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คํานํา 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ มีการดําเนินงานทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้มาตรฐานคุณภาพ ภายใต

วิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และเปาประสงคที่วางแผนไวของภาควิชาฯ เพื่อใหสามารถสรางองค

ความรูและถายทอดองคความรูใหมสูบัณฑิตของภาควิชาทุกคนอยางตอเนื่อง  

การประเมินตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY 

ASSURANCE (AUN-QA) นี้ เปนการประเมินตนเองดวยระบบใหมที่เปนมาตรฐานสากล ซึ่งจะชวยใหภาควิชา

สามารถทราบถึงสถานะ และเขาใจผลการดําเนินงานในแตละปไดดีขึ้น จึงสงผลใหภาควิชาฯ สามารถวางแผน

พัฒนาและปรับปรุงแกไขขอบกพรองและเสริมจุดแข็งของการจัดการหลักสูตรไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาและรักษาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานคณุภาพการศึกษาระดับสากลตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 การดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร มีผล

การประเมินตนเองที่คอนขางต่ํา ซึ่งระดับคะแนนโดยรวมอยูที่ประมาณ 2 ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรมีการวาง

กระบวนการและดําเนินการตามหัวขอประเมินของ AUN-QA ทั้ง 11 ขอ แตในสวนของผลการดําเนินการนั้น

ไมอาจแสดงขอมูลเปนเอกสารที่ชัดเจนไดเนื่องจากไมมีการเก็บหรือสํารวจขอมูลมากอน โดยจุดแข็งและจุดที่

ควรพัฒนาของหลักสูตร เชน 

 จุดแข็ง: เปนหลักสูตรเดียวที่เปดสอนในภาคใต และนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร มีความเขมแข็งในการทํางานวิจัย สังเกตไดจาก

นักศึกษามีการนําเสนอผลงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยหลากหลายที่ ซึ่งทั้งนี้มาจากการขับเคลื่อนและให

คําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําในหลักสูตร 

 คุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตรสวนใหญมีตําแหนงทางวิชาการ โดยมีสัดสวน

อาจารยที่มีตําแหนงวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปเปนรอยละ 87.5 ของอาจารยผูสอนในหลักสูตร 

และมีสัดสวนอาจารยผูสอนท่ีมีวุฒิปริญญาเอกเปนรอยละ 100 ของอาจารยผูสอนในหลักสูตร 

 จุดที่ควรพัฒนา: การเพิ่มจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ยังขาดอยู 2 อัตรา การ

ประชาสัมพันธฺเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาแรกเขา และการเพิ่มอัตราสวนของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรรอบปการศึกษา 2558 ในครั้งนี้เปนการนําเกณฑการประเมินแบบใหม

คือ AUN-QA มาใชในการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ฉบับป 

2555 ซึ่งออกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ทําใหขอมูลในการใหคะแนนประกอบรายงานบางหัวขอ

ประเมินที่ตองการขอมูลยอนหลัง หลักสูตรไมสามารถใหขอมูลไดเพราะยังไมเคยมีการเก็บขอมูลมากอน ทั้งนี้

ทีมงานและคณะกรรมการประจําหลักสูตรไดมีการทําความเขาใจกับเกณฑนี้แลวเพื่อวางแผนและเตรียมขอมูล

สําหรับการประเมินในปการศึกษาถัดไป  
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บทที่ 1 

สวนนํา 

 

ประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 เริ่มตนในป พ.ศ. 2505 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําโครงการที่จัดใหมีมหาวิทยาลัยในภาคใตขึ้นตามแผนพัฒนาภาคใต ในปพ.ศ. 2508 

รัฐบาลอนุมัติในหลักการ 2 ประการ คือ 

1. ใหมีมหาวิทยาลัยภาคใตโดยมีศูนยกลางที่ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี โดยให

มีคณะวิศวกรรมศาสตรขึ้นกอนและมีโครงการจัดตั้งคณะวิชาตางๆ กระจายตามจังหวัดตางๆ ใน

ภาคใต  

2. ใหมีงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามขอ 1 ในป 2509 เปนจํานวนเงิน 30 ลานบาท 

คณะกรรมการพัฒนาภาคใตชุดนี้ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกอตั้งมหาวิทยาลัยภาคใตขึ้นใน

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

กอสรางมหาวิทยาลัยที่ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ในป พ.ศ. 2509 ในขณะที่ดําเนินการ

กอสรางที่จังหวัดปตตานีนั้น มหาวิทยาลัยยังไมมีชื่อเปนทางการ จึงใชชื่อวา "มหาวิทยาลัยภาคใต"  

ตอมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานชื่อ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 วา 

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลา

นครินทร (จากพระมหากรุณาธิคุณนี้ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวันที่ 22 กันยายน ของทุกปเปน "วันสงขลา

นครินทร") 

 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต 

บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน" 

 

ประวัติโดยยอของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรไดเปดใชหลักสูตรครั้งแรก

เมื่อป พ.ศ. 2532 โดยใชชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา 

และหลักสูตรไดดําเนินการรับนักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรใหเขากับสถานการณปจจุบันเรื่อยมา ดังนี้ 
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- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหความเห็นชอบอนุมัติ
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอนุมัติ/รับทราบการ
อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 338 (2/2555) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 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 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มี

วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรที่มีความรูความสามารถในการเรียนรูดวย

ตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรมเหมืองแรไดอยางเชี่ยวชาญ 

และมีทักษะในการทําวิจัย  

 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลและเปนผูที่

มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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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. พิษณุ 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 ซึ่ง
เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 
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แผน ก แบบ ก 1 มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต  
โครงสรางหลักสูตร  

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

หมวดวิชาบังคับ - 6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 21 หนวยกิต 

รวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

 หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 หนวยกิต จนกวา
จะสําเร็จการศึกษา และตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ แตจะไมนับหนวยกิต 

 
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ถามี) 
อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร หลักสูตรปรับปรุง 2555 มี
ดังนี้  

หมายเหตุ: ยายออก หมายถึง ยายไปประจําหลักสูตรอื่นท่ีภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุเปดสอน 

 

 

 

 

รายชื่ออาจารย สถานะการคงอยูของอาจารยตามป พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. รองศาสตราจารย ดร. พิษณุ บุญนวล คงอยู คงอยู คงอยู ยายออก ยายออก 

2. รองศาสตราจารย กัลยาณี คุปตานนท คงอยู คงอยู คงอยู ยายออก ยายออก 

3. รองศาสตราจารย ดร. ดนุพล ตันนโยภาส คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู คงอยู 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนูญ มาศนิยม คงอยู คงอยู คงอยู ยายออก ยายออก 

5. ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร คงอยู คงอยู คงอยู ยายออก ยายออก 
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ตอมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร ปจจุบันอาจารยประจํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร หลักสูตร 2555 เปนดังนี้ 

 
 
อาจารยผูสอนมีดังนี้ 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 

สถาบัน, ปที่สําเร็จการศึกษา 
รองศาสตราจารย ดร. บุญสม ศิรบิํารุงสุข 

3-9098-00878-20-0 

Dr. Ing (Mining Techniques), Ecole Nationale Superieure 

des Mines De Paris, France, 2528 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ปลูกผล 

3-8399-00188-36-2 

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาศ เมืองจันทรบุร ี

3-8001-01549-07-2 

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

U.K., 2548 

รองศาสตราจารย ดร. สุรพล อารยีกุล 

3-9206-00208-81-4 

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

2529 

รองศาสตราจารย ดร. เล็ก สคีง 

3-9098-0082-31-2 

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

Japan, 2532 

รองศาสตราจารย ดร. พิษณุ บุญนวล 

3-9098-00882-05-3 

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

U.S.A., 2536 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก 

3-1017-00535-07-6 

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

London, U.K., 2545 

รองศาสตราจารย กัลยาณี คุปตานนท 

3-9098-00880-09-3 

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

2529 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนญู มาศนิยม 

3-9001-00248-56-6 

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

Germany, 2552 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร 

3-9098-00882-05-3 

Ph.D. (Materials Science and Engineering), Institute 

National Polytechnique de Lorraine, Nancy, France, 2550 

ดร.สมใจ จันทรอุดม 

1-8097-00011-71-3 

วศ.ด. (วิศวกรรมวสัดุ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2556 

รายชื่ออาจารย 
ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนง วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1. รองศาสตราจารย ดร.ดนุพล ตนันโยภาส 

3-1012-02937-38-5 

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

France, 2535 
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ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 

สถาบัน, ปที่สําเร็จการศึกษา 
ดร.พงศพัฒน  สนทะมิโน 

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 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรมีจํานวนนักศึกษา

ประจําปการศึกษา 2558 จํานวนทั้งหมด 5 คน โดยแบงตามชั้นปการศึกษาดังนี้ 

o ชั้นปการศึกษาที่ 1  จํานวน 0 คน 

o ชั้นปการศึกษาที่ 2  จํานวน 0 คน 

o ชั้นปการศึกษาที่ 3 ขึ้นไป  จํานวน 5 คน 

 ผูสําเร็จการศึกษา 
สําหรับปการศึกษา 2558 นี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแร มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 2 คน  
 

