
 

1 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) 

 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

รอบปการศึกษา 2558 
(ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559) 

 
 
 
 

 
 

26 กันยายน 2559 
  



 

2 

 

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ปการศึกษา 2558 
 
รหัสหลักสูตร 25500101112303 
ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
ภาควิชา วิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
คณะ วิศวกรรมศาสตร 
วันที่รายงาน 26 กันยายน 2559 
 
ผูประสานงาน 
ชื่อ ดร.สมใจ จันทรอุดม 
ตําแหนง ประธานหลักสูตรฯ 
โทรศัพท 074-287327 
email somjai.ja@psu.ac.th 
  
ชื่อ นาง ทิชากร สุวรรขํา 
ตําแหนง เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ
โทรศัพท 074-287066 
email tichakorn.s@psu.ac.th 
 
 
 
 
 
 

................................................................... 
                                                                                 ลงนาม ประธานหลักสูตร 

  



 

3 

 

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 
 

 การดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มีผลการประเมิน

ตนเองที่คอนขางต่ํา ซึ่งระดับคะแนนโดยรวมอยูที่ประมาณ 2 ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรมีการวางกระบวนการ

และดําเนินการตามหัวขอประเมินของ AUN-QA ทั้ง 11 ขอ แตในสวนของผลการดําเนินการนั้นไมอาจแสดง

ขอมูลเปนเอกสารที่ชัดเจนไดเนื่องจากไมมีการเก็บหรือสํารวจขอมูลมากอน โดยจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา

ของหลักสูตร เชน 

 จุดแข็ง: นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ

มีความเขมแข็งในการทํางานวิจัย สังเกตไดจากนักศึกษามีการนําเสนอผลงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย

หลากหลายที่ ซึ่งทั้งนี้มาจากการขับเคลื่อนและใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําใน

หลักสูตร 

 คุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตรสวนใหญมีตําแหนงทางวิชาการ โดยมีสัดสวนอาจารยที่มี

ตําแหนงวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปเปนรอยละ 87.5 ของอาจารยผูสอนในหลักสูตร และมีสัดสวน

อาจารยผูสอนท่ีมีวุฒิปริญญาเอกเปนรอยละ 100 ของอาจารยผูสอนในหลักสูตร 

 จุดที่ควรพัฒนา: การเพิ่มจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ยังขาดอยู 1 อัตรา และการเพิ่ม

อัตราสวนของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรรอบปการศึกษา 2558 ในครั้งนี้เปนการนําเกณฑการประเมินแบบใหมคือ AUN-

QA มาใชในการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับป 2555 ซึ่งออก

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ทําใหขอมูลในการใหคะแนนประกอบรายงานบางหัวขอประเมินที่

ตองการขอมูลยอนหลัง หลักสูตรไมสามารถใหขอมูลไดเพราะยังไมเคยมีการเก็บขอมูลมากอน ทั้งนี้ทีมงานและ

คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดมีการทําความเขาใจกับเกณฑนี้แลวเพื่อวางแผนและเตรียมขอมูลสําหรับการ

ประเมินในปการศึกษาถัดไป  

  

 



 

8 

 

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" 

 

ประวัติโดยยอของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุไดเปดใชหลักสูตรครั้งแรกเมื่อป 2544 

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2545 และทบวงมหาวิทยาลัย
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รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 และหลักสูตรไดดําเนินการรับนักศึกษาและ

ปรับปรุงหลักสูตรใหเขากับสถานการณปจจุบันเรื่อยมาดังนี้ 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหความเห็นชอบอนุมัติเมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2551 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอนุมัติ/รับทราบการ
อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 339 (3/2555) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 

 

วิสัยทัศนของภาควิชาฯ/ หลักสูตร 

เปนแหลงเรียนรู และผลิตวิศวกรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล ทั้งทางดานการศึกษา วิจัย และ

การประยุกตใชความรูและเทคโนโลยี เพื่อเปนประโยชนแกสังคม 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตวิศวกรที่คิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

2. สราง บูรณาการ และเผยแพรองคความรูทางวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุที่สอดคลองกับความ

ตองการทางสังคมอยางยั่งยืน 

3. สรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูและเปดกวางใหกับนักศึกษา 

4. ใหบริการดานวิชาการแกชุมชน และสังคม 

 

วัตถุประสงค จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มี

วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่มีความรูความสามารถในการ

เรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถ

ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อใหเกิด ประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

 เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

และเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
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โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ 

 

 

 

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 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ

รองหัวหนาภาควิชาฯ 
ฝายวิชาการ

คณะกรรมการวิชาการ
และคุณภาพนักศึกษา

รองหัวหนาภาควิชาฯ 
ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

รองหัวหนาภาควิชาฯ 
ฝายประกันคุณภาพและ

กิจการนักศึกษา

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพและกิจการ

นักศึกษา

เลขานุการภาควิชาฯ

ขาราชการและลูกจางสาย
สนับสนุน

คณะกรรมการ 5ส. คณะกรรมการบริการวิชาการ

คณะกรรการบริหารหลักสูตร
ปริญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม

เหมืองแร

คณะกรรการบริหารหลักสูตร
ปริญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุ

คณะกรรการบริหารหลักสูตร
ปริญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุ
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รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

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 

3. รองศาสตราจารย ดร. พิษณุ บุญนวล กรรมการ 

4. ดร. มัทนา ฆังคะมโณ กรรมการ 

5. นาง นัตติยา บัวชื่น  กรรมการ 

6. นาง ทิชากร สุวรรขํา  กรรมการ 
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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 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาศ เมืองจันทรบุรี  กรรมการ 

6. นาง นัตติยา บัวชื่น  กรรมการ 

7. นาง ทิชากร สุวรรขํา  กรรมการ 
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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 

 

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 
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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 
 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรนี้เปดสอนเฉพาะแผน ก แบงเปน 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ซึ่งเปน

แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 
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- แผน ก แบบ ก 1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
- แผน ก แบบ ก 2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

หมวดวิชาบังคับ - 6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - 12 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 18 หนวยกิต 

รวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

 หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 หนวยกิต จนกวา

จะสําเร็จการศึกษาและตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ แตจะไมนับหนวยกิต  

 
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ถามี) 
อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 2555 มีดังนี้  

หมายเหตุ: ยายออก หมายถึง ยายไปประจําหลักสูตรอื่นท่ีภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุเปดสอน 

 
 
 
 
 
 

รายชื่ออาจารย สถานะการคงอยูของอาจารยตามป พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 

1.รองศาสตราจารย ดร. เล็ก สีคง คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู 

2.รองศาสตราจารย ดร. ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร คงอยู คงอยู คงอยู ลาออก ลาออก 

3.ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ปลูกผล คงอยู คงอยู คงอยู ยายออก ยายออก 

4.ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิริยะ ทองเรือง คงอยู คงอยู คงอยู ยายออก ยายออก 

5.ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุธรรม นิยมวาส คงอยู คงอยู คงอยู ยายออก ยายออก 
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ตอมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร ปจจุบันอาจารยประจํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุหลักสูตร 2555 เปนดังนี้ 

 
อาจารยผูสอนมีดังนี้ 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 

สถาบัน, ปที่สําเร็จการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุร ี

3-8001-01549-07-2 

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

U.K., 2548 

รองศาสตราจารย ดร. บุญสม ศิรบิํารุงสุข 

3-9098-00878-20-0 

Dr. Ing (Mining Techniques), Ecole Nationale Superieure 

des Mines De Paris, France, 2528 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ปลูกผล 

3-8399-00188-36-2 

Ph.D. (Metallurgical Engineering), U. of Wisconsin-Madison, 
U.S.A., 2544 

รองศาสตราจารย กัลยาณี คุปตานนท 

3-9098-00880-09-3 

D.E.A. (Organometallic Chem.), U. Paul Sabatier, France, 
2529 

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา วรรณสินธุ 

3-4499-00235-08-9 

Ph.D. (Materials Science and Engineering), MIT, U.S.A., 2547 
 

รองศาสตราจารย ดร. สุรพล อารยีกุล 

3-9206-00208-81-4 

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

2529 

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 

3-1012-02937-38-5 

Dr. de l’Universite  Bordeaux I (Applied Geology), U. 

