
 

1 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) 

 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมอืงแร่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

รอบปีการศึกษา 2559 
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 

 
 
 
 

 
 

31 สิงหาคม 2559 
  



 

2 
 

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ปีการศึกษา 2559 
 
รหัสหลักสูตร 25490101103842 
ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
ภาควิชา วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
วันท่ีรายงาน 31 สิงหาคม 2560 
 
ผู้ประสานงาน 
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ มาศนิยม 
ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรฯ 
โทรศัพท์ 074-287316 
email manoon.ma@psu.ac.th 
  
ชื่อ นาง ทิชากร สุวรรข า 
ต าแหน่ง เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
โทรศัพท์ 074-287066 
email tichakorn.s@psu.ac.th 
 
 
 
 
 
 

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

  



 

3 
 

ค าน า 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มีการด าเนินงานทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีมาตรฐานคุณภาพ ภายใต้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และเป้าประสงค์ที่วางแผนไว้ของภาควิชาฯ เพื่อให้สามารถสร้างองค์
ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่สู่บัณฑิตของภาควิชาทุกคนอย่างต่อเนื่อง  

การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY 
ASSURANCE (AUN-QA) นี ้เป็นการประเมินตนเองด้วยระบบใหม่ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยให้ภาควิชา
สามารถทราบถึงสถานะ และเข้าใจผลการด าเนินงานในแต่ละปีได้ดีข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้ภาควิชาฯ สามารถ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร้องและเสริมจุดแข็งของการจัดการหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาและรักษาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากลต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 การด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มีผลการประเมิน
ตนเองที่ระดับคะแนนประมาณ 2 ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรมีการวางกระบวนการและด าเนินการตามหัวข้อ
ประเมินของ AUN-QA ทั้ง 11 ข้อ แตย่ังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในหลายจุด โดยจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของ
หลักสูตร เช่น 

 จุดแข็ง: อัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีแนวโน้มที่สูงกว่าร้อยละ 70 
ในระยะเวลากว่าสามปีย้อนหลงัทีผ่่านมา โดยปีการศึกษา 2559 นี้บัณฑิตมีอัตราการได้งานท าสูงถึงร้อยละ 81 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการผลิตบัณฑิตและความต้องการใช้บัณฑิตของตลาดที่ค่อนข้างสมดุลกัน 

 จุดที่ควรพัฒนา: นักศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรค่อนข้างต่ า และ
อัตราส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดก็
ค่อนข้างต่ า คืออยู่ที่ร้อยละ 40 แตท่ั้งนี้อาจารย์ทุกท่านในหลักสตูรส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และ
เตรียมตัวเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่อไป 

 การประเมินหลกัสตูรรอบปกีารศึกษา 2559 ในครั้งนี้เป็นการน าเกณฑ์การประเมนิ AUN-QA มาใช้ใน
การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ฉบับปี 2559 เป็นปีที่ 1 ซึ่งออก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ท าให้ข้อมูลสะท้อนการพัฒนนาผลการเรียนรู้ที่คาดวัง (ELO) ในการ
พัฒนาหลักสูตรช่วงปี 2559 อาจสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทุกกลุ่ม ทั้งนี้ทีมงานและ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการท าความเข้าใจกับเกณฑ์นี้แล้วเพื่อวางแผนและเตรียมข้อมูลส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปี 2564 ต่อไป  
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บทท่ี 1 
ส่วนน า 

ประวัตมิหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2505 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าโครงการที่จัดให้มีมหาวิทยาลัยในภาคใต้ข้ึนตามแผนพัฒนาภาคใต้ ในปีพ.ศ. 2508 
รัฐบาลอนุมัติในหลักการ 2 ประการ คือ 

1. ให้มีมหาวิทยาลัยภาคใต้โดยมีศูนย์กลางที่ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยให้
มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ข้ึนก่อนและมีโครงการจัดตั้งคณะวิชาต่างๆ กระจายตามจังหวัดต่างๆ ใน
ภาคใต้  

2. ให้มีงบประมาณเพื่อด าเนินการตามข้อ 1 ในปี 2509 เป็นจ านวนเงิน 30 ล้านบาท 

คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ชุดน้ี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ข้ึนใน
ปี พ.ศ. 2508 โดยมี พ.อ.ถนัด คอมันตร์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ เริ่มด าเนินการให้มีการ
ก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2509 ในขณะที่ด าเนินการ
ก่อสร้างที่จังหวัดปัตตานีนั้น มหาวิทยาลัยยังไม่มีช่ือเป็นทางการ จึงใช้ช่ือว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้"  

ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานช่ือ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 ว่า 
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลา
นครินทร์ (จากพระมหากรุณาธิคุณนี้ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดวันที่ 22 กันยายน ของทุกปีเป็น "วันสงขลา
นครินทร์") 

 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน" 

 

ประวัตโิดยย่อของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ได้เปิดใช้หลักสูตรครั้งแรกเมื่อปี  

พ.ศ. 2518 โดยใช้ช่ือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา และ
หลักสูตรได้ด าเนินการรับนักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่อยมาดังนี้ 
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1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบอนุมัติเมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2537 

1.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบอนุมัติเมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2546 

1.3 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2549 

1.4 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 โดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติ/รับทราบการอนุมัติ
หลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 327 (8/2553) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2553 และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวั นที่ 23 
พฤษภาคม 2557 

1.5 ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  พ . ศ .  2 5 5 9  ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ / เ ห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร  จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ในคราวประชุมครั้งที่ 378(8/2559) เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2559 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

วิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ/ หลักสูตร 
เป็นแหล่งรียนรู้ และผลิตวิศวกรที่ได้รับการยอมรบัในระดับสากล ทั้งทางด้านการศึกษา วิจัย และการ

ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตวิศวกรที่คิดเป็น ท าเป็น มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
2. สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุที่สอดคล้องกับความ

ต้องการทางสังคมอย่างยั่งยืน 
3. สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และเปิดกว้างให้กับนักศึกษา 
4. ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และสังคม 

 

วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
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2.1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเสียสละ  

2.2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไปได้  

2.3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ  

2.4. คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
2.5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการท างานเป็น

หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ
ท างาน  

2.6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค 
ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

 

โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
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รายชื่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการต่างๆ 
คณะผู้บริหารภาควิชาฯ 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนูญ มาศนิยม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 

2. ดร. มัทนา ฆังคะมโณ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ และกิจการ
นักศึกษา 

3. ดร. พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และ
ประกันคุณภาพ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส เมืองจันทรบ์ุรี ประธานกรรมการบรหิารหลกัสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ

5. รองศาสตราจารย์ ดร. เล็ก สีคง ประธานกรรมการบรหิารหลกัสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ่

6. ดร. สมใจ จันทรอ์ุดม ประธานกรรมการบรหิารหลกัสูตรปริญญาโท-เอก

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 

รองหัวหน้าภาควิชาฯ 
ฝ่ายวิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

คณะกรรมการวิชาการ
คุณภาพนักศึกษา และ

กิจการนักศึกษา 

รองหัวหน้าภาควิชาฯ 
ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา 
และประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการวิจัย
บัณฑิตศึกษา และประกัน