 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 
1. หองชมรมนักศึกษาที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครับเชน ตูเก็บอุปกรณสวนตัว โตะ

ทํางาน พรอมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและมีเครือขายไรสายกระจายอยางทั่วถึงทุก
พื้นที่ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ เพื่อใหนักศึกษาไดเขาถึงระบบ
สารสนเทศไดสะดวกและรวดเร็ว 
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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 เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 

ตําแหนงทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  
รายชื่อปจจุบัน 

และเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ป
ที่สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธกับ
สาขาที่เปดสอน 

หมาย
เหต ุ

ตรง 
สัม 

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

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

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

  ** 

2 รศ. กัลยณี คุปตานนท 
3-9098-00880-09-3   

     

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

 
    

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

 
    

5 ผศ.ดร. มนูญ มาศนิยม 
3-9001-00248-56-6 

     

หมายเหตุ : * หลังรายชื่อประธานผูรับผิดชอบหลักสตูร 
  ** คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 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 

3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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  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 บุญนวล 
3-9098-00882-05-3 

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

  

4 ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 
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. 
ofWisconsin-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 

  

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 
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ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายช่ืออาจารยผูสอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

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
อาจารยท่ีปรึกษาการ

คนควาอิสระ 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา
วิจัย 

ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาที่
อาจารยเปนอาจารย

ที่ปรึกษาหลัก) 
มี (ดัง
แนบ) 

ไมมี 

1 รศ.ดร.เล็ก สีคง 
3-9098-00882-31-2 

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

  1 

2 รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล 
3-9098-00882-05-3 

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

  2 

3 ผศ.ดร.มนูญ มาศนยิม 
3-9001-00248-56-6 

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

  3 
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เกณฑขอ 5 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
 เปนไปตามเกณฑ คือ เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................................... 

 
เกณฑขอ 9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

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

 
เกณฑขอ 10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

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

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

อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 
ไมมี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รศ.ธงชัย พี่งรัศมี M.S. (Geology), 
OREGON STATE 
University USA., 2512 

    

2 ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร Ph.D. (Materials 
Science and 
Engineering), Institut 
National 
Polytechnique de 
Lorraine, Nancy, 
France, 2550 

    

 
 
 
 
 



 

24 

 

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

ตารางที่ 1.6 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 7)  

อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 
ไมมี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร Ph.D. (Materials Science 
and Engineering), 
Institute National 
Polytechnique de 
Lorraine, Nancy, France, 
2550 

    

2.ผศ.ดร.มนูญ มาศนิยม Dr.-Ing. (Mining 

Engineering), TU 

Bergakademie Freiberg , 

Germany, 2552 

    

3.รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล Ph.D. (Mineral 

Processing), The 

Pennsylvania  State U., 

U.S.A., 2536 

    

4.นายธรรมศักดิ์ พงษประเสริฐ M.S. (Mining 

Engineering), มปป. 
    

5.รศ.ดร.สุรพล อารียกลุ Ph.D. (Applied Geology), 
U. of New South 
Wales, Australia, 2529 
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เกณฑขอ 7 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
 เปนไปตามเกณฑ คือ  

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

2. เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 หรือ 
3. เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจง

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

 
ตารางที่ 1.7 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 8)  

ผูสําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
1 นายปริญญา พัฒนเดช Movement of feldspar mining 

cost at Noppitam District, Nakhon 
Si Thammarat Province 

The 7th PSU-UNS International 
Conference on Engineering and 
Technology(ICET-2015) 

2 นางสาวศิวรินทร คันธิก 1. Simulation model of haulage 
system (Shovel and trucks) at 
Mae Moh Lignite mine, Lampang, 
Thailand 
 
2. การสรางแบบจําลองระบบขนสง (รถ
ขุดไฟฟา HITACHI EX2500e) ที่เหมือง
ลิกไนตแมเมาะ จ.ลําปาง 

1. The 7th PSU-UNS International 
Conference on Engineering and 
Technology(ICET-2015) 
 
 
2. วารสารวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัสยาม 

 
เกณฑขอ 8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 
  เปนไปตามเกณฑ  คือ มีการเผยแพรผลงานตามเกณฑครบทุกราย  

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

หรือสิ่งพิมพวิชาการ...1...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  สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพ

พื้นฐานของภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล 

พันธกิจ 3  ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติ

สูการสอนเพื่อสรางปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแก

บัณฑิต 
 
 วิสัยทัศนของคณะวิศวกรรมศาสตร: เปนสถาบันวิศวกรรมศาสตรที่
ไดรับการยอมรับในดานการศึกษา วิจัย และการประยุกตใชความรูและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนประโยชนแกสังคมอาเซียน  
 พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร:  
พันธกิจ 1 ผลิตวิศวกรที่คิดเปน  ทําเปน มีคุณภาพ และจริยธรรม  
พันธกิจ 2 สราง บูรณาการ และเผยแพรองคความรูทางวิศวกรรมที่สอดคลอง
กับความตองการทางสังคมอยางยั่งยืน 
พันธกิจ 3 สรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู และเปดกวางตอสังคม 
ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 พันธกิจของสถาบัน สอดรับกับสถานการณภายนอกทั้งทางดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมุงเนนพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
สังคมความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรู
ไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ สรางความเปนผูนําทางวิชาการ
ในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขาย
สากล ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติสูการ
สอนเพื่อสรางปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องใหสอดคลองกับสถานการณภายนอกทั้งทางดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม มีผลงานเปนที่ยอมรับ การพัฒนาหลักสูตรจะ

มคอ.2 
https://goo.gl/X8PSpP 
 
รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แรที่เผยแพรในเว็บไซตภา
วิชาฯ 
 
หนังสือนําสง มคอ.3  
http://goo.gl/I2n3YY 
http://goo.gl/3bPjRW 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มีการดําเนินตอไปเพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางวิชาการสูง 
สามารถแกปญหาและสรางองคความรูใหมไดอยางเปนระบบ สามารถสราง
เทคโนโลยีของตนเองได เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development) และลดการนําเขาจากตางประเทศ เพื่อเตรียมความพรอม
ของคนใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สรางภูมิคุมกัน
ใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืน 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/X8PSpP  
 
รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แรที่เผยแพรในเว็บไซตภา
วิชาฯ 
 
หนังสือนําสง มคอ.3 (4) 
http://goo.gl/I2n3YY 
http://goo.gl/3bPjRW 
 
หนังสือนําสง มคอ.5 (6) 
http://goo.gl/fveUnk 
http://goo.gl/C5g83z 

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

ELO ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีการขอความเห็นจาก

ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ทั้งในองคกรของรัฐ และเอกชน และนํา

ขอมูลที่ได มาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต

มคอ.2 

https://goo.gl/X8PSpP 

ภาคผนวก ช 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และทันตอยุคสมัย 
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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 ภาควิชาวิศวกรรมเหมือง
แรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แตเนื้อหา
ภายในบางหัวขอยังไมเปนปจจุบัน 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แรที่เผยแพรในเว็บไซตภา
วิชาฯ 
https://goo.gl/X8PSpP 

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 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แรที่เผยแพรในเว็บไซตภา
วิชาฯ 
https://goo.gl/X8PSpP 

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

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

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แรที่เผยแพรในเว็บไซตภา
วิชาฯ 
https://goo.gl/X8PSpP 
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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 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร
ที่เผยแพรในเว็บไซตภาวิชาฯ 
https://goo.gl/X8PSpP 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 
is clear 
 ในแตละรายวิชามีการมุงเนนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ ELO 
ของหลักสูตร โดยมีการระบุแนวทางการสอนและการประเมินผลลงไปใน 
มคอ.3 (4) เพื่อใหทุกรายวิชาในหลักสูตรสนับสนุนและคลับเคลื่อน ELO ของ
หลักสูตรใหสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ยังมีการบูรณาการเนื้อหาระหวางรายวิชาใน
หลักสูตรใหเชื่องโยงกัน เชน หมวดวิชาบังคับสําหรับหลักสูตร ป.โท แผน ก. 
แบบ ก.2 ซึ่งกําหนดใหลงเรียนรายวิชา 235-555 ระเบียบวิธีวิจัยทางดาน
วิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ (Research Methodology in Mining and 
Materials Engineering) และวิชา 235-580 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและการ
ควบคุมมลภาวะจากอุตสาหกรรมแร ซึ่งเปนรายวิชาที่เปนพื้นฐานในการ
ทํางานวิจัยหรือวิทยานิพนธของนักศึกษา 
 

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 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร
ที่เผยแพรในเว็บไซตภาวิชาฯ 
https://goo.gl/X8PSpP 
 
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 “บัณฑิตที่มีความรู มี

คุณธรรม จริยธรรม ไดรับการพัฒนาตน พัฒนางานจากการวิจัย จะมีความ

พรอมในการทํางาน แกปญหาไดงาย ตรงจุด ประยุกตความรูและ

ความสามารถมาใชในการพัฒนาองคกรและประเทศ ที่สอดคลองกับสภาพ

เศรษฐกิจที่ผันผวนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดเปนอยางดี” 