Bordeaux I, France, 2535 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภสิพร มมีงคล 

3-9203-00412-02-5 

Ph.D. (Materials Engineering), Illinois Institute of Tech., 

U.S.A., 2544 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก 

3-1017-00535-07-6 

Ph.D. (Materials Science and Engineering), Imperial College 

London, U.K., 2545 

รายชื่ออาจารย 
ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนง วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1. ดร. สมใจ จันทรอดุม 
1-8097-00011-71-3 

ประธานหลักสตูร วศ.ด. (วิศวกรรมวสัดุ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2556 

2. รองศาสตราจารย ดร. เล็ก สึคง 
3-9098-00882-31-2 

อาจารยประจํา D. Eng. (Mineral Processing and Metallurgy), 
Tohoku U., Japan, 2532 
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ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 

สถาบัน, ปที่สําเร็จการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนญู มาศนิม 

3-9001-00248-56-6 

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

Germany, 2552 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร 

3-9206-00272-70-9 

Ph.D. (Materials Science and Engineering ), Institut National 

Polytechnique de Lorraine, Nancy, France, 2550 

ดร.พงศพัฒน สนทะมโิน 

3-8099-00302-31-9 

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

Germany, 2558 

ดร. มัทนา ฆังคะมโน 

3-9001-00898-60-9 

Ph.D. Engineering (Ceramics), University of Exeter, UK, 

2558 

 

 บุคลากรสนับสนุน 
o ขาราชการสายสนับสนุน  1 คน 

o พนักงานสายสนับสนุน  2 คน 

o ลูกจางประจําเงินงบประมาณ 3 คน 

 นักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุมีจํานวนนักศึกษาประจําป

การศึกษา 2558 จํานวนทั้งหมด 20 คน โดยแบงตามชั้นปการศึกษาดังนี ้

o ชั้นปการศึกษาที่ 1  จํานวน 7 คน 

o ชั้นปการศึกษาที่ 2  จํานวน 3 คน 

o ชั้นปการศึกษาที่ 3 ขึ้นไป จํานวน 10 คน 

 ผูสําเร็จการศึกษา 
สําหรับปการศึกษา 2558 นี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

วัสดุ มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 4 คน โดยเปนนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 
2555 จํานวน 2 คน และเขาศึกษาในปการศึกษา 2556 จํานวน 2 คนตามลําดับ  

 ศิษยเกา ทางภาควิชาฯ รวมกับทางคณะไดมีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาของคณะ โดยแยก
เปนหลักสูตร ซึ่งศิษยเกาสาขาวิศวกรรมเหมืองแรทุกคนสามารถติดตามขาวสารและสืบคน
ขอมูลไดทางเว็บไซต http://psuengineer.org/ 

 งบประมาณประจําป 2558 แบงออกเปน 2 สวน คือ เงินงบประมาณแผนดิน 457,781 
บาท และเงินรายไดพัฒนาภาควิชา 1,175,849 บาท 

 สิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
หลักสูตรจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับนักศึกษา

และบุคลากรดังนี้ 
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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  
3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  
5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่

ปรึกษาการคนควาอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    
8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  
 

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑขอ 1 - 11 

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

ตําแหนงทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  
รายช่ือปจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ

กับสาขาที่เปด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ 
1 รศ.ดร. เล็ก สีคง 
3-9098-00882-31-2 

1 ดร.สมใจ จันทรอุดม* 
1-8097-00011-71-3 

วศ.ด. (วิศวกรรมวสัด)ุ,
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
2556 

  ** 

2 รศ.ดร.ศิริกลุ วิสุทธิ์เมธาง
กูร 
3-8399-00057-68-3 

2 รศ.ดร.เล็ก สีคง 
3-9098-00882-31-2 

D. Eng. (Mineral Processing 
Tech.), Tohoku U, Japan, 
2532 

   

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

 
 

   

4 ผศ.ดร.วริิยะ ทองเรือง 
3-8402-00736-50-4 

 
 

   

5 ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส 
3-9098-0055-82-30 

     

หมายเหตุ : * หลังรายชื่อประธานผูรับผิดชอบหลักสตูร 
  ** คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 129/2558 (https://goo.gl/l9HNqa) 

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
  ครบ   ไมครบ 
 
เกณฑขอ 2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
  เปนไปตามเกณฑ  

1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน หรือ 

2) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวา ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ เปดสอน และมี
ประสบการณในการสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 
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3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................... 
 
เกณฑขอ 3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 เปนไปตามเกณฑ คือมีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................... 

ตารางที่ 1.3 อาจารยผูสอนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอน (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 4) 

ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายช่ืออาจารยผูสอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รศ. กัลยาณี คุปตานนท  
3-9098-00880-09-3 

D.E.A. (Organometallic Chem.), U. 
Paul Sabatier, France, 2529 

  

2 รศ. ดร.ดนุพล ตันนโยภาส  
3-1012-02937-38-5 

Dr. de l’Universite Bordeaux I 
(Applied Geology), U. Bordeaux I 
, France, 2535 

  

3 รศ. ดร.พิษณุ บญุนวล 
3-9098-00882-05-3 

Ph.D. (Mineral Processing), The 
Pennsylvania  State U., U.S.A., 
2536 

  

4 ผศ. ดร.นภสิพร มมีงคล 
3-9203-00412-02-5 

Ph.D. (Materials Engineering), 
Illinois Institute of Tech., U.S.A., 
2544 

  

5 ผศ. ดร.ประภาศ เมืองจันทรบรุ ี 
3-8001-01549-07-2 

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

  

6 รศ.ดร.เล็ก สีคง 
3-9098-00882-31-2 

D. Eng. (Mineral Processing 
Tech.), Tohoku U., Japan, 2532 

  

7 ผศ. ดร.ธวัชชัย ปลูกผล 
3-8399-00188-36-2 

Ph.D. (Metallurgical Engineering), 
U. of Wisconsin-Madison, U.S.A., 
2544 

  

8 รศ. ดร.สุธรรม นิยมวาส 
3-9098-00558-23-0 

Ph.D. (Metallurgical and Materials 
Eng.), U. of Alabama, U.S.A., 2544 

  

9 รศ. ดร.บุญสม ศริิบํารุงสุข 

3-9098-00878-20-0 

Dr. Ing (Mining Techniques), 
Ecole Nationale Superieure des 
Mines De Paris, France, 2528 

  

10 รศ. ดร.สรุพล อารยีกุล 

3-9206-00208-81-4 

Ph.D. (Applied Geology), U. of 
New South Wales, Australia, 
2529 

  

11 รศ. ดร.เจษฎา วรรณสินธุ 

3-4499-00235-08-9 

Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), MIT, U.S.A., 2547 
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ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายช่ืออาจารยผูสอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

12 ผศ. ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก 

3-1017-00535-07-6 

Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), Imperial College 
London, U.K., 2545 

  

13 ผศ. ดร.มนญู มาศนิม 

3-9001-00248-56-6 

Ph.D. (Mining Engineering), 
Freiberg University of  Mining 
and Technology, Germany, 2552 

  

14 ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร 

3-9098-00882-05-3 

Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), Institut National 
Polytechnique de Lorraine, 
Nancy, France, 2550 

  

15 ดร.พงศพัฒน สนทะมิโน 

3-8099-00302-31-9 

Dr.-Ing. (Mining Engineering), TU 
Bergakademie Freiberg, Germany, 
2558 

  

16 ดร. มัทนา ฆังคะมโน 

3-9001-00898-60-9 

Ph.D. Engineering (Ceramics), 
University of Exeter, UK, 2558 

  

 
เกณฑขอ 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
  เปนไปตามเกณฑคือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา ผศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการสอน และมีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
  ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ................................................................................................ 
 