คุณภาพ 

เลขานุการภาควิชาฯ 

ข้าราชการและลูกจ้าง
สายสนับสนุน 

คณะกรรมการ 5ส. คณะกรรมการบริการวิชาการ 

คณะกรรการบริหารหลักสูตร
ปริญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม

เหมืองแร่ 

คณะกรรการบริหารหลักสูตร
ปริญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม

วัสด ุ

คณะกรรการบริหารหลักสูตร
ปริญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรม

วัสด ุ
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รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ

7. นาง ทิชากร สุวรรข า เลขานุการภาควิชาฯ 

 
คณะกรรมการวิชาการ คุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ปลูกผล ที่ปรกึษาคณะกรรมการ 

2. ดร. มัทนา ฆังคะมโณ ประธานกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ กัลยาณี คุปตานนท์  กรรมการ 

5. อาจารย์ หทัยชนก วัฒนศักดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

6. อาจารย์ ชนินทร์ ด ารสัการ กรรมการ 

7. นาง นัตติยา บัวช่ืน  กรรมการ 

8. นาง ทิชากร สุวรรข า  กรรมการ 

9. ประธานชมรมนกัศึกษาเหมืองแร่และวัสด ุ กรรมการ 

10. ประธานนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาวิศวกรรม
เหมอืงแร่และวัสด ุ

กรรมการ 

 
คณะกรรมการวิจัย บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพล ตันนโยภาส ที่ปรกึษาคณะกรรมการ 

2. ดร. พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน ประธานกรรมการ 

3. ดร. สมใจ จันทรอ์ุดม ประธานกรรมการบรหิารหลกัสูตรปริญญาโท-เอก
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ

4. รองศาสตราจารย์ ดร. เล็ก สีคง ประธานกรรมการบรหิารหลกัสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ่
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รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ บุญนวล กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศ เมอืงจันทรบ์ุรี  กรรมการ 

7. อาจารย์ วิฆเนศว์ ด าคง กรรมการ 

8. อาจารย์ พงศ์ศิริ จลุพงศ์ กรรมการ 

9. นาง นัตติยา บัวช่ืน  กรรมการ 

10. นาง ทิชากร สุวรรข า  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริการวิชาการ 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ บุญนวล ที่ปรกึษาคณะกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนูญ มาศนิยม ประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพล ตันนโยภาส กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ กัลยาณี คุปตานนท์  กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศ เมอืงจันทรบ์ุรี  กรรมการ 

6. อาจารย์ วิฆเนศว์ ด าคง กรรมการ 

7. นาง ทิชากร สุวรรข า กรรมการ 

8. นาย วรวัช โภไคยอัจจิมา กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการ 5 ส.  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนูญ มาศนิยม ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ปลูกผล กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ บุญนวล  กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. เล็ก สีคง  กรรมการ 
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รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพล ตันนโยภาส  กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์ กัลยาณี คุปตานนท์ กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศ เมอืงจันทรบ์ุรี กรรมการ 

8. ดร. พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน กรรมการ 

9. อาจารย์ วิฆเนศว์ ด าคง กรรมการ 

10. อาจารย์ พงศ์ศิริ จลุพงศ์ กรรมการ 

11. นาง นัตติยา บัวช่ืน กรรมการ 

12. นาง ทิชากร สุวรรข า กรรมการและเลขานุการ 

13. นาง ปรีดาภรณ์ จันทรัตน์ กรรมการ 

14. นาย ชิตพล เอียดปาน กรรมการ 

15. นาย อนุศิษฎ์ ยอดจันทร ์ กรรมการ 

16. นาย วรวัช โภไคยอัจจิมา กรรมการ 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ บุญนวล ที่ปรกึษาคณะกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เล็ก สีคง  ประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพล ตันนโยภาศ กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนูญ มาศนิยม กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร กรรมการ 

6. ดร. พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  



 

15 
 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เล็ก สีคง ที่ปรกึษาคณะกรรมการ 

2. ดร. สมใจ จันทรอ์ุดม  ประธานกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ปลูกผล  กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศ เมอืงจันทรบ์ุรี  กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร กรรมการ 

6. ดร. มัทนา ฆังคะมโณ กรรมการและเลขานุการ 

 

หลักสูตร และสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
ภาควิชาฯ เปิดให้มีการเรียนการสอนจ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
*ภายหลังการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 โดยบูรณาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ กลายเป็น 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จะท าให้
ภาควิชาฯมีหลักสูตรทั้งสิ้น 3 หลักสูตร 

 

นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามรูปแบบของระบบ AUN-QA โดยหน่วยงานกลางของ

มหาวิทยาลัยทุกปี และรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกทุกๆ 5 ปี 
 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดรายวิชาดังนี้  
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(ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 148 หน่วยกิต) 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา      12  หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป 6  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ    112 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   21  หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาแกน         7  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน   25  หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาชีพ      59  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ      53  หน่วยกิต 
วิชาเลือก        6  หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        6  หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า   320  ช่ัวโมง 

 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร อาจารยผ์ู้สอน อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลกัสูตรปรับปรงุ 2559 มีดังนี ้ 

 

ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปัจจุบันอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตร 2559 เป็นดังนี้ 

รายช่ืออาจารย ์ สถานะการคงอยู่ของอาจารย์ตามปี พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เล็ก สีคง คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 

2. รองศาสตราจารย์ กัลยาณี คุปตานนท์ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพล ตันนโยภาส คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ บุญนวล คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนูญ มาศนิยม คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 

รายช่ืออาจารย ์
ข้อมูลอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสงูสุด 
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อาจารย์ผู้สอนมีดังนี้ 

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 
สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ปลูกผล 
3-8399-00188-36-2 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 
3-8001-01549-07-2 

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

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

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

อาจารย์ ชนินทร์ ด ารัสการ 
3-8602-00368-96-3 

วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ), ม.สงขลานครินทร์, 2544 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. เล็ก สีคง 
3-9098-0082-31-2 

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

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

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

รองศาสตราจารย์ กัลยาณี คุปตานนท์ 
3-9098-00880-09-3 

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

ดร. สมใจ จันทร์อุดม วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ มาศนิยม 
3-9001-00248-56-6 

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

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

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

3. ดร. พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน 
3-8099-00302-31-9 

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

4. อาจารย์ พงศ์ศิริ จุลพงศ์ 
1-9099-00027-51-5 

อาจารย์ประจ า วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554 

5. อาจารย์ วิฆเนศว์ ด าคง 
1-9098-00098-62-3 

อาจารย์ประจ า วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554 
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ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 
สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
1-8097-00011-71-3 
ดร. มัทนา ฆังคะมโน 
3-9001-00898-60-9 

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

อาจารย์ หทัยชนก วัฒนศักดิ์ 
3-3099-01264-44-0 

วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558 

 

 