ซึ่งไดถูกแสดงไวใน มคอ.2 แตยังขาดการเผยแพรและทําใหผูใชบัณฑิตรับรู

อยางท่ัวถึง 

มคอ.2  

https://goo.gl/X8PSpP  

 

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

 กิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอนสอดคลองกับผลการเรียน

คาดหวังของหลักสูตรที่วางไวโดยมีการเนนพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษาดังนี ้

 ความสามารถดานการใช ภาษาอังกฤษ โดยมีกลยุทธหรือกิจกรรม

หลากหลายเชน ฝกทักษะการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ ฝกทักษะการเขียน

บทความวิชาการเปนภาษาอังกฤษ บังคับเรียนผานวิชาภาษาอังกฤษ จัด

กิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ รวม

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัยสนับสนุนให

นักศึกษามีประสบการณดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ 

มคอ.2  

https://goo.gl/X8PSpP 

 และ มคอ.3 

http://goo.gl/I2n3YY 
http://goo.gl/3bPjRW 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกลยุทธหรือกิจกรรม

หลากหลายเชน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารับ

การทดสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยคอมพิวเตอร จัดการเรียน

การสอนที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การสืบคนจากหองสมุด 

จากฐานขอมูลตางๆ การจัดการเรียนแบบ e-learning 

 มีจิตวิญญาณของการถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง โดยมี

กลยุทธหรือกิจกรรมหลากหลายเชน จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่เนนการถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง สนับสนุน

งบประมาณในการทําโครงการที่เนนการถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่

หนึ่ง 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) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐาน

และทฤษฎีที่สําคัญในศาสตรทางสาขาวิศวกรรมเหมืองแร  

 2) มีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการ

ในศาสตรทางสาขาวิศวกรรมวัสดุ  

 3) มีความสามารถในการวางแผน กําหนดกรอบแนวคิด และ

วิธีดําเนินการในการทําการวิจัยอยางเปนระบบ 

 4) มีความสามารถในการวิเคราะห ประยุกต ใชศาสตรและบูรณาการ

มคอ.2 

https://goo.gl/X8PSpP  

มคอ.3 

http://goo.gl/I2n3YY 
http://goo.gl/3bPjRW 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ไดอยางมีประสิทธิผล 

 

 กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานความรูเปนดังนี้ 

 1) จัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีเนื้อหาสอดคลองกับศาสตรทาง

วิศวกรรมเหมืองแร  

 2) จัดใหมีการสืบคนและรายงานความกาวหนาใหมในศาสตรทาง

วิศวกรรมเหมืองแร ในวิชาสัมมนา 

 3) จัดการเรียนการสอนโดยเนนการคิด วิเคราะห และแกปญหา อยาง

เปนระบบ ในทุกรายวิชา 

 4) ทําวิทยานิพนธที่มีการสืบคน ทดลอง วิเคราะห และบูรณาการเพื่อ

แกปญหาในงานวิจัย 

 5) ทําวิทยานิพนธที่มีการสืบคน ทดลอง วิเคราะห และบูรณาการเพื่อ

สังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหม 
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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 
  หลักสูตรยังไมมีการประเมินนักศึกษาหลังจากขั้นตอน
การรับเขาแตมีการประเมินอยางตอเนื่องในขณะกําลังศึกษาในหลักสูตร
โดยผานการประเมินจากรายวิชาตางๆที่เรียนในหลักสูตรและยังไมมีการ
จัดประเมินนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร (Final/exit test) 
แตจะมีรายวิชาที่เปรียบเสมือนการประเมินกอนการสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตร คือการสอบปองกันวิทยานิพนธ (Thesis Defense) ซึ่งเปนการ
เนนใหนักศึกษานําความรูและองคความรูที่ไดจากการทํางานวิจัยตั้งแตชั้น
ปที่ 1 มาบูรณาการและตอบขอสงสัยของกรรมการสอบซึ่งกรรมการจะ
เปนผูประเมนิวาผานหรือไมผาน โดยมีกรรมการอยางนอย 3 คน 
 และหลักสูตรไดกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไว
อยางชัดเจนดังนี้ 
-1. สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย  และ 
-2. ศึกษารายงานวิชาครบตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 และ 
-3. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ 