ตารางที่ 1.4 อาจารยท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 5, 9, 10)  

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธหลัก และ

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา
วิจัย 

ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาที่
อาจารยเปนอาจารย

ที่ปรึกษาหลัก) 
มี (ดัง
แนบ) 

ไมมี ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.เล็ก สีคง 
3-9098-00882-31-2 

D. Eng. (Mineral Processing 
Tech.), Tohoku U., Japan, 
2532 

  9* 1 

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

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

  2 2 
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อาจารยท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธหลัก และ

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา
วิจัย 

ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาที่
อาจารยเปนอาจารย

ที่ปรึกษาหลัก) 
มี (ดัง
แนบ) 

ไมมี ป.โท ป.เอก 

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

3 ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทรบรุ ี
3-8001-01549-07-2 

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

  6* 1 

4 ดร.สมใจ จันทรอุดม 
1-8097-00011-71-3 

วศ.ด. (วิศวกรรมวสัด)ุ,
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
2556 

  2  

5 รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส 
3-1012-02937-38-5 

Dr. de l’Universite 
Bordeaux I (Applied 
Geology), U. Bordeaux I , 
France, 2535 

  1 1 

6 ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 
3-9203-00412-02-5 

Ph.D. (Materials 
Engineering), Illinois 
Institute of Tech., U.S.A., 
2544 

  1  

หมายเหต:ุ * สําหรับอาจารยที่มีนกัศึกษาเกิน 5 คน ทางหลักสูตรไดทําหนังสือชี้แจงถึงประธานบัณฑติศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรแลวตามหนังสือ มอ. (https://goo.gl/f8YxKj) 

 
เกณฑขอ 5 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

 เปนไปตามเกณฑ คือ เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................................... 

 
เกณฑขอ 9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เปนไปตามเกณฑ 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.......................................................................................... 

 
เกณฑขอ 10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 เปนไปตามเกณฑ 
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 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ........................................................................................... 

(หากขอนี้  เกณฑขอ 10 ไมเปนไปตามเกณฑ ไมนําไปตัดสินวาการดําเนินงานไมไดมาตรฐาน แตเปน
ขอเสนอแนะใหผูบริหารหลักสูตรนําไปพัฒนา) 
 
ตารางที่ 1.5 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 6) 

อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
(ระบุตําแหนงทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไม
มี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รศ.กัลยาณ ีคุปตานนท 
 

D.E.A. (Organometallic 
Chem.), U. Paul Sabatier, 
France, 2529 

    

2 ผศ.ดร.วริัช ทวีปรีดา 
 

Ph.D. (Theoretical and 
Physical Chemistry) U of 
Briston, 2548 

    

3 รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ 
 

Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), MIT, U.S.A., 
2547 

    

4 รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส 
 

Ph.D. (Metallurgical and 
Materials Eng.), U. of 
Alabama, U.S.A., 2544 

    

5 ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร 
 

Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), Institut 
National Polytechnique de 
Lorraine, Nancy, France, 
2550 

    

6 รศ.คณดิถ เจษฎพัฒนา
นนท 
 

M.Eng.[ Applied Electronics] 
from Tokyo Institute of 
Technology , Japan 

    

 
เกณฑขอ 6 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  

 เปนไปตามเกณฑ คือ 
1) เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรอื 

2) เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 หรือ 
3) เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และ

ไดแจงให สกอ.รับทราบการแตงตั้งแลว 
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 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.............................. 
 

ตารางที่ 1.6 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 7)  

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดัง
เอกสารอางอิง) 

ไมมี 
อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 
1 ผศ. ดร.ธวัชชัย ปลูกผล  Ph.D. (Metallurgical 

Engineering), U. of 
Wisconsin-Madison, U.S.A., 
2544 

    

2 ผศ. ดร.วีระชัย แสงฉาย วศ.ด. (วิศวกรรมวสัดุ) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
2556 

    

3 ผศ. ดร.ประภาศ เมืองจันทร
บุรี 

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

    

4 รศ. กัลยาณี คุปตานนท D.E.A. (Organometallic 
Chem.), U. Paul Sabatier, 
France, 2529 

    

5 รศ. ดร.เล็ก สีคง D. Eng. (Mineral Processing 
Tech.), Tohoku U.,  Japan, 
2532 

    

6 รศ. คณดิถ เจษฎพัฒนานนท M.Eng.[Applied 
Electronics] from Tokyo 
Institute of Technology , 
Japan 

    

7 ดร.กนิษฐ ตะปะสา Ph.D. in Materials Science 
and Engineering, 
Liverpool, UK  

    

8 รศ. ดร. พิษณุ บุญนวล Ph.D. (Mineral Processing), 
The Pennsylvania  State 
U., U.S.A., 2536 

    

9 ดร.สมใจ จันทรอุดม วศ.ด. (วิศวกรรมวสัด)ุ,
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
2556 

    

 
เกณฑขอ 7 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

  เปนไปตามเกณฑ คือ  
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1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา หรือ
ดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทํา
วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2.  เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมต่ํากวาระดบั 9 หรือ 
3. เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจง

ให สกอ.รับทราบการแตงตั้งแลว 
 ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ........................................................................................... 

 
ตารางที่ 1.7 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 8)  

ผูสําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
1 นายภาณุมาศ ชูพล Oxalic acid assisted synthesis of 

the photochromic WO3 
nanoparticles. 

4th International Congress on 
Nanoscience & Nanotechnology 
(ICNT2016) 28 - 29 มกราคม 2559 
ณ. เมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย 

2 นายชนินทร ดํารัสการ Wear behavior of hardfacing 
deposits on Hadfield steel 

Key Engineering Materials, 
Vol.658, pp 172-176, 2015 

3 นางสาวปรียาดา ทัศนเบญจกลุ The effect of Ag3PO4 on WO3 
electrochromic film 

Key Engineering Materials, Vol. 
707, pp 139-143, 2016. 

4 นายวิทยา พรหมมินทร Self-cleaning and Antibacterial 
Properties of Paint Containing 
ZnO and Wo3 Co-doped VO2 
Thermochromic Nano-pigment 

The 2015 2nd International 
Conference on Advanced 
Engineering Technology (ICAET 
2015), Songdo Convensia, 
Incheon, South Korea, 45. 

 

เกณฑขอ 8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา   
  เปนไปตามเกณฑ  คือ มีการเผยแพรผลงานตามเกณฑครบทุกราย  

1) มีผูสําเร็จการศึกษา....4....คน  
2) เผยแพรในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จํานวน...4...รายการ เผยแพรในวารสาร

หรือสิ่งพิมพวิชาการ..-...รายการ 
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ................................................................................................ 
 