 บุคลากรสนับสนุน 
o ข้าราชการสายสนับสนุน  1 คน 
o พนักงานสายสนับสนุน  2 คน 
o ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ 3 คน 

 นักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่มีจ านวนนักศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2559 จ านวนทั้งหมด 116 คน โดยแบ่งตามช้ันปีการศึกษาดังนี้ 
o ช้ันปีการศึกษาที่ 1  จ านวน 28 คน 
o ช้ันปีการศึกษาที่ 2  จ านวน 26 คน 
o ช้ันปีการศึกษาที่ 3  จ านวน 26 คน 
o ช้ันปีการศึกษาที่ 4  จ านวน 19 คน 
o ช้ันปีการศึกษาที่ 5 ข้ึนไป จ านวน 17 คน 

 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับปีการศึกษา 2559 นี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เหมืองแร่ มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 29 คน โดยเป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรจ านวน 17 คนและ เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาล่าช้า
กว่าแผนการศึกษาของหลักสูตรจ านวน 12 คน 

 ศิษย์เก่า ทางภาควิชาฯ ร่วมกับทางคณะได้มีการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าของคณะ โดยแยก
เป็นหลักสูตร ซึ่งศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ทุกคนสามารถติดตามข่าวสารและสืบค้น
ข้อมูลไดท้างเว็บไซต์ http://psuengineer.org/ 

 งบประมาณประจ าปี 2559 (ปีงบประมาณ 2560: ต.ค. 59 – ก.ย. 60) แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ เงินงบประมาณแผนดิน 401,910 บาท และเงินรายได้พัฒนาภาควิชา 1,392,422 
บาท รวม 1,794,332 บาท 
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 สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา

และบุคลากรดังนี้ 
1. ห้องชมรมนักศึกษาที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ตู้เก็บอุปกรณ์ส่วนตัว โต๊ะท างาน 

พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและมีเครือข่ายไร้สายกระจายอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ของ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงระบบสารสนเทศได้
สะดวกและรวดเร็ว 

2. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการศึกษา ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการส าหรับ
ถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก (ห้อง Image) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแต่งแร่ ห้องปฏิบัติการ
ด้านการหล่อ ห้องปฏิบัติการเครื่อง ช่ังละเอียด  ห้องปฏิบัติการแร่และหิน 
ห้องปฏิบัติการธรณีเทคนิค โดยแต่ละห้องมีผู้ดูแลรับผิดชอบที่พร้อมให้บริการนักศึกษา 

3. ห้องเรียนที่ติดตั้งสื่ออุปกรณ์รองรับระบบสารสนเทศที่ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน โดยมี 
Projector และคอมพิวเตอร์โน้ตบุครองรับทุกห้อง 
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บทท่ี 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 

ตารางที่ 1.1 ตารางสรปุผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อท่ี 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1, 2, และ 11 

 ได้มาตรฐาน 

 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 

 

ตารางที่ 1.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปจัจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรอื

สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด

สอน 
หมายเหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

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

1 ผศ.ดร.มนูญ มาศนิยม* 
3-9001-00248-56-6 

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

  **ตามค าสัง่
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ที ่07/2559 

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

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

Ph.D. (Mineral 
Processing), 
The 
Pennsylvania 

  ตามค าสั่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ที ่07/2559 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปจัจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรอื

สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด

สอน 
หมายเหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

State U., U.S.A., 
2536 

3 รศ.ดร. ดนุพล ตันนโย
ภาส 
3-1012-02937-38-5 

3 ดร. พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน  
3-8099-00302-31-9 

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

  ตามค าสั่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ที ่07/2559 

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

4 อ. วิฆเนศว์ ด าคง 
1-9098-00098-62-3 

วศ.ม. (วิศวกรรม
เหมืองแร่) 
มหาวิทยาลัยสงข
ลานครินทร์ 2554 

  ตามค าสั่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ที ่07/2559 

5 ผศ.ดร. มนูญ มาศ
นิยม 
3-9001-00248-56-6 

5 อ. พงศ์ศิริ จุลพงศ์ 
1-9099-00027-51-5 

วศ.ม. (วิศวกรรม
เหมืองแร่) 
มหาวิทยาลัยสงข
ลานครินทร์ 2554 

  ตามค าสั่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ที ่07/2559 

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่อประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร ** https://goo.gl/YC28D1 

 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือ ด ารงต าแหน่ง รศ.
ข้ึนไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 
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3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2564 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถมีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 แล้ว 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทท่ี 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 

ระดับการประเมิน 
 
 เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลกัสตูรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรงุพฒันาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพฒันา 
1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่

มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เ ช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่ เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได ้

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลกัสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติช้ันน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ัน
น า 
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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  
เกณฑ์ 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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 
 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย: "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
มหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าทีผ่ลิตบัณฑิต บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมกีารวิจัยเป็นฐาน" 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย: 
พันธกิจ 1  พัฒนา มหาวิทยาลัยใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรมและหลักเศรษฐกจิ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ใน
หลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2  สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาทีส่อดคล้องกบัศักยภาพ
พื้นฐานของภาคใต้ และเช่ือมโยงสูเ่ครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3  ผสมผสานและประยุกต์ความรูบ้นพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติ
สู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่
บัณฑิต 
 
 วิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร:์ เป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ที่
ได้รับการยอมรับในด้านการศึกษา วิจัย และการประยกุต์ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แกส่ังคมอาเซียน  
 พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร:์  
พันธกิจ 1 ผลิตวิศวกรที่คิดเป็น  ท าเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม  
พันธกิจ 2 สร้าง บรูณาการ และเผยแพรอ่งค์ความรู้ทางวิศวกรรมทีส่อดคล้อง
กับความต้องการทางสังคมอย่างยัง่ยืน 
พันธกิจ 3 สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และเปิดกว้างต่อสังคม 
 
 จากวิสัยทัศน์และพันธกจิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การ
ออกแบบหลักสูตร 2559 ในส่วนของการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังนั้น ได้
มีการคิดออกแบบให้ครอบคลุมวิสัยทัศน์และพันธกิจดงักล่าว เนื่องจากเน้น
การออกแบบหลกัสูตรตามกฎข้อบงัคับของ สกอ. โดยจัดใหม้ีผลการเรียนรู้
คาดหวัง 5 ด้านคือ 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

มคอ.2 
http://goo.gl/jXo8S8 
 
รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แร่ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ภา
วิชาฯ 
http://www.mne.eng.ps
u.ac.th/index.php/cours
e/bechelor/2013-07-25-
07-50-39/course2 
 
ปรัชญาการศึกษา 
https://goo.gl/dv3nq5 
 
อัตลักษณ์ 
https://goo.gl/HWZ5LY 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
transferable) learning outcomes 
 ELO ของหลักสูตร 2559 มีความครอบคลมุทุกรายวิชาในหลักสูตร
และถูกออกแบบให้มผีลการเรียนรู้คาดหวังใหผู้้ทีส่ าเร็จการศึกษาสามารถต่อ
ยอดองค์ความรู้และเรียนตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นทั้งทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ 
(Subject Specific) และทักษะทั่วไป (Generic) ดังแสดงในตารางด้านล่าง 
 