มคอ.3 
http://goo.gl/I2n3YY 
http://goo.gl/3bPjRW 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
-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 หรือ
ผลงานไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน
ระดับชาติ 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 โดยอาจารยผูสอนใน
แตละวิชาจะแจงใหนักศึกษาทราบในชั่วมโมงแรกของการเขาเรียน และ
สําหรับวันสอบวัดผลระหวางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษาจะมี
การประกาศวัน เวลา สถานที่สอบไวชัดเจนผานระบบของทะเบียนกลาง
ซึ่งนักศึกษาและอาจารยผูสอนสามารถเชาดูขอมูลได และนอกจากนีใ้น 
มคอ.2 ไดมีการชี้แจงรายละเอียดสัญลักษณของระดับการวัดผลอยาง
ชัดเจน 
 

ระบบ http://sis.psu.ac.th 
รายละเอียดการวัดและ
ประเมินผลใน มคอ.2 
https://goo.gl/X8PSpP 
(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 

ประเภทคือ 
3.1. ผานการประเมิน (ใหนําไปออกสอบได) 

ตัวอยางเอกสารประเมินขอสอบ 
http://goo.gl/DpWnzm 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.2. ผานการประเมินโดยมีเงื่อนไข (ใหแกไขบางประการกอน

การนําไปออกสอบ) 
3.3. ไมผานการประเมิน  

4. อาจารยผูสอนจัดสงขอสอบใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
 ในการวัดผลหรือประเมินผลนักศึกษาในแตละครั้ง (วัดผลระหวาง
ภาคการศึกษา และวัดผลปลายภาคการศึกษา) จะมีการจัดใหนักศึกษา
ประเมินอาจารยผูสอนท่ีมีผลตอการประเมินผลของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษา
ทุกคนตองทําการประเมิน เมื่อนักศึกษาประเมินแลวระบบจะรวบรวม
ขอมูลสงกลับใหอาจารยผูสอนเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาการสอนตอไป  
 
 

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. 

 



 

45 

 

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

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 

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

 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจ

นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรม

วิธีการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน เพื่อเปนการ

พัฒนาการสอนของอาจารย 

6.1.2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

ก. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 ก1. ส ง เสริมอาจารย ใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริม

ประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือ

ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 ก2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหทันสมัย  

 ก3. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม  

ข. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

 ข1. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสริม

การมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น  

มคอ.2  

https://goo.gl/X8PSpP 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 ข2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหทันสมัย 

 

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

  ตามระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

กําหนดเกณฑอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา ระดับบัณฑิตศึกษา 

เทากับ 1:7.5 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (ส.ก.อ.) กําหนด และกําหนดภาระงานสอนของอาจารยระดับ

ปริญญาตรีที่ 6 หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 

 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 

 มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรฐานตําแหนงของบุคลากรสายวิชาการ

ดังนี้  

 1. ตําแหนงอาจารย 

 2. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 3. ตําแหนงรองศาสตราจารย 

 4 ตําแหนงศาสตราจารย 

 โดยแตละตําแหนงถูกกําหนดภาระงานพื้นฐานและมาตรฐานที่

แตกตางกันตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมีมหาวิทยาลัย

ไดจัดทําขอมูลเผยแพรผานเว็บไซทของมหาวิทยาลัย 

www.possonel.psu.ac.th 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

 บุคลากรสายวิชาการทุกคนจะมีการจัดทําการกําหนดสมรรถนะ

ของบุคลากรเองทุกปการศึกษาและจะถูกประเมินโดยหัวหนางาน 

(หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ) ซึ่งเปนการจัดทําในระบบ 

Competency ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดเตรียมขึ้น และ

นอกจากนี้ยังมีการจัดทํา TOR ผานระบบ TOR online เพื่อใหหัวหนา

งานรับทราบถึงภาระงานที่จะทําและทําการประเมินในทุกรอบ 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 

 บุคลากรจะมีการกําหนดความตองการในการพัฒนาตนเองผาน

ในระบบ TOR online และนอกจากนี้ภาควิชายังสนับสนุนคาใชจายใน

การเดินทางไปฝกอบรบหรือนําเสนอผลงานโดยกําหนดวงเงินไมเกิน 

10,000 บาทตอปการศึกษาตอบุคลากรหนึ่งทาน  

 

ประกาศคณะเรื่องสนับสนุนเงิน

เดินทางไปสัมมนาหรืออบรม 

http://goo.gl/VRhtSJ 

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

 คณะวิศวกรรมศาสตรมีนโยบายสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา

ตนเอง โดยมีรางวัลในการทําผลงาน รายละเอียดตามเว็บไซต กลุมงาน

แผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

กลุมงานแผนงานและพัฒนา

คุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร 

http://goo.gl/U25eUC 

ประกาศมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง ระดับตําแหนงชํานาญ /

ชํานาญการพิเศษ 

http://goo.gl/vsSZcD 

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



 