เกณฑขอ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

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

 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปจจุบันหลักสูตรถือวาลาสมัยและไดผานการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. 
2559 แลว 
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สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 1-11 
 ผาน เพราะ ดําเนินงานผานทุกขอ 
 ไมผาน เพราะ ดําเนินงานไมผานขอ.....1................ 
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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  สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศกัยภาพ

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 
ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 พันธกิจของสถาบัน สอดรับกับสถานการณภายนอกทั้งทางดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมุงเนนพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
สังคมความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรู
ไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ สรางความเปนผูนําทางวิชาการ
ในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขาย
สากล ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติสูการ
สอนเพื่อสรางปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับสถานการณภายนอกทั้งทางดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม มีผลงานเปนที่ยอมรับ การพัฒนา

มคอ.2 
https://goo.gl/Yqu6qs 
 
รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่
เผยแพรในเว็บไซตภาวิชาฯ 
 
หนังสือนําสง มคอ.3  
http://goo.gl/I2n3YY 
http://goo.gl/3bPjRW 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตรจะมีการดําเนินตอไปเพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถทาง
วิชาการสูง สามารถแกปญหาและสรางองคความรูใหมไดอยางเปนระบบ 
สามารถสรางเทคโนโลยีของตนเองได เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Sustainable Development) และลดการนําเขาจากตางประเทศ เพื่อ
เตรียมความพรอมของคนใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต สรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และแขงขันไดกับนานาอารยประเทศ 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 
 ELO ของหลักสูตร 2555 มีความครอบคลุมทุกรายวิชาในหลักสูตร
และถูกออกแบบใหมีผลการเรียนรูคาดหวังใหผูที่สําเร็จการศึกษาสามารถตอ
ยอดองคความรูและเรียนตลอดชีวิต สังเกตไดจากผลการเรียนรูคาดหวังใน
หัวขอที่ 3 วาดวยทักษะทางปญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) มีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงและการคิดรวบยอด  

2) สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรม
วัสดุ ไดอยางสรางสรรคจากองคความรูเดิม 
 
 
กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) จัดการเรียนการสอนโดยเนนการคิด วิเคราะห และแกปญหา 
อยางเปนระบบ ในทุกรายวิชา 

2) จัดใหมีการทําวิทยานิพนธที่เนนการคิดเชื่อมโยง การคิดรวบยอด 
การคาดคะเนแนวโนมของเทคโนโลยี 
 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) การประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา 

2) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานจริงจากวิทยานิพนธของ
นักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 
 

มคอ.2 
https://goo.gl/Yqu6qs  
 
รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่
เผยแพรในเว็บไซตภาวิชาฯ 
https://goo.gl/Yqu6qs 
 
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 
 องคความรูทางดานเทคโนโลยีวัสดุ ชวยยกระดับความเปนอยูของ

สังคมใหมีมาตรฐานการครองชีพ และสุขภาพที่ดีขึ้น  โดยสงเสริมใหมีการนํา

วัสดุใหมๆ มาประยุกตใชเพื่อบําบัดสารพิษและเชื้อโรคที่เปนอันตรายจากน้ํา

และอากาศ ตลอด จนมีวัสดุการแพทยที่ทันสมัยทําใหสามารถยกระดับ

มคอ.2 

https://goo.gl/Yqu6qs 

ภาคผนวก ช 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมมีความมั่นคง โดยการเขาถึงขอมูลขาวสาร การ

คมนาคมและการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว การพัฒนาวัสดุใหมมาใช

ทางดานการเกษตร เชน  การยืดอายุผักและผลไมสด หรือดอกไมโดยอาศัย

ความรูวัสดุขั้นสูง ในรูปของฟลม หรือบรรจุภัณฑ ทําใหเกษตรกรมีรายไดที่

เพิ่มขึ้น หรือการเพิ่มมูลคาของเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม เชน การสังเคราะห

นาโนซิลิกาจากขี้เถาแกลบเพื่อใชในอุตสาหกรรมพลาสติก หรือการผลิตวัสดุ

เหลือท้ิงเปนเชื้อเพลิง เชน การทําถานอัดกอน เปนตน  สิ่งเหลานี้เปนตัวอยาง

ของการนําองคความรูทางดานวัสดุมาใชอยางเหมาะสมและกอใหเกิด

ประโยชนตอสังคมและชุมชน 

 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร  จึงไดคํานึงถึงการสรางองคความรูทางดาน

เทคโนโลยีวัสดุ ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาทางสังคม  สงเสริมใหมีอาชีพและงาน

ทํา และสอดคลองกับความตองการของชุมชน  เพื่อยกระดับความเปนอยูและ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใชแนวคิดของการนําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกตใช

ทางดานการผลิตวัสดุและการใชวัสดุ  ตลอดจนการกําจัดหรือการรีไซเคิลวัสดุ

อยางมีระบบ ชวยสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต  วัฒนธรรมการใชวัสดุ

อยางคุมคาและเหมาะสม  ตลอดจนสรางคานิยมใหรูจักรับผิดชอบตอ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคม 
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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
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สารสนเทศ และการเรียนเพื่อการเรียนรู ทักษะทางปญญา เชน ทักษะการคิด
วิเคราะห ความเขาใจในกระบวนการตางๆ และแสดงแนวทางการประเมินไว
ครบถวน และมีการเผยแพรใหเขาถึงไดผาน Website ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แต
เนื้อหาภายในบางหัวขอยังไมเปนปจจุบัน 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่
เผยแพรในเว็บไซตภาวิชาฯ 
https://goo.gl/Yqu6qs 

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
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่
เผยแพรในเว็บไซตภาวิชาฯ 
https://goo.gl/Yqu6qs 

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

 ขอกําหนดหลักสูตรและขอกําหนดรายวิชาถูกออกแบบใหสอดคลอง
กันเพ่ือใหครอบคลุม ELO และมีการเผยแพรใหนักศึกษา คณาจารย และผูที่
สนใจเขาถึงไดงายผานทาง Website ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่
เผยแพรในเว็บไซตภาวิชาฯ 
https://goo.gl/Yqu6qs 
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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  
 

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่
เผยแพรในเว็บไซตภาวิชาฯ 
https://goo.gl/Yqu6qs 

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
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกัน เชน หมวดวิชาบังคับสําหรับหลักสูตร ป.โท แผน ก. 
แบบ ก.2 และ ป.เอก แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ซึ่งกําหนดใหลงเรียนรายวิชา 
235-555 ระเบียบวิธีวิจัยทางดานวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ (Research 
Methodology in Mining and Materials Engineering) และวิชา 238-
500 พฤติกรรมทางกลของวัสดุขั้นสูง (Advanced Mechanical Behavior 
of Materials) ซึ่งเปนรายวิชาที่เปนพื้นฐานในการทํางานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธของนักศึกษา 
 

มคอ.3 
http://goo.gl/I2n3YY 
http://goo.gl/3bPjRW 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
 หลักสูตรถูกออกแบบโดยมีเกณฑขอบังคับจากทั้งทาง สกอ.ในสวน
ของการกําหนด ELO  

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่
เผยแพรในเว็บไซตภาวิชาฯ 
https://goo.gl/Yqu6qs 
 
มคอ. 2  
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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.). 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well        
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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 “หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มุงผลิตวิศวกรรมมหาบัณฑิต

ทางดานวิศวกรรมวัสดุที่มีความรูและความสามารถในการออกแบบและผลิต

ชิ้นสวนที่ทําจากวัสดุตางๆ เชน โลหะ เซรามิก พอลิเมอร วัสดุผสม และวัสดุ

นาโน ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและ

ประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี

คุณภาพและสามารถนําไปใชงานไดจริงเปนที่ยอมรับ พรอมทั้งเปนผูที่มี

คุณธรรม จริยธรรมและเอื้ออาทรตอสังคม” ซึ่งไดถูกแสดงไวใน มคอ.2 แต

ยังขาดการเผยแพรและทําใหผูใชบัณฑิตรับรูอยางทั่วถึง 

มคอ.2 

https://goo.gl/Yqu6qs  

 