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

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
 หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาโดยมีการสอบถาม
ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัญฑิตเพื่อใช้ในการปรบัปรุงหลักสูตร 
นอกจากนั้นยงัด าเนินการตามเกณฑ์ของ สกอ. และสอดคลอ้งตอบสนองตอ่
วิศัยทัศน์ด้านการผลิตบัญฑิตของมหาวิทยาลัย 

มคอ.2 
http://goo.gl/jXo8S8 
ภาคผนวก ช 
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ตารางความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับวิศัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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ตารางการจ าแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับ Subject Specific และ Generic 

 

 

  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูตร Generic Subject 
Specific

ด้านคุณธรรม 1) มีวนิัย ซ่ือสัตย ์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อืน่ ส านึกในหน้าท่ีของตนเองและผู้อืน่ รวมทั้ง
เคารพในสิทธแิละศักด์ิศรีความเปน็มนุษย์

l

2) ตระหนักและเหน็คุณค่าในความต่างและหลากหลายของวฒันธรรมทอ้งถิ่น และนานาชาติ l

3) มีความเสียสละและจิตสาธารณะท่ีถกูต้องและดีงาม l

ด้านความรู้ 1) เขา้ใจความรู้พืน้ฐานของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการด ารงชวีติ
l

2) มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม
วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม

l

3) แสวงหาความรู้จากงานวจิัย หรือแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ l

ด้านทักษะทางปญัญา 1) สามารถบรูณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ใหเ้กดิประโยชน์แกต่นเองและส่วนรวม
l

2) สามารถสืบค้นและประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
l

3) สามารถคิดวเิคราะห ์รู้เท่าทันสถานการณ์และแกป้ญัหาอยา่งสร้างสรรค์ l

4) สามารถน าความรู้ ไปเชื่อมโยงกบัภมูิปญัญาท้องถิ่นเพือ่ท าความเขา้ใจและสร้างสรรค์สังคม l

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ 1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในฐานะผู้น าหรือสมาชกิของกลุ่ม
l

2) สามารถปรับตัว รับฟงั ยอมรับความคิดเหน็ และท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ ท้ังในฐานะผู้น าและ
สมาชกิของกลุ่ม

l

3) มีมนุษยสัมพนัธท่ี์ดีกบัผู้ร่วมงานในองค์กรและกบับคุคลทั่วไป l

4) สามารถรวมกลุ่มคิดริเร่ิม วางแผน และตัดสินใจแกป้ญัหาได้อยา่งเหมาะสม รวมท้ังด ารงชวีติได้
อยา่งมีความสุข

l

5) รับผิดชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง l

ด้านทักษะการวเิคราะห์
และส่ือสาร

1) สามารถใชภ้าษาเพือ่การส่ือสารในชวีติประจ าวนัได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ท้ังการฟงั พดู อา่นและ
เขยีน l

2) กา้วทันเทคโนโลยปีจัจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพือ่
การสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร

l

3) เขา้ใจปญัหา วเิคราะห ์และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถติิท่ีเหมาะสมในการ
แกป้ญัหา

l
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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  
เกณฑ์ 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        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
 ข้อมูลข้อก าหนดของหลักสูตรมีการแสดงข้อมูลผลการเรียนรู้คาดหวัง
ครบถ้วนโดยมีการเผยแพร่ให้เข้าถึงได้ผ่าน Website ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
และวัสด ุและมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลเป็นระยะทุกๆเทอม 
 

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

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
 ข้อมูลข้อก าหนดของรายวิชาได้ถูกแสดงไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการ
ตรวจสอบและปรับปรงุรายละเอยีดข้อก าหนดแตล่ะวิชา ทุกเทอมที่จะมีการสอน 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านทาง lms.psu.ac.th ของรายวิชาน้ันๆ 
 

รายละเอียดข้อก าหนด
รายวิชาใน 
lms.psu.ac.th 

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

 ข้อก าหนดหลักสูตรและข้อก าหนดรายวิชาถูกออกแบบใหส้อดคล้องกัน
เพื่อให้ครอบคลุม ELO ของหลกัสูตร โดยข้อก าหนดรายวิชาจะมีการเผยแพร่ให้
นักศึกษาทราบก่อนเรียน และผู้ทีส่นใจสามารถเข้าถึงหลักสตูรผ่านทาง Website 
ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสด ุ
 

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

Programme Structure and Content 
 

 

Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 

contribution made by each course in achieving the programme's expected learning 
outcomes is clear. 

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

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

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

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

 

 ผลการประเมินตนเอง  
เกณฑ์ 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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

 หลักสูตรถูกออกแบบบนพื้นฐานของ ELO ทั้ง 5 ด้าน โดยในแต่ละ
รายวิชาจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม ELO ที่กระจายลงสู่รายวิชาของ
หลักสูตร 
 

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

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 
is clear 
 ในแต่ละรายวิชามีการมุ่งเน้นการเรียนการสอนทีส่อดคลอ้งกับ ELO 
ของหลักสูตร โดยมีการระบุแนวทางการสอนและการประเมนิผลลงไปใน มคอ.
3 (4) เพื่อให้ทกุรายวิชาในหลกัสูตรสนบัสนุนและคลบัเคลื่อน ELO ของ
หลักสูตรใหส้ัมฤทธ์ิผล 

มคอ.3 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
 หลักสูตรถูกออกแบบโดยมีการบูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชาใน
หลักสูตรให้เช่ืองโยงกัน โดยมีรายวิชาที่ต้องเรียนก่อน-หลัง เพื่อให้บรรลผุลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แร่ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ภา
วิชาฯ 
http://www.mne.eng.ps
u.ac.th/index.php/cour
se/bechelor/2013-07-
25-07-50-39/course2 
 
มคอ. 2 ข้อก าหนดหลกัสูตร
หมวดวิชาทั่วไป 
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AUN 4 
Teaching and Learning Approach 

 

Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 

of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs 
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by 
what methods. 