49 

 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 หลักสูตรมีนโยบายในการสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ

พัฒนาตนเอง โดยมีประกาศเกณฑฐานขอมูลคุณภาพงานวิจัย ตามเกณฑ

ของหนวยงานกลาง 

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทาง

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 15.20 88 

Full-time Lecturers 5 2 7 7.38 43 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 12 3 15  67 
หมายเหตุ: การคํานวณและคาตัวเลข FTEs ยึดตามคณะวิศวกรรมศาสตร 

Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

1 1.613562637 7.5 12 : 27 

2 1.613562637 25.28 12 : 26 

3 1.613562637 31.86 12 : 31 

4 1.613562637 5.78 12 :16 

หมายเหตุ: การคํานวณและคาตัวเลข FTEs ยึดตามคณะวิศวกรรมศาสตร 
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Research Activities 
Academic 

Year 
Types of Publication Total No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2557  11  4 15 15/15 

2558 4 8  20 32 32/15 

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/ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 

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

 บุคลากรสายสนับสนุนภายในหลักสูตรไดรับการสนับสนุนใหเขา

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ 

 

ตัวอยางเอกสารการเขารวม

อบรมของบุคลากร 

http://goo.gl/JekRmD 

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

 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 ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
- สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมี
ผลงานวิจัย 
- คุณสมบัติหรืออ่ืน ๆ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร  
 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
- สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดี 
- คุณสมบัติหรืออ่ืน ๆ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 

เอกสารจํานวนนักศึกษาที่จะ
รับเขาใหม 
http://goo.gl/Iq5lDC 
 
มคอ.2 
https://goo.gl/X8PSpP 

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 ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการทําวิจัยและ
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 
คณะวิศวกรรมศาสตรมีกิจกรรมและโครงการที่ชวยสงเสริมการเรียนและชวย
เพิ่มศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมพรอมในการทํางาน เชน การเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม 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 เนื่องจากเปนภาควิชาที่มีพื้นที่เปนสวนตัวแยกจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร ซึ่งนักศึกษาที่เพ่ิงเขาภาควิชาก็จะเห็นรุนพี่ เรียนวิชา
ปฏิบัติการ ทําโครงงาน และมีหอนชมรมนักศึกษาป.ตรีเปนหองท่ีใหอิสระกับ
นักศึกษาป.ตรีในการใชประโยชน  

ตัวอยางรูปกิจกรรมใน
ภาควิชาฯ 
http://goo.gl/I4SeG4 
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Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2556 3 5 1 

2557 2 5 2 

2558 0 5 0 
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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
ฉายภาพเหนือศรีษะ 

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 

หลักสูตรมีหองปฏิบัติการดังนี้ 
 หองปฏิบัติการเคมี  
 หองปฏิบัติการดานธรณี 
 หองปฏิบัติการแรและหิน 
 หองปฏิบัติการบดยอยและคัดขนาด 
 หองปฏิบัติการแตงแร  
 หองปฏิบัติการวิเคราะหอนุภาคผานภาพถาย (Image analysis) 

 

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
ในการมีคูมือการใชงานอุปกรณบางสวนทีส่ะทอนถึงการชวยใหเกิด
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 

235-501 วิศวกรรมเหมืองแรขัน้

สูง  

https://goo.gl/JuH4XT 

 

ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของกัน 

https://goo.gl/MXQVUc 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนครบดังนี้  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 ดานหองสมุด มีหอสมุดกลาง (หอสมุดคุณหญิงหลง)ซึ่งมีหนังสือที่
เปนประโยชนตอนักศึกษาในหลักสูตรมากมาย และในแตละป จะมีการ
สํารวจขอมูลความตองการจากหอสมุดมายังหลักสูตรโดยใหอาจารยแตละ
ทานเสนอชื่อหนังสือท่ีอยากใหมีในหอสมุด ทําใหรายการหนังสือในหอสมุด
ทันตอยุคสมัย 
 ดานหองปฏิบัติการ สําหรับหองปฏิบัติการในภาควิชาฯยังขาด
เครื่องมือที่จําเปนสําหรับการเรียนเนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูง แตอยางไร
ก็ดีสําหรับเครื่องมือวิเคราะหที่ไมมีในภาควิชาฯ หลักสูตรก็มีการจัดให
นักศึกษาไปเยี่ยมชมศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีเครื่องมือในการ
วิเคราะหคอนขางครบ โดยจัดใหอยูในรายวิชา 235-330 Analytical 
chemistry  
 ดาน IT และการบริการนักศึกษา มีหองคอมพิวเตอรสําหรับคณะ
วิศวกรรมศาสตรจํานวน 3 หอง (รายละเอียดกลาวไวในหมวดสิ่งสนับสนุน
แลว) โดยคอมพิวเตอรแตละตัวมีการลงโปรแกรมที่จําเปนตองใชใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรโดยมีการสํารวจขอมูลจากอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรโดยตรง นอกจากนี้ยังมีหองคอมพิวเตอรกลางของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซึ่งนักศึกษาสามารถใชชื่อและรหัสผานของ
ตัวนักศึกษาเองเขาไปใชบริการได นอกจากหองคอมพิวเตอรแลวยังมีการ
ใหบริการระบบเครือขายไรสายกระจายอยูท่ัวพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให
นักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลอินเตอรเน็ตไดทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
 ยังขาดเครื่องมือท่ีเปนระบบในการรับขอมูลสะทอนกลับจากผูมี
สวนไดสวนเสียทั้งหมด แตมีการใชแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา 