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

 กิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอนสอดคลองกับผลการเรียน

คาดหวังของหลักสูตรที่วางไวโดยมีการเนนพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษาดังนี้ 

 ความสามารถดานการใช ภาษาอังกฤษ โดยมีกลยุทธหรือกิจกรรม

หลากหลายเชน ฝกทักษะการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ ฝกทักษะการเขียน

บทความวิชาการเปนภาษาอังกฤษ บังคับเรียนผานวิชาภาษาอังกฤษ จัด

กิจกรรมท้ังในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ รวม

มคอ.2  

https://goo.gl/Yqu6qs  

และ มคอ.3 

http://goo.gl/I2n3YY 

http://goo.gl/3bPjRW 



 

39 

 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัยสนับสนุนให

นักศึกษามีประสบการณดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ 

 ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกลยุทธหรือกิจกรรม

หลากหลายเชน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารับ

การทดสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยคอมพิวเตอร จัดการ

เรียนการสอนที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การสืบคนจาก

หองสมุด จากฐานขอมูลตางๆ การจัดการเรียนแบบ e-learning 

 มีจิตวิญญาณของการถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 

โดยมีกลยุทธหรือกิจกรรมหลากหลายเชน จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรม

เสริมหลักสูตรที่เนนการถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง สนับสนุน

งบประมาณในการทําโครงการที่เนนการถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจ

ที่หนึ่ง จัดกิจกรรมในการนําเสนอโครงการที่เนนการถือประโยชนของเพื่อน

มนุษยเปนกิจที่หนึ่ง สนับสนุนการรวมโครงการในวันถือประโยชนของเพื่อน

มนุษยเปนกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย สอดแทรกจิตสํานึกของการถือ

ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการทํา

วิทยานิพนธของนักศึกษา สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาปลูกฝงใหนักศึกษามี

การศึกษาอยางตอเนื่องดวยตนเองโดยในแตละรายวิชาจะจัดใหมีกิจกรรม 

Self-learning โดยอาจารยจะใหขอมูลของแหลงเรียนรูและใหนักศึกษาไป

ศึกษาดวยตนเอง แลวมาจัดทําอภิปรายใหนักศึกษาทานอื่นฟง 

นอกจากนี้ในรายวิชาวิทยานิพนธยังมีการกําหนด ELO ดานความรู

ดังนี้  

1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้ง

พื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญในศาสตรทางสาขาวิศวกรรมวัสดุ  

2) มีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการ

ในศาสตรทางสาขาวิศวกรรมวัสดุ  

3) มีความสามารถในการวางแผน กําหนดกรอบแนวคิด และ

วิธีดําเนินการในการทําการวิจัยอยางเปนระบบ 

4) มีความสามารถในการวิเคราะห ประยุกต ใชศาสตรและบูรณา

การไดอยางมีประสิทธิผล 

มคอ.2 

https://goo.gl/Yqu6qs  

มคอ.3 

http://goo.gl/I2n3YY 

http://goo.gl/3bPjRW 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานความรูเปนดังนี้ 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีเนื้อหาสอดคลองกับศาสตร

ทางวิศวกรรมวัสดุ  

2) จัดใหมีการสืบคนและรายงานความกาวหนาใหมในศาสตรทาง

วิศวกรรมวัสดุ ในวิชาสัมมนา 

3) จัดการเรียนการสอนโดยเนนการคิด วิเคราะห และแกปญหา 

อยางเปนระบบ ในทุกรายวิชา 

4) ทําวิทยานิพนธที่มีการสืบคน ทดลอง วิเคราะห และบูรณาการ

เพื่อแกปญหาในงานวิจัย 

5) ทําวิทยานิพนธที่มีการสืบคน ทดลอง วิเคราะห และบูรณาการ

เพื่อสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหม 
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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 
 หลักสูตรยังไมมีการประเมินนักศึกษาหลังจากขั้นตอนการรับเขา
แตมีการประเมินอยางตอเนื่องในขณะกําลังศึกษาในหลักสูตรโดยผานการ
ประเมินจากรายวิชาตางๆที่เรียนในหลักสูตรและยังไมมีการจัดประเมิน
นักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร (Final/exit test) แตจะมี
รายวิชาที่เปรียบเสมือนการประเมินกอนการสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตร คือการสอบปองกันวิทยานิพนธ (Thesis Defense) ซึ่งเปนการ
เนนใหนักศึกษานําความรูและองคความรูที่ไดจากการทํางานวิจัยตั้งแตชั้น
ปที่ 1 มาบูรณาการและตอบขอสงสัยของกรรมการสอบซึ่งกรรมการจะ
เปนผูประเมินวาผานหรือไมผาน โดยมีกรรมการอยางนอย 3 คน 
 และหลักสูตรไดกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ไวอยางชัดเจนดังนี้ 
-1. สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย  และ 
-2. ศึกษารายงานวิชาครบตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 
และ 
-3. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก

มคอ.3 
http://goo.gl/I2n3YY 
http://goo.gl/3bPjRW 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ 
-4. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ตองมีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอย 
1 ฉบับ และตองเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอท่ีประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 ครั้ง 
-5. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตองเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอที่
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 ครั้ง 
หรือผลงานไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐาน
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
-6. เกณฑอ่ืนๆ ให  เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
 การประเมินนักศึกษาหรือการสอบแบงเปน 4 สวนคือ  
1. การ Quiz เก็บคะแนน  
2. การทํารายงาน (กลุม/เดี่ยว) 
3. การสอบวัดผลระหวางภาคการศึกษา 
4. การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา 
 ซึ่งแตละวิชาจะมีสัดสั่นคะแนนที่แตกตางกัน โดยอาจารยผูสอน
ในแตละวิชาจะแจงใหนักศึกษาทราบในชั่วมโมงแรกของการเขาเรียน 
และสําหรับวันสอบวัดผลระหวางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
จะมีการประกาศวัน เวลา สถานที่สอบไวชัดเจนผานระบบของทะเบียน
กลางซึ่งนักศึกษาและอาจารยผูสอนสามารถเชาดูขอมูลได และนอกจากนี้
ใน มคอ.2 ไดมีการชี้แจงรายละเอียดสัญลักษณของระดับการวัดผลอยาง
ชัดเจน 
 

ระบบ http://sis.psu.ac.th 
รายละเอียดการวัดและ
ประเมินผลใน มคอ.2 
https://goo.gl/Yqu6qs  
(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
ผูสอนเปนผูประเมนิ และใหระดับคะแนน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. อาจารยผูสอนจัดทําขอสอบแตละรายวิชา 
2. อาจารยผูสอนสงขอสอบใหอาจารยที่เกี่ยวของในรายวิชานั้น

ประเมินขอสอบ  
3. อาจารยผูประจําพิจารณาประเมินขอสอบโดยใหผล 3 

ตัวอยางเอกสารประเมินขอสอบ 
http://goo.gl/DpWnzm 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประเภทคือ 
3.1. ผานการประเมิน (ใหนําไปออกสอบได) 
3.2. ผานการประเมินโดยมีเงื่อนไข (ใหแกไขบางประการ

กอนการนําไปออกสอบ) 
3.3. ไมผานการประเมิน  

4. อาจารยผูสอนจัดสงขอสอบใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
 ในการวัดผลหรือประเมินผลนักศึกษาในแตละครั้ง (วัดผล
ระหวางภาคการศึกษา และวัดผลปลายภาคการศึกษา) จะมีการจัดให
นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนท่ีมีผลตอการประเมินผลของนักศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาทุกคนตองทําการประเมิน เมื่อนักศึกษาประเมินแลวระบบจะ
รวบรวมขอมูลสงกลับใหอาจารยผูสอนเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาการ
สอนตอไป  
 
 