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all 
stakeholders [1]  

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกเผยแพร่ให้เป็นที่
รับรู้ของผู้มสี่วนได้เสียรบัทราบโดยทั่ว 

ปรัชญาการศึกษา 

https://goo.gl/mqoPKm 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 

 กิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกบั
ผลการเรียนคาดหวังของหลักสูตรที่วางไว้โดยมีการเน้นพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาดังนี ้

 ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยก าหนดกล
ยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาให้มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบ
ต่อสังคม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

 ด้านบุคลิกภาพโดยก าหนดกลยุทธ์หรือกจิกรรมของ
นักศึกษาให้มีการสอดแทรกเรือ่งการแต่งกาย เทคนิคการเจรจา

มคอ.2  

http://goo.gl/jXo8S8  

และ มคอ.3 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
สื่อสาร การมีมนุษยสมัพันธ์ทีดี และการวางตัวในการท างานใน
บางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง ก าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาให้แต่ละ
รายวิชามีการท างานเป็นกลุ่ม และทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี ก าหนดกติกาในการสร้างวินัยของ
นักศึกษาด้วยการเข้าเรียนตรงเวลา และสม่ าเสมอ การมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในช้ันเรียน 

 ด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ ก าหนดกลยุทธ์หรือ
กิจกรรมของนักศึกษาให้สนับสนุนให้รายวิชามีการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น มีการใช้เอกสารประกอบการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ และ ต าราเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาพยายาม
ปลูกฝังให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมลูเพือ่การเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองโดยผ่านการท ารายงานและการน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน เพื่อให้นักศึกษามทีักษะความสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

มคอ.3 
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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 

เกณฑ์ 
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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เกณฑ์ 
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        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
 หลักสูตรมีการก าหนดโควตานักศึกษารบัเข้า โดยเน้น
การคัดเลือกนักศึกษาที่ได้โควต้าผลการเรียนดี นักศึกษารับ
ตรง และส่วนที่เหลอืเป็นการรับจากระบบกลาง ซึ่งทั้งหมดจะ
มีการเรียกสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองอีกช้ันหนึง่ 
 หลักสูตรมีการประเมินนักศึกษาหลังจากข้ันตอนการ
รับเข้าอย่างต่อเนือ่งในขณะก าลงัศึกษาในหลักสูตรโดยผ่าน
การประเมินจากรายวิชาต่างๆทีเ่รียนในหลกัสูตรและยงัไม่มี
การจัดประเมินนกัศึกษาก่อนส าเรจ็การศึกษาจากหลกัสูตร 
(Final/exit test) แต่จะมีรายวิชาที่เปรียบเสมือนการประเมิน
ก่อนการส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร คือวิชาโครงงาน 235-
371 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่ ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นให้
นักศึกษาน าความรู้ที่ได้เรียนมาตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 4 มา
บูรณาการประยุกต์ใช้ในการท าโครงงาน โดยสุดท้ายจะมกีาร
สอบซึ่งเป็นการน าเสนองานโครงงานตามระเบียบขั้นตอนใน
การท าวิจัยต่อหน้ากรรมการสอบซึ่งกรรมการจะเป็นผูป้ระเมิน
ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน 
 ในส่วนของการประเมินนกัศึกษาในแต่ละวิชาที่เรียน

มคอ.3 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในหลักสูตรนั้น ได้ถูกออกแบบการประเมินใหส้อดคล้องตาม 
ELO ตามรายละเอียด มคอ.3 
 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
 การประเมินนักศึกษาหรือการสอบแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ  
1. การ Quiz เก็บคะแนน  
2. การท ารายงาน (กลุม่/เดี่ยว) 
3. การสอบวัดผลระหว่างภาคการศึกษา 
4. การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา 
 ซึ่งแต่ละวิชาจะมีสัดสั่นคะแนนที่แตกต่างกัน โดย
อาจารยผ์ู้สอนในแต่ละวิชาจะแจง้ให้นกัศึกษาทราบในช่ัวมโมง
แรกของการเข้าเรียน และส าหรับวันสอบวัดผลระหว่างภาค
การศึกษาและปลายภาคการศึกษาจะมกีารประกาศวัน เวลา 
สถานที่สอบไว้ชัดเจนผ่านระบบของทะเบียนกลางซึ่งนักศึกษา
และอาจารย์ผูส้อนสามารถเช้าดูข้อมูลได้ และนอกจากนี้ใน 
มคอ.2 ได้มีการช้ีแจงรายละเอียดสัญลักษณ์ของระดับการ
วัดผลอย่างชัดเจน 
 

ระบบ http://sis.psu.ac.th 
รายละเอียดการวัดและประเมินผลใน มคอ.2 
http://goo.gl/jXo8S8 (หน้า 59-61) 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
 ในการจัดท าการประเมินหรือวัดผลนกัศึกษาน้ัน ก่อน
จะน าแบบวัดผลไปประเมินนักนักศึกษาน้ัน หลักสูตรมกีาร
ทวนสอบแบบวัดผลทกุรายวิชา โดยมีเอกสารการประเมินแบบ
วัดผลที่ให้อาจารย์ที่ไม่ใช่อาจารย์ผูส้อนเป็นผู้ประเมิน และให้
ระดับคะแนน โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. อาจารยผ์ู้สอนจัดท าข้อสอบแต่ละรายวิชา 
2. อาจารยผ์ู้สอนสง่ข้อสอบให้อาจารยท์ี่เกี่ยวข้องใน

รายวิชาน้ันประเมินข้อสอบ  
3. อาจารยผ์ู้ประจ าพิจารณาประเมินข้อสอบโดย

ให้ผล 3 ประเภทคือ 
3.1. ผ่านการประเมิน (ให้น าไปออกสอบได้) 
3.2. ผ่านการประเมินโดยมีเงื่อนไข (ให้แก้ไขบาง

ประการก่อนการน าไปออกสอบ) 
3.3. ไม่ผ่านการประเมิน  

 แต่สัดส่วนการให้คะแนนที่เป็นตารางมาตรฐาน 
(rubrics and marking schemes) จะเริ่มมกีารด าเนินการใน

ตัวอย่างเอกสารประเมินข้อสอบ 
http://goo.gl/DpWnzm 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
บางรายวิชา 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
 ในการวัดผลหรือประเมินผลนักศึกษาในแต่ละครั้ง 
(วัดผลระหว่างภาคการศึกษา และวัดผลปลายภาคการศึกษา) 
จะมีการแจง้ผลการสอบให้ให้นักศึกษาทราบ และส่วนใหญจ่ะ
มีการเฉลยข้อสอบเพื่อให้นักศึกษาทราบจุดบกพร่องเพื่อใช้
ปรับปรงุแก้ไขตนเองได้ต่อไป หรอืหากนกัศึกษามีข้อสงสัย
สามารถให้อาจารย์ผูส้อนช่วยอธิบายค าตอบได ้

ตัวอย่างเฉลยข้อสอบ 
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
 นักศึกษาสามารถยื่นทบทวนผลการเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ โดยยื่นผ่านทะเบียนกลางเพื่อขอให้อาจารยผ์ู้สอน
ทบทวนผลการวัดผลของนักศึกษา  
 

http://reg.psu.ac.th/download.html 
(ค าร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่) 
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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 
เกณฑ์ 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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เกณฑ์ 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        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ผลการด าเนินงาน 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 
หลักสูตรอยู่ภายใต้ระบบกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดระบบดังนี้ 

6.1.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรม
วิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

6.1.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

ก. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 ก1 . ส่ ง เ สริ มอาจารย์ ให้มีก าร เพิ่ มพูนความรู้  สร้ าง เ สริ ม
ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 ก2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลให้ทันสมัย  

 ก3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  

มคอ.2 http://goo.gl/jXo8S8 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ข. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

 ข1. สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการ
มีต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน  

