอมูลจากงานวิจัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา แตไมมีการจัดทําบันทึกหรือระบบประเมินที่ชัดเจน โดยปกติอาจารย
ผูสอนจะมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนทุกปเพื่อใหทันกับยุคสมัย  
 

เอกสาร ตัวอยาง Course 

Syllabus วิชา 237-302 

Metal forming 

http://goo.gl/64CKBT  

 

ตัวอยางงานวิจัยที่

เกี่ยวของกัน 

http://goo.gl/9g3W93 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนครบดังนี้ 

1. ดานหองสมุด มีหอสมุดกลาง (หอสมุดคุณหญิงหลง)ซึ่งมีหนังสือที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาในหลักสูตรมากมาย และในแตละป จะมีการ
สํารวจขอมูลความตองการจากหอสมุดมายังหลักสูตรโดยใหอาจารยแต
ละทานเสนอชื่อหนังสือที่อยากใหมีในหอสมุด ทําใหรายการหนังสือใน
หอสมุดทันตอยุคสมัย 

2. ดานหองปฏิบัติการ สําหรับหองปฏิบัติการในภาควิชาฯยังขาดเครื่องมือ
ที่จําเปนสําหรับการเรียนเนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูง แตอยางไรก็ดี
สําหรับเครื่องมือวิเคราะหที่ไมมีในภาควิชาฯ หลักสูตรก็มีการจัดให
นักศึกษาไปเยี่ยมชมศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีเครื่องมือในการ
วิเคราะหคอนขางครบ โดยจัดใหอยูในรายวิชา 235-330 Analytical 
chemistry  

3. ดาน IT และการบริการนักศึกษา มีหองคอมพิวเตอรสําหรับคณะ
วิศวกรรมศาสตรจํานวน 3 หอง (รายละเอียดกลาวไวในหมวดสิ่ง
สนับสนุนแลว) โดยคอมพิวเตอรแตละตัวมีการลงโปรแกรมที่จําเปนตอง
ใชในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรโดยมีการสํารวจขอมูลจากอาจารย
ผูสอนในหลักสูตรโดยตรง นอกจากนี้ยังมีหองคอมพิวเตอรกลางของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซึ่งนักศึกษาสามารถใชชื่อและรหัสผานของ
ตัวนักศึกษาเองเขาไปใชบริการได นอกจากหองคอมพิวเตอรแลวยังมี
การใหบริการระบบเครือขายไรสายกระจายอยูท่ัวพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลอนิเตอรเน็ตไดทุกพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย 

 

 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
 ยังขาดเครื่องมือท่ีเปนระบบในการรับขอมูลสะทอนกลับจากผูมีสวนได
สวนเสียทั้งหมด แตมีการใชแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 
 

ตัวอยางแบบสํารวจ
สถานภาพและภาวะการ
หางานทําของบัณฑิต 
http://goo.gl/Z7QUU4 
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 AUN 11 

Output 

 

Criterion 11 

1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of 
the stakeholders. 

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are 
established, monitored and benchmarked 
for improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is 
established, monitored and benchmarked 
for improvement [1] 

       

11.3 Employability of graduates is 
established, monitored and benchmarked 
for improvement [1] 

       

11.4 The types and quantity of research 
activities by students are established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [2] 

       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders 
are established, monitored and 
benchmarked for improvement [3] 

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 11 

 ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
11.1 The pass rates and 
dropout rates are 
established, monitored and 
benchmarked for 
improvement 

มีการเก็บขอมูลอัตราการผาน การตก

ออกและการลาออกของนักศึกษาแตยัง

ไมมีการนําขอมูลมาสังเคราะหและ

ตั้งเปาหมายเพื่อการพัฒนา 

http://goo.gl/BBn2Qi 

11.2 The average time to 
graduate is established, 
monitored and benchmarked 
for improvement 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการสําเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาไดถูกเก็บและบันทึกขอมูล

ไว แตยังไมมีการกําหนดเปาหมายเพ่ือ

การพัฒนา 

http://goo.gl/BBn2Qi 

11.3 Employability of 
graduates is established, 
monitored and benchmarked 
for improvement 

ภาวะการไดงานทําของนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรไดถูกเก็บขอมูล 

และแสดงใหเห็นถึงแนวโนมภาวะการได

งานทําที่ดีขึ้นโดยมีอัตราการไดงานทํา

มากกวารอยละ 68  

ฐานขอมูลภาวะการไดงาน

ทําของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

http://goo.gl/TEvNMt 

11.4 The types and quantity 
of research activities by 
students are established, 
monitored and benchmarked 
for improvement 