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

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
 นักศึกษาสามารถยื่นทบทวนผลการเรียนในแตละรายวิชาได โดย
ยื่นผานทะเบียนกลางเพื่อขอใหอาจารยผูสอนทบทวนผลการวัดผลของ
นักศึกษา  
 

https://goo.gl/afgIyk 
คํารองขอทบทวนการ
ตรวจขอสอบใหม 
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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 ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย

ของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอน

แบบตาง ๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน เพื่อเปนการพัฒนาการสอน

ของอาจารย 

6.1.2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

ก. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 ก1. สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ

ในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และให

การสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร

ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือการลา

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 ก2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

ใหทันสมัย  

 ก3. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาความรูและคุณธรรม  

ข. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

 ข1. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการมี

มคอ.2 

https://goo.gl/Yqu6qs 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น  

 ข2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

ใหทันสมัย 

 

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

 ตามระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กําหนดเกณฑ

อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา ระดับบัณฑิตศึกษา เทากับ 1:7.5 ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) 

กําหนด และกําหนดภาระงานสอนของอาจารยระดับปริญญาตรีที่ 6 หนวย

ชั่วโมงตอสัปดาห 

 สําหรับปการศึกษา 2558 มีการเก็บขอมูลอัตราสวนอาจารยตอ

นักศึกษาเต็มเวลาไดตาม Link ซึ่งผลการดําเนินการทีได ไดนําเสนอตาม

ตาราง Full-Time Equivalent (FTE) ดานลาง 

 

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 

 มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรฐานตําแหนงของบุคลากรสายวิชาการดังนี้  

 1. ตําแหนงอาจารย 

 2. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 3. ตําแหนงรองศาสตราจารย 

 4 ตําแหนงศาสตราจารย 

 โดยแตละตําแหนงถูกกําหนดภาระงานพื้นฐานและมาตรฐานที่

แตกตางกันตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมีมหาวิทยาลัยได

จัดทําขอมูลเผยแพรผานเว็บไซทของมหาวิทยาลัย 

www.possonel.psu.ac.th 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

 บุคลากรสายวิชาการทุกคนจะมีการจัดทําการกําหนดสมรรถนะของ

บุคลากรเองทุกปการศึกษาและจะถูกประเมินโดยหัวหนางาน (หัวหนา

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ) ซึ่งเปนการจัดทําในระบบ 

Competency ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดเตรียมขึ้น และนอกจากนี้ยัง

มีการจัดทํา 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 บาท

ตอปการศึกษาตอบุคลากรหนึ่งทาน  

 

ประกาศคณะเรื่องสนับสนุน

เงินเดินทางไปสัมมนาหรือ

อบรม 

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 คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

http://goo.gl/U25eUC 

ประกาศมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง ระดับตําแหนง

ชํานาญ /ชํานาญการพิเศษ 

http://goo.gl/vsSZcD 

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

 หลักสูตรมีนโยบายในการสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการพัฒนา

ตนเอง โดยมีประกาศเกณฑฐานขอมูลคุณภาพงานวิจัย ตามเกณฑของ

หนวยงานกลาง 

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ 

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 11.96 100 

Full-time Lecturers 2 1 3 3.12 100 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 9 2 11 15.08  
หมายเหตุ: การคํานวณและคาตัวเลข FTEs ยึดตามคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

1 1.371053474 3 11 : 3 

2 1.371053474 0 11 : 5 

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 

หมายเหต:ุ จํานวนงานวิจัยและการเขารับการอบรมที่รายงานตามตารางดานบนนี้ไมนับซ้ํางานวิจัยและงานอบรมที่อาจารย

ภายในภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวสัดุทํางานวิจัยรวมกันหรือเขาอบรมในหัวขอเดียวกัน  
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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 
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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 เนื่องจาก

ภาควิชาไมมีหองสมุดที่เปนของภาควิชาฯ โดยตรง ซึ่งนักศึกษาจะไปใชบริการ

หองสมุดที่เปนหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย สวนสิ่งสนับสนุนดานอื่นมี

ผูรับผิดชอบคอยบริการนักศึกษาแลว 

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 แตทั้งนี้ในสวนของ

การกําหนดภาระงานและการรับบุคลากรสายสนับสนุนเขาใหมเปนไปตาม

ระเบียบการรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ประกาศโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ขอบังคับ วาดวยการ

บริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554  

http://goo.gl/ws8Bk8 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

 สมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนจะมีการประเมิน

เปนประจําโดยมีแผนการประเมินปการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยได

สรางระบบการประเมินโดยกําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนทําการ

บันทึกขอมูลการทํางานและเปาหมายการทํางานลงในระบบ แลวผูบริหาร 

(หัวหนาภาควิชาจะเปนผูประเมิน) 

https://competency.psu.

ac.th/competency/login.

aspx 

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

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

 มีการสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองโดยการกําหนด

ตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุนเปนดังนี้ 

1. ผูปฎิบัติการ 

2. ผูปฏิบัติการชํานานการ 

3. ผูปฏิบัติการชํานานการพิเศษ 

เอกสารลําดับขั้นตําแหนง

สายสนับสนุน 

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 
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 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 โดยกําหนดจํานวนนักศึกษา 
20 คนตอปการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรไดกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ดังนี้ 
 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
- สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมี
ผลงานวิจัย 
- คุณสมบัติหรืออ่ืน ๆ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
- สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดี 
- คุณสมบัติหรืออ่ืน ๆ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
  

เอกสารจํานวนนักศึกษาที่จะ
รับเขาใหม 
http://goo.gl/Iq5lDC 
 
มคอ.2 
https://goo.gl/Yqu6qs 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
 หลักสูตรมีขั้นตอนในการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรโดย http://www.grad.psu.ac.t
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
แบงเปน 2 ระบบคือ  
 1.รับโดยสมัครผานระบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 2. รับโดยสมัครผานระบบของคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ขั้นตอนและวิธีการรับนักศึกษาไดถูกชี้แจงรายละเอียดในแตละ
ขั้นตอนผานเว็บไซท 
http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book59.php เพื่อใหผูสนใจ
เขาถึงขอมูลไดสะดวกมากข้ึน 
 

h/th/admis_book59.php 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
 สําหรับระบบตรวจสอบนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรมีการจัดทํา 
Website สําหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/  และนอกจากนี้ยังมี 
website ของบัณฑิตวิทยาลยัที่ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการทําวิจัยและ
วิทยานิพนธตลอดจนการประชาสัมพันธทุนวิจัยตางๆ  
 สําหรับระบบตรวจวัดประเมินศักยภาพของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดทําระบบ TOR Online และระบบประเมิน 
Competency online ซึ่งเปนระบบที่ใหบุคลากรกรอกเปาหมายภาระงานที่
จะทํา และภาระงานที่ทําไดจริง โดยระบบถูกออกแบบใหมีการประเมินภาระ
งานและสมรรถนะของบุคลากรโดยหัวหนางานของแตละหนวยงาน (หัวหนา
ภาควิชา) ซึ่งสําหรับระบบ TOR Online นี้จะมีการคํานวณภาระงานของ
บุคลากรเพ่ือแสดงใหบุคลากรและหัวหนางานทราบ แตยังไมมีระบบที่
สามารถตรวจสอบไดวาภาระงานของบุคลากรมากเกินไปหรือนอยเกินไป 
 

http://www.grad.eng.psu.
ac.th/th/  
 
http://www.grad.psu.ac.t
h/intranet/Thesis/main.p
hp 
 
 
https://tor.psu.ac.th/ 
https://competency.psu.
ac.th/competency/login.
aspx 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability 
 คณะวิศวกรรมศาสตรมีกิจกรรมและโครงการที่ชวยสงเสริมการเรียน
และชวยเพิ่มศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมพรอมในการทํางาน เชน การเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม Tell me more, การอบรมและจัดสอบ 
TOEIC, ฯลฯ 

http://www.grad.eng.psu.
ac.th/th/  
 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
 สภาพแวดลอมของหลักสูตร (ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและ
วัสดุ) มีความพรอมและเปนบรรยากาศท่ีนําไปสูการเรียนรูและการใฝรูของ
นักศึกษา เนื่องจากเปนภาควิชาที่มีพ้ืนที่เปนสวนตัวแยกจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร ซึ่งนักศึกษาที่เพ่ิงเขาภาควิชาก็จะเห็นรุนพี่ เรียนวิชา
ปฏิบัติการ ทําโครงงาน และมีหอนชมรมนักศึกษาป.ตรีเปนหองท่ีใหอิสระกับ