 ข2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลให้ทันสมัย 

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

 ตามระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนด
เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปรญิญาตรี เท่ากบั 
1:15 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(ส.ก.อ.) ก าหนด และก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ระดบัปรญิญาตรีที่ 
10 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาหห์รือ 30 ช่ัวโมงท าการต่อสัปดาห ์ 

 ส าหรับปีการศึกษา 2558 มีการเก็บข้อมลูอัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาได้ตาม Link ซึ่งผลการด าเนินการทีได้คือ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมอืงแร่ มีนกัศึกษาเต็มเวลา
ในภาคการศึกษาที่ 1 คือ 93.7 ต่ออาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร 12 คนคิดเป็น
อัตราส่วน 1:8 และในภาคการศึกษาที่ 2 มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาคือ 
82.6 คิดเป็นอัตราส่วน 1:7 ซึ่งถือว่าไม่เกินมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยและ ส.
ก.อ. ก าหนดคือ 1:15 และในส่วนของผลรวมภาระงานสอนภาคการศึกษาที่ 
1 คือ 38 หน่วยช่ัวโมง  และภาคการศึกษาที่ 2 คือ 35.5 หน่วยช่ัวโมง  

 

1. http://goo.gl/y6r4cJ  

เอกสาร Work load  

2. http://goo.gl/fPTgVN 

เอกสารการค านวณ FTEs  

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

 มาตรฐานต าแหนง่ของบุคลากรสายวิชาการ มดีังนี้  

 1. ต าแหน่งอาจารย ์

 2. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

www.possonel.psu.ac.th 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3. ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์

 4 ต าแหน่งศาสตราจารย ์

 โดยแต่ละต าแหน่งถกูก าหนดภาระงานพื้นฐานและมาตรฐานที่
แตกต่างกันตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมมีหาวิทยาลัยได้
จัดท าข้อมลูเผยแพรผ่่านเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัย 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

 บุคลากรสายวิชาการทุกคนจะมีการจัดท าการก าหนดสมรรถนะ
ของบุคลากรเองทกุปีการศึกษาและจะถูกประเมินโดยหัวหนา้งาน (หัวหน้า
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ) ซึง่เป็นการจัดท าในระบบ 
Competency ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจ์ัดเตรียมข้ึน และนอกจากนี้
ยังมีการจัดท า TOR ผ่านระบบ TOR online เพื่อให้หัวหน้างานรับทราบถึง
ภาระงานทีจ่ะท าและท าการประเมินในทุกรอบ 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 

 บุคลากรจะมีการก าหนดความต้องการในการพฒันาตนเองผา่นใน
ระบบ TOR online และนอกจากนี้ภาควิชายังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปฝึกอบรบหรือน าเสนอผลงานโดยก าหนดวงเงินไมเ่กิน 10,000 
บาทต่อปกีารศึกษาต่อบุคลากรหนึง่ท่าน  

ประกาศคณะเรื่องสนบัสนุนเงิน
เดินทางไปสัมมนาหรืออบรม 

http://goo.gl/VRhtSJ 

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

 คณะวิศวกรรมศาสตรม์ีนโยบายสนบัสนุนบุคลากรในการพฒันา
ตนเอง โดยมรีางวัลในการท าผลงาน รายละเอียดตามเว็บไซต์ กลุ่มงาน
แผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

กลุ่มงานแผนงานและพฒันา
คุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

http://goo.gl/U25eUC 

ประกาศมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ระดับต าแหน่งช านาญ 
/ช านาญการพิเศษ 

http://goo.gl/vsSZcD 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
monitored and benchmarked for improvement 

 หลักสูตรมีนโยบายในการสนับสนุนใหบุ้คลากรสายวิชาการพัฒนา
ตนเอง โดยมปีระกาศเกณฑ์ฐานข้อมูลคุณภาพงานวิจัย ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงานกลาง 

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

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 1.11 88 

Full-time Lecturers 5 2 7 1.32 43 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 12 3 15 2.43 67 
หมายเหตุ: การค านวณและค่าตัวเลข FTEs ยึดตามคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

Staff-to-student Ratio  
Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 
2559 2.43 94.83 1 : 39 

หมายเหตุ: การค านวณและค่าตัวเลข FTEs ยึดตามคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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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 1 

2558 4 8  20 32 2.13 

2559 1 7  10 18 1.2 

หมายเหตุ: จ านวนงานวิจัยและการเข้ารับการอบรมที่รายงานตามตารางด้านบนน้ีไม่นับซ้ างานวิจัยและงานอบรมที่อาจารย์
ภายในภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุท างานวิจัยร่วมกันหรือเข้าอบรมในหัวข้อเดียวกัน  
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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 

เกณฑ์ 
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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เกณฑ์ 
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        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ผลการด าเนินงาน 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 

 จ านวนบุคลากรสายสนับยงัขาดผูร้ับผิดชอบด้านหอ้งสมุด 
เนื่องจากภาควิชาไม่มีห้องสมุดทีเ่ป็นของภาควิชาฯ โดยตรง ซึ่ง
นักศึกษาจะไปใช้บริการห้องสมุดที่เป็นหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 
ส่วนสิ่งสนับสนุนด้านอื่นมผีูร้ับผิดชอบคอยบริการนักศึกษาแล้ว 

 

ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
และ TOR  

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

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

 การรบับุคลากรสายสนับสนุนเข้าใหม่เป็นไปตามระเบียบการ
รับบุคลากรสายสนับสนุนทีป่ระกาศโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบบั
ที่ 3) พ.ศ.2554  

http://goo.gl/ws8Bk8 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

 สมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายสนบัสนุนจะมกีาร
ประเมินเป็นประจ าโดยมีแผนการประเมินปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดส้ร้างระบบการประเมินโดยก าหนดใหบุ้คลากรสาย
สนับสนุนทุกคนท าการบันทึกข้อมูลการท างานและเป้าหมายการ

https://competency.psu.ac.th/
competency/login.aspx 

https://tor.psu.ac.th/ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ท างานลงในระบบ แล้วผู้บริหาร (หัวหน้าภาควิชาจะเป็นผูป้ระเมิน) 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

 บุคลากรสายสนับสนุนภายในหลกัสูตรได้รบัการสนับสนุนให้
เข้าฝึกอบรมเพือ่พัฒนาทักษะ 

ตัวอย่างเอกสารการเข้าร่วมอบรม
ของบุคลากร 

http://goo.gl/JekRmD 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 

 มีการสนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนุนพฒันาตนเองโดยการ
ก าหนดต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นดังนี ้

1. ผู้ปฎิบัติการ 

2. ผู้ปฏิบัติการช านานการ 

3. ผู้ปฏิบัติการช านานการพเิศษ 

เอกสารล าดับข้ันต าแหน่งสาย
สนับสนุน 

http://goo.gl/vsSZcD 

 

Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

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

 1   1 

Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

 1   1 

Total 1 5   6 
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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 
เกณฑ์ 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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เกณฑ์ 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        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
 หลักสูตรมีนโยบายตั้งเป้ารบันักศึกษา สน.ตรง โดยก าหนดจ านวน
นักศึกษาดังนี ้
  1. โครงการรบัตรง 14 จังหวัดภาคใต้จ านวน 15 คน 
  2. โครงการเรียนดีจ านวน 5 คน 
  3. โครงการ Admission จ านวน 10 คน  
  รวมเป็น 30 คนต่อปีการศึกษา  