โครงงานนักศึกษาทุกโครงการมีการตั้ง

กรรมการประเมิน ตรวจสอบ และให

คะแนน แตยังไมมีการเผยแพรทาง

อินเตอรเน็ต โดยมีนักศึกษาบางสวน

ไดรับหัวขอโครงงานที่เปนปญหาจากผู

ประกออบการ ทําใหโครงงานที่นักศึกษา

บางสวนทีท่ําวิจัยตอบโจทยของ

ผูประกอบการ 

ตัวอยางเลมโครงงาน

นักศึกษาเรื่อง ศึกษา

โครงสรางจุลภาคและสมบัติ

การสึกหรอของแทง

เหล็กหลอหามลอรถไฟ 

http://goo.gl/0ookIg 

11.5 The satisfaction levels 
of stakeholders are 
established, monitored and 
benchmarked for 
improvement 

มีการเก็บขอมูลระดับความพึงพอใจของ

ผูมีสวนไดสวนเสียบางสวนคือขอมูลจาก

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

แตยังไมมีการเก็บขอมูลจากผูมีสวนได

สวนเสียทางอ่ืนเชน ผูใชบัณฑิต อาจารย

ผูสอน และยังไมมีการกําหนดเปาหมาย

เพื่อพัฒนา 

ฐานขอมูลภาวะความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 

http://goo.gl/3cR1UL 

 



 

58 

 

Pass Rates and Dropout Rates  

Academic Year 
Cohort 
Size 

% completed first degree in % dropout during 
3 

Years 
4 

Years 
>4  

Years 
1
st 

Year 
2nd 
Year 

3rd  

Year 
4th Years &  

Beyond 
2556 51 0 - - - - - - 
2557 36 0 44.44 22.22 33.33 - - - 
2558 45 0 26.67 40.00 33.33 - - - 
2559 47 0 19.15 59.57 21.28    

หมายเหตุ: ขอมูลจากสถิตินักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยคา %dropout คืออัตราสวนนักศึกษาที่

ตกออกและลาออกจากหลักสูตรตอนักศึกษาที่รับเขาศึกษา ซึ่งเปนขอมูลรวมทุกชั้นป ไมไดมีการเก็บขอมูลแยก 

%dropout แตละชั้นป 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง  

1. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มีอัตราสวน
ในการไดงานทําคอนขางสูง (มากกวารอยละ 60) และมีแนวโนมคงที่ตลอด 2 ปที่ผานมา (ป2557 มี
อัตราการไดงานทํารอยละ 62 และปจจุบันป2558 มีอัตราการไดงานทํารอยละ 68) แมวาสภาวะการ
ปจจุบันของประเทศไทยมีการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุในหลายสถาบันทั่วประเทศ แต
บัณฑิตจากภาควิชาฯก็ยังเปนที่ตองการของตลาดงานระดับคอนขางด ี

2. คุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตรสวนใหญมีตําแหนงทางวิชาการ โดยมีสัดสวนอาจารยที่มี
ตําแหนงวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปเปนรอยละ 60 ของอาจารยผูสอนในหลักสูตร และมี
สัดสวนอาจารยผูสอนท่ีมีวุฒิปริญญาเอกเปนรอยละ 80 ของอาจารยผูสอนในหลักสูตร  

3. เปนหลักสูตรทีเ่ปดสอนแหงแรกในภาคใต 
4. บุคลากรสายสนับสนุนมีความกระตือรือรน มีการทํางานเปนทีม 
5. บุคลากรและนกัศึกษามีความสัมพันธที่ดีในการทํากิจกรรมรวมกัน 

 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. อัตราสวนของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรคอนขางต่ํา  
2. การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
3. การจัดหางบประมาณในการซอมแซม และ จัดซื้อเครื่องมือดานวัสดุที่ทันสมัย ทดแทนชองเกาที่ชํารุด

และลาสมัย 
4. การลดจํานวนนักศึกษาที่เรียนไมจบหลักสูตร และการเพิ่มคุณภาพนักศึกษาแรกเขา 
5. จัดพื้นที่ใชสอยสวนกลางใหกับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. จัดระบบรุนพี่ติวรุนนองใหกับนักศึกษาที่เรียนออน 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
3. ขอรับการสนับสนุนจากทางเหมืองแร และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ในรูปแบบการบริจาค

เครื่องมือ อุปกรณ หรืองบประมาณสนับสนุน เสริมจากระบบการตั้งครุภัณฑทดแทนแบบปรกต ิ
4. การประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับโรงเรียน การรับโควตาเด็กเรียนดี และการใหทุนการศึกษา 
5. การวางแผนการตอเติมภาควิชาฯ และการจัดสรรโตะเกาอี้เพิ่มเติมและทดแทนที่ชํารุดใหกับนักศึกษา

สําหรับพื้นที่ใชสอยสวนกลาง 
 