ตัวอยางรูปกิจกรรมใน
ภาควิชาฯ 
http://goo.gl/I4SeG4 
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นักศึกษาป.ตรีในการใชประโยชน  
 
 

 

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2556 12 15 9 

2557 7 15 5 

2558 4 15 3 
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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 มีสิ่งสนับสนุนการ
สอนครบคือ กระดานไวทบอรด จอโปรเจคเตอร จอโทรทัศน
และลําโพง 

หอง MnE223 
  รองรับจํานวนนักศึกษา 15 คน มีสิ่งสนับสนุนการ
สอนครบคือ กระดานไวทบอรด จอโปรเจคเตอร จอโทรทัศน
และลําโพง 

หองประชุมภาควิชา 
  รองรับจํานวนนักศึกษา 30 คน มีสิ่งสนับสนุนการ
สอนครบคือ กระดานไวทบอรด จอโปรเจคเตอร ลําโพง เครื่อง
ฉายภาพเหนือศีรษะ 

หอง MnE201 
  รองรับจํานวนนักศึกษา 40 คน มีสิ่งสนับสนุนการ
สอนครบคือ กระดานไวทบอรด จอโปรเจคเตอร ลําโพง เครื่อง
ฉายภาพเหนือศีรษะ 

หอง MnE203 
  รองรับจํานวนนักศึกษา 40 คน มีสิ่งสนับสนุนการ
สอนครบคือ กระดานไวทบอรด จอโปรเจคเตอร ลําโพง เครื่อง
ฉายภาพเหนือศีรษะ 
นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอรโนตบุกใหบริการคอยสนับสนุนการ

เรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร 
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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 

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

หลักสูตรไดจัดทรัพยากรเพื่อเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน
และการทําวิจัยแยกเปนหองปฏิบัติการดังนี้ 

- หองตรวจจําแนกวัสดุผง 
- หองเตรียมชิ้นงานทดสอบ 
- หองตรวจสอบโครงสรางวัสดุ และตรวจวิเคราะหดวยภาพ 

(Image analyzer) 
- หองตรวจสอบสมบัติแมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส และการทดสอบโดย

ไมทําลาย 
- หองตรวจสอบสมบัติทางความรอนของวัสดุ (Thermal analysis) 
- หองวิจัยกระบวนการโลหะ และวัสดุผง 
- หองวิจัยวัสดุเซรามิก และวัสดุผสม 
- หองวิจัยกระบวนการไฟฟา-เคมี และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ
- หองวิจัยวัสดุนาโน 
- หองวิจัยการออกแบบแมพิมพ 
- หองทดสอบทางกล และทางกายภาพ 
- หองวิจัยกระบวนการยางและพลาสติก 
- หองผสมยาง 
- หองวิจัยทางเคมีของยาง 
- หองวิจัยผลิตภัณฑยาง 
- หองประดิษฐและสราง (Mini Shop) 
- หองคนควาขอมูลวิจัย ประสานงานวิจัย และประชาสัมพันธ 

 
โดยมีครุภัณฑแบงเปน 4 กลุมใหญๆ คือ 

เครื่องมือทดสอบและตรวจจําแนกวัสดุ 
การศึกษาโครงสรางจุลภาคและวิเคราะหระดับจุลภาค ไดแก SEM, 
TEM, EDX, XRD, EPMA, image analyzer 

การวิเคราะหสมบัติทางเคมี ไดแก AA, ICP, EPMA, XRF, 
NMR 

การวิเคราะหทางความรอน DTA, DSC, automatic bomb 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
calorimeter 

เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล UTM (universal testing 
machine), point load tester, shear tester, hardness tester 
และเครื่องทดสอบวัสดุกอสราง 

เครื่องทดสอบแบบไมทําลาย 
- เครื่องลอกลายแบบ Replica 
- เครื่องตรวจสอบรอยราวดวยแมเหล็ก 
- เครื่องวัดความหนาของผิวเคลือบ 
- เครื่องวัดความขาวและความขาวสวาง 
- เครื่องตรวจสอบรอยราวบนโลหะแบบอัลตราโซนิก (วิศวกรรม

อุตสาหการ) 
เครื่องวัดสมบัติทางกายภาพ 

- เครื่องวัดความหนาแนนที่แทจริง 
- เครื่องวัดขนาดของอนุภาคขนาดละเอียด 
- ตะแกรงมาตรฐานวิเคราะหขนาดของอนุภาค 
- เครื่องแยกแรแมเหล็กและไฟฟาสถิต 
- เครื่องวัดความพรุนและพ้ืนที่ผิว 
- เครื่องวัดอุณหภูมิสูง 

เครื่องเตรียมวัสดุผง ไดแก เครื่องบดแบบจอว เครื่องบดแบบ
บอลลมิลล เครื่องบดแบบสั่น เครื่องบดแบบจารมิลล เครื่องบดแบบ
เจตมิลล และเครื่องบดแบบพลานาทอรีมิลล เปนตน 

ชุดศึกษา Metallography ไดแก เครื่องตัดตัวอยางเปนแผน 
เครื่องขัดตัวอยาง เครื่องเมาตตัวอยาง และชุดน้ํายา กลอง
จุลทรรศนแบบตางๆ เชน กลองจุลทรรศนแบบโพลาไรส กลอง
จุลทรรศนแบบไบรทฟลดและดารคฟลด เปนตน 
 
2. เครื่องมือและอุปกรณท่ีเกี่ยวกับกระบวนการวิศวกรรมวัสดุ 

เครื่องมือขึ้นรูปวัสดุ ไดแก 
extruder 
injection molding (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
เครื่องกัดโลหะควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร (วิศวกรรมอุตสา

หการ) 
เครื่องอัดไฮดรอลิก 
เครื่องหลอเหวี่ยงพรอมอุปกรณ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
เตาเผาเซรามิก และเตาเผาอุณหภูมิสูง 
เตาหลอมโลหะชนิดเหนี่ยวนํา (induction furnace) 
เครื่องสั่นทําความสะอาดชิ้นงานแบบอัลตราโซนิก 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เครื่องผลิตวัสดุผงชนิด Atomizer 
เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพของวัสดุ ไดแก 

เครื่องทดสอบความลา (fatigue) 
เครื่องทดสอบการคืบ (creep) 

 
3. อุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟตแวร 

อุปกรณคอมพิวเตอร 
ซอฟตแวรเกี่ยวกับการออกแบบวัสดุ เทอรโมไดนามิกสและ

เฟสของวัสดุ เฟสไดอะแกรม 
CAD/CAM (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 
4. ครุภัณฑที่อยูระหวางดําเนินการจัดหา 