เอกสารจ านวนนักศึกษาที่จะ
รับเข้าใหม ่
http://goo.gl/Iq5lDC 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
 หลักสูตรมีขั้นตอนในการรับนกัศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรโดย
แบ่งเป็น 2 ระบบคือ  
 1.วิธีรับตรง(สน.ตรง) ซึ่งถูกด าเนินการผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย
มีกรรมการจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ไปเป็นกรรมการสมัภาษณ์คัดกรองโดยตรง ซึ่งนกัศึกษาที่เข้าด้วยวิธีนี้จะมี
สังกัดภาควิชา ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 
 2. วิธีรับจาก สน.ทั่วไป โดยจะให้นกัศึกษาที่จะข้ึนช้ันปทีี่ 2 ยื่นระดับ
ผลการเรียนเพื่อใหก้รรมการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งด าเนินการผ่าน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกรรมการในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ร่วมเป็นกรรมด าเนินการ 
 ข้ันตอนและวิธีการรบันักศึกษาได้ถูกช้ีแจงรายละเอียดในแตล่ะ
ข้ันตอนแยกตามโครงการผ่านเว็บไซท์ http://inside.eng.psu.ac.th/ เพื่อให้
ผู้สนใจเข้าถึงข้อมลูได้สะดวกมากขึ้น 
 

http://inside.eng.psu.ac.t
h/ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
 ส าหรับระบบตรวจสอบนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จดัท า
ระบบตรวจสอบหลักสูตรซึ่งช่วยในการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 
และตรวจสอบว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว
หรือไม่ ท าให้อาจารย์ทีป่รึกษาสามารถให้ค าปรกึษากับนกัศึกษาได้ดีข้ึน และ
ตัวนักศึกษาเองสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที  
 ส าหรับระบบตรวจวัดประเมินศักยภาพของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดท าระบบ TOR Online และระบบประเมิน 
Competency online ซึ่งเป็นระบบที่ใหบุ้คลากรกรอกเป้าหมายภาระงานที่
จะท า และภาระงานทีท่ าได้จรงิ โดยระบบถูกออกแบบใหม้กีารประเมินภาระ
งานและสมรรถนะของบุคลากรโดยหัวหน้างานของแต่ละหน่วยงาน (หัวหน้า
ภาควิชา) ซึ่งส าหรบัระบบ TOR Online นี้จะมีการค านวณภาระงานของ
บุคลากรเพือ่แสดงให้บุคลากรและหัวหน้างานทราบ แต่ยังไม่มีระบบที่
สามารถตรวจสอบได้ว่าภาระงานของบุคลากรมากเกินไปหรอืน้อยเกินไป 

https://phoenix.eng.psu.
ac.th/curriculum/ 
 
 
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 
 คณะวิศวกรรมศาสตรม์ีกจิกรรมและโครงการที่ช่วยส่งเสริมการเรียน
และช่วยเพิ่มศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมในการท างานเช่น 
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอบรมเตรียมสอบ TOEIC เพื่อการ
สมัครงาน 
 นอกจากนีห้ลกัสูตรยังมโีครงการทัศนศึกษาประจ าปีโดยใหน้ักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 ได้มีโอกาสในการเข้าชมโรงงานหรือเหมืองแร่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย
โดยโครงการนี้มรีะยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ท าให้นกัศึกษาที่ใกลจ้ะส าเรจ็
การศึกษาได้เห็นเป้าหมายการท างานของตัวเองได้ชัดเจนข้ึน ซึ่งมีบางปี
การศึกษาที่นักศึกษาได้มีโอกาสในการยื่นใบสมัครงานขณะไปดูงานด้วย 
 ทั้งนี้ยังมโีครงการศึกษานอกพื้นที่โดยรายวิชาซึ่งอาจารยผ์ู้สอนเป็น
ผู้รบัผิดชอบในการน านักศึกษาไปศึกษานอกสถานทีเ่ช่นรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      235-210 General geology 
      235-211 Minerals and Rocks 
      235-400 Mine Planning and Mine Design 
      235-404 Quarry Dimension Stone and Sand Mining 
      235-301 Mine Survey  
      235-320 Mineral Processing I 

 
 
 
 
โครงการ TOEIC ของคณะ 
http://goo.gl/XzN90H 
 
ตัวอย่างโครงการศึกษานอก
สถานที่รายวิชา  
235-210 General geology 
http://goo.gl/1t32a3 
 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 สภาพแวดล้อมของหลักสูตร (ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และ
วัสดุ) มีความพร้อมและเป็นบรรยากาศที่น าไปสู่การเรียนรู้และการใฝรู่้ของ
นักศึกษา เนื่องจากเป็นภาควิชาที่มีพื้นทีเ่ป็นส่วนตัวแยกจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาทีเ่พิง่เข้าภาควิชาก็จะเห็นรุ่นพี ่เรียนวิชา
ปฏิบัติการ ท าโครงงาน และมหี้อนชมรมนักศึกษาป.ตรีเป็นห้องที่ให้อิสระกับ
นักศึกษาป.ตรีในการใช้ประโยชน์  

ตัวอย่างรูปกจิกรรมใน
ภาควิชาฯ 
http://goo.gl/I4SeG4 

 

Intake of First-Year Students  

 

 

   

No.Applied No.Offered No.Admitted/Enrolled 
2555 43 43 39
2556 35 35 33
2557 34 34 31
2558 33 33 29
2559 35 35 28

Academic Year
Applicants
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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 

เกณฑ์ 
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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เกณฑ์ 
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        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
ผลการด าเนินงาน 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 
ห้อง MnE222  

  รองรับจ านวนนักศึกษา 15 คน มีสิ่งสนับสนุนการ
สอนครบคือ กระดานไวท์บอร์ด จอโปรเจคเตอร์ จอโทรทัศน์
และล าโพง 

ห้อง MnE223 
  รองรับจ านวนนักศึกษา 15 คน มีสิ่งสนับสนุนการ
สอนครบคือ กระดานไวท์บอร์ด จอโปรเจคเตอร์ จอโทรทัศน์
และล าโพง 

ห้องประชุมภาควิชา 
  รองรับจ านวนนักศึกษา 30 คน มีสิ่งสนับสนุนการ
สอนครบคือ กระดานไวท์บอร์ด จอโปรเจคเตอร์ ล าโพง เครือ่ง
ฉายภาพเหนือศีรษะ 

ห้อง MnE201 
  รองรับจ านวนนักศึกษา 40 คน มีสิ่งสนับสนุนการ
สอนครบคือ กระดานไวท์บอร์ด จอโปรเจคเตอร์ ล าโพง เครือ่ง
ฉายภาพเหนือศีรษะ 