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 การ

ตกออกและการลาออกของ

นักศึกษาแตยังไมมีการนําขอมูลมา

สังเคราะหและตั้งเปาหมายเพ่ือ

การพัฒนา 

http://goo.gl/BBn2Qi 

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

ระยะเวลาเฉลี่ยของการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาไดถูกเก็บ

และบันทึกขอมูลไว แตยังไมมีการ

กําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนา 

http://goo.gl/BBn2Qi 

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

ภาวะการไดงานทําของนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไดถูก

เก็บขอมูล โดนนักศึกษาที่จบ 2 

ทานมีงานทําอยูแลวทั้ง 2 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

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มี

มาตรฐานในระดับชาติหรือ

นานาชาติอยางนอย 1 ฉบับ และ

ตองเสนอผลงานวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธตอที่ประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติไมนอยกวา 1 ครั้ง 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตอง

เสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ

ตอท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 

ครั้ง หรือผลงานไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มี

มาตรฐานในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ  

มคอ.2 

https://goo.gl/X8PSpP 
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 ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เกณฑอื่นๆ ให เปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

มีการเก็บขอมูลระดับความพึง

พอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

บางสวนคือขอมูลจากบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร แต

ยังไมมีการเก็บขอมูลจากผูมีสวนได

สวนเสียทางอ่ืนเชน ผูใชบัณฑิต 

อาจารยผูสอน และยังไมมีการ

กําหนดเปาหมายเพื่อพัฒนา 

ฐานขอมูลภาวะความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต 

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 4 75 0 25 - - - 
2555 2 50 0 50 - - - 
2556 2 0 50 50 - - - 
2557 2 0 0 0 - - - 
2558 0 0 0 0 - - - 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง 

1. คุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตรสวนใหญมีตําแหนงทางวิชาการ โดยมีสัดสวนอาจารยที่มี
ตําแหนงวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปเปนรอยละ 87.5 ของอาจารยผูสอนในหลักสูตร และ
มีสัดสวนอาจารยผูสอนท่ีมีวุฒิปริญญาเอกเปนรอยละ 100 ของอาจารยผูสอนในหลักสูตร  

2. เปนหลักสูตรที่มีแหงเดียวในภาคใต 
3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความกระตือรือรน มีการทํางานเปนทีม 
4. บุคลากรและนักศึกษามีความสัมพันธที่ดีในการทํากิจกรรมรวมกัน 

 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. การเพ่ิมจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอีกอยางนอย 2 อัตรา 
2. จํานวนนักศึกษาที่เขามาเรียน และอัตราสวนของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ

หลักสูตรคอนขางต่ํา  
3. การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
4. การจัดหางบประมาณในการซอมแซม และ จัดซื้อเครื่องมือดานเหมืองแรที่ทันสมัย ทดแทนชองเกาที่

ชํารุดและลาสมัย 
5. จัดพื้นที่ใชสอยสวนกลางใหกับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
2. ขอรับการสนับสนุนจากทางเหมืองแร และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ในรูปแบบการบริจาค

เครื่องมือ อุปกรณ หรืองบประมาณสนับสนุน เสริมจากระบบการตั้งครุภัณฑทดแทนแบบปรกต ิ
3. การประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับศิษยเกาและปริญญาตรีสาขาที่เก่ียวของ และการใหทุนการศึกษา 
4. การวางแผนการตอเติมภาควิชาฯ และการจัดสรรโตะเกาอี้เพิ่มเติมและทดแทนที่ชํารุดใหกับนักศึกษา

สําหรับพื้นที่ใชสอยสวนกลาง และโตะทํางานสวนตัว 
 