เครื่องวัดสมบัติทางแมเหล็กและไฟฟา 
เครื่องมือเคลือบผิววัสดุ เชน CVC, PVD, Sputtering 

devices หรือ plasma spray 
เครื่องทดสอบการกัดกรอน (corrosion) 
เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลชนิด namoindentator 
เครื่องวิเคราะหสมบัติทางเคมี ไดแก AA และ ICP 
เครื่องวัดสี 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
 มีหอง computer กลางของคณะฯ ซึ่งมีการจัดทําระบบการ
จองการเขาใชบริการผาน Website จํานวน 3 หองซึ่งรองรับจํานวน
นักศึกษาไดดังนี้ 
 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/l
abcom/ 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
 หลักสูตรยังขาดการจัดการที่เปนระบบในสวนนี้ มีแคบางสวน
ในการมีคูมือการใชงานอุปกรณบางสวนที่สะทอนถึงการชวยใหเกิด
ความปลอดภัยในการทํางาน 
 

ตัวอยางคูมือการใชเครื่องมือในงาน
ปฏิบัติการ 
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 
 ยังขาดการนําขอมูลสะทอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียมาชวยใน
การออกแบบหลักสูตร 

 

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 
 ยังขาดการทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษาที่เปนรูปธรรมชัดเจน 

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
 มีการนําขอมูลจากงานวิจัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา แตไมมีการจัดทําบันทึกหรือระบบประเมินที่ชัดเจน โดยปกติ
อาจารยผูสอนจะมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนทุกปเพ่ือใหทันกับยุคสมัย  
 

ตัวอยาง Course Syllabus 

วิชา 237-571 วัสดุนาโนและ

การประยุกตใชงาน 

(Nanomaterials and their 

Applications) 

https://goo.gl/6sbvUo

ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของกัน 

https://goo.gl/i8NntQ 

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 
 ดานหองสมุด มีหอสมุดกลาง (หอสมุดคุณหญิงหลง)ซึ่งมีหนังสือที่
เปนประโยชนตอนักศึกษาในหลักสูตรมากมาย และในแตละป จะมีการ
สํารวจขอมูลความตองการจากหอสมุดมายังหลักสูตรโดยใหอาจารยแตละ
ทานเสนอชื่อหนังสือท่ีอยากใหมีในหอสมุด ทําใหรายการหนังสือในหอสมุด
ทันตอยุคสมัย 
 ดานหองปฏิบัติการ สําหรับหองปฏิบัติการในภาควิชาฯยังขาด
เครื่องมือที่จําเปนสําหรับการเรียนเนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูง แตอยางไรก็
ดีสําหรับเครื่องมือวิเคราะหที่ไมมีในภาควิชาฯ หลักสูตรก็มีการจัดให
นักศึกษาไปเยี่ยมชมศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีเครื่องมือในการวิเคราะห
คอนขางครบ โดยจัดใหอยูในรายวิชา 235-330 Analytical chemistry  
 ดาน IT และการบริการนักศึกษา มีหองคอมพิวเตอรสําหรับคณะ
วิศวกรรมศาสตรจํานวน 3 หอง (รายละเอียดกลาวไวในหมวดสิ่งสนับสนุน
แลว) โดยคอมพิวเตอรแตละตัวมีการลงโปรแกรมที่จําเปนตองใชในสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุโดยมีการสํารวจขอมูลจากอาจารยผูสอนในหลักสูตรโดยตรง 
นอกจากนี้ยังมีหองคอมพิวเตอรกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซึ่ง
นักศึกษาสามารถใชชื่อและรหัสผานของตัวนักศึกษาเองเขาไปใชบริการได 
นอกจากหองคอมพิวเตอรแลวยังมีการใหบริการระบบเครือขายไรสาย
กระจายอยูทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูล
อินเตอรเน็ตไดทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
 

 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
 ยังขาดเครื่องมือท่ีเปนระบบในการรับขอมูลสะทอนกลับจากผูมีสวน
ไดสวนเสียทั้งหมด แตมีการใชแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา 

ตัวอยางแบบสํารวจสถานภาพ
และภาวะการหางานทําของ
บัณฑิต 
http://goo.gl/YILsBN 
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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 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาไดถูกเก็บและ

บันทึกขอมูลไว แตยังไมมีการกําหนด

เปาหมายเพื่อการพัฒนา 

http://goo.gl/BBn2Qi 

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

ภาวะการไดงานทําของนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไดถูกเก็บ

ขอมูล ซึ่งขอมูลปจจุบันนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษามี 4 ทาน ไดงานทํา

แลว 3 ทาน 

ฐานขอมูลภาวะการไดงานทําของ

บัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

http://goo.gl/TEvNMt 

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

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ตองมี

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

วารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน

ระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอย 1 

ฉบับ และตองเสนอผลงานวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติไมนอย

กวา 1 ครั้ง 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตองเสนอ

ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอท่ี

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 ครั้ง 

หรือผลงานไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

วารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

เกณฑอื่นๆ ให เปนไปตามระเบียบ

มคอ.2 

https://goo.gl/Yqu6qs 



 

69 

 

 ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

มีการเก็บขอมูลระดับความพึงพอใจ

ของผูมีสวนไดสวนเสียบางสวนคือ

ขอมูลจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา

จากหลักสูตร แตยังไมมีการเก็บขอมูล

จากผูมีสวนไดสวนเสียทางอื่นเชน ผูใช

บัณฑิต อาจารยผูสอน และยังไมมีการ

กําหนดเปาหมายเพื่อพัฒนา 

ฐานขอมูลภาวะความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต 

http://goo.gl/3cR1UL 

 

Pass Rates and Dropout Rates  

Academic Year Cohort Size % completed first degree in % dropout during 
2 

Years 

>2 

Years 

1
st 

Year 

2nd 

Year 

3rd  

Year 

4th Years & 

Beyond 
2554 17 82.35 0 17.65 - - - 
2555 9 55.56 44.44 0 - - - 
2556 11 36.36 45.45 18.18 - - - 
2557 5 0 0 0 - - - 
2558 3 0 0 0 - - - 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง 

1. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุมีความ
เขมแข็งในการทํางานวิจัย สังเกตไดจากนักศึกษามีการนําเสนอผลงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย
หลากหลายที่ ซึ่งทั้งนี้มาจากการขับเคลื่อนและใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจํา
ในหลักสูตร 

2. คุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตรสวนใหญมีตําแหนงทางวิชาการ โดยมีสัดสวนอาจารยที่มี
ตําแหนงวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปเปนรอยละ 87.5 ของอาจารยผูสอนในหลักสูตร และ
มีสัดสวนอาจารยผูสอนท่ีมีวุฒิปริญญาเอกเปนรอยละ 100 ของอาจารยผูสอนในหลักสูตร  

3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความกระตือรือรน มีการทํางานเปนทีม 
4. บุคลากรและนักศึกษามีความสัมพันธที่ดีในการทํากิจกรรมรวมกัน 

 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. การเพ่ิมจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอีกอยางนอย 1 อัตรา 
2. อัตราสวนของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรคอนขางต่ํา  
3. การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
4. การจัดหางบประมาณในการซอมแซม และ จัดซื้อเครื่องมือดานเหมืองแรที่ทันสมัย ทดแทนชองเกาที่

ชํารุดและลาสมัย 
5. จัดพื้นที่ใชสอยสวนกลางใหกับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
2. ขอรับการสนับสนุนจากเอกชน และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ในรูปแบบการบริจาคเครื่องมือ 

อุปกรณ หรืองบประมาณสนับสนุน เสริมจากระบบการตั้งครุภัณฑทดแทนแบบปรกต ิ
3. การวางแผนการตอเติมภาควิชาฯ และการจัดสรรโตะเกาอี้เพิ่มเติมและทดแทนที่ชํารุดใหกับนักศึกษา

สําหรับพื้นที่ใชสอยสวนกลาง และโตะทํางานสวนตัว 
 