ห้อง MnE203 
  รองรับจ านวนนักศึกษา 40 คน มีสิ่งสนับสนุนการ
สอนครบคือ กระดานไวท์บอร์ด จอโปรเจคเตอร์ ล าโพง เครือ่ง
ฉายภาพเหนือศีรษะ 
  นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอรโ์น้ตบุกให้บริการคอย
สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
 มีหอสมุดกลาง (หอสมุดคุณหญงิหลง) ให้บริการนกัศึกษาโดย
นักศึกษาสามารถจองหนังสือผ่านทาง Website ได้  

http://www.clib.psu.ac.th/hom
e/ 

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

หลักสูตรมีหอ้งปฏิบัติการดงันี ้
 ห้องปฏิบัตกิารเคม ี 
 ห้องปฏิบัตกิารด้านธรณี 
 ห้องปฏิบัตกิารแร่และหิน 
 ห้องปฏิบัตกิารบดย่อยและคัดขนาด 
 ห้องปฏิบัตกิารแต่งแร่  
 ห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์อนุภาคผ่านภาพถ่าย (Image analysis) 

 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
 มีห้อง computer กลางของคณะฯ ซึ่งมีการจัดท าระบบการ
จองการเข้าใช้บริการผ่าน Website จ านวน 3 ห้องซึ่งรองรบัจ านวน
นักศึกษาได้ดังนี้ 
 ห้อง Com.1 รับได้ 100 คน 
 ห้อง Com.2 รับได้ 60 คน 
 ห้อง Com3. รับได้ 66 คน 
นอกจากนี้ยังมรีะบบเครอืข่ายไร้สายที่กระจายอยูท่ั่วทั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 

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 
 หลักสูตรยงัขาดการจัดการที่เป็นระบบในส่วนน้ี มีแค่บางส่วน
ในการมีคู่มือการใช้งานอปุกรณ์บางส่วนที่สะท้อนถึงการช่วยให้เกิด
ความปลอดภัยในการท างาน 
 

ตัวอย่างคู่มือการใช้เครื่องมือในงาน
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 

เกณฑ์ 
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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เกณฑ์ 
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        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
 มีการวางแผนและออกแบบการเกบ็ข้อมลูสะท้อนกลับจากผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรงุหลักสูตรรอบหน้าแล้วบางส่วน 

 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
 ข้ันตอนการออกแบบและปรับปรงุหลักสูตรเป็นไปตามรปูแบบความ
ต้องการของ มหาวิทยาลัย และ สกอ. เป็นหลัก เพื่อให้ผ่านการรบัรองหลักสูตร 

 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 
 ยังขาดการทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
 มีการน าข้อมลูจากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา แต่ไม่มีการจัดท าบันทึกหรือระบบประเมินที่ชัดเจน โดยปกติอาจารย์
ผู้สอนจะมกีารปรบัปรุงเนื้อหาการสอนทุกปีเพื่อใหท้ันกับยุคสมัย  
 

เอกสาร ตัวอย่าง Course 
Syllabus วิชา 235-303 
Blasting operation in 
Engineering  

http://goo.gl/Z3SQ70 

ตัวอย่างงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง
กัน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
http://goo.gl/jsCUYS 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
 หลักสูตรมีสิง่สนบัสนุนครบดงันี ้
 ด้านห้องสมุด มีหอสมุดกลาง (หอสมุดคุณหญิงหลง)ซึง่มหีนงัสือที่เป็น
ประโยชน์ต่อนกัศึกษาในหลกัสูตรมากมาย และในแต่ละปี จะมีการส ารวจข้อมลู
ความต้องการจากหอสมุดมายังหลกัสูตรโดยให้อาจารย์แตล่ะท่านเสนอช่ือ
หนังสือที่อยากให้มีในหอสมุด ท าใหร้ายการหนังสือในหอสมดุทันต่อยุคสมัย 
 ด้านห้องปฏิบัติการ ส าหรับห้องปฏิบัติการในภาควิชาฯยังขาดเครื่องมือ
ที่จ าเป็นส าหรบัการเรียนเนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูง แต่อย่างไรก็ดีส าหรบั
เครื่องมือวิเคราะห์ที่ไม่มีในภาควิชาฯ หลักสูตรก็มีการจัดใหน้ักศึกษาไปเยี่ยมชม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มเีครื่องมือในการวิเคราะห์ค่อนข้างครบ โดยจัดให้
อยู่ในรายวิชา 235-330 Analytical chemistry  
 ด้าน IT และการบรกิารนักศึกษา มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรบัคณะ
วิศวกรรมศาสตร์จ านวน 3 ห้อง (รายละเอียดกล่าวไว้ในหมวดสิ่งสนบัสนุนแล้ว) 
โดยคอมพิวเตอร์แต่ละตัวมีการลงโปรแกรมทีจ่ าเป็นต้องใช้ในสาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่โดยมีการส ารวจข้อมลูจากอาจารย์ผูส้อนในหลักสูตรโดยตรง 
นอกจากนี้ยังมหี้องคอมพิวเตอรก์ลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซ์ึ่ง
นักศึกษาสามารถใช้ช่ือและรหสัผ่านของตัวนักศึกษาเองเข้าไปใช้บริการได้ 
นอกจากห้องคอมพิวเตอร์แล้วยังมีการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายกระจาย
อยู่ทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลอินเตอร์เน็ตได้
ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
 

 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
 ก าลังพฒันาแบบสอบถามออนไลน์เพื่อเป็นเครือ่งมอืที่เป็นระบบในการ
รับข้อมลูสะท้อนกลบัจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถงึใช้เพื่อถามความพึง
พอใจของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 

ตัวอย่างแบบส ารวจ
สถานภาพและภาวะการหา
งานท าของบัณฑิต 
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 
เกณฑ์ 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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
 ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

มีการเก็บข้อมูลอัตราการผ่าน การตกออกและ
การลาออกของนกัศึกษาแต่ยังไม่มีการน าข้อมลูมา
สังเคราะห์และตัง้เป้าหมายเพื่อการพฒันา 

http://goo.gl/BBn2Qi 

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

ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเรจ็การศึกษาของ
นักศึกษาได้ถูกเก็บและบันทึกข้อมลูไว้ แต่ยังไม่มี
การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพฒันา 

http://goo.gl/BBn2Qi 

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

ภาวะการได้งานท าของนักศึกษาทีส่ าเร็จ
การศึกษาจากหลกัสูตรได้ถูกเกบ็ข้อมลู และแสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มภาวะการได้งานท าที่ดีโดยมี
อัตราการได้งานท าประมาณรอ้ยละ 81 สูงที่สุดใน
ทุกสาขาทีเ่ปิดสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. 

ฐานข้อมูลภาวะการได้
งานท าของบัณฑิต 
https://job.psu.ac.th/
r_summary58.asp 

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

โครงงานนกัศึกษาทุกโครงการมีการตั้งกรรมการ
ประเมิน ตรวจสอบ และให้คะแนน แต่ยังไม่มกีาร
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต โดยมีนกัศึกษาบางส่วน
ได้รับหัวข้อโครงงานที่เป็นปัญหาจากผูป้ระกออบ
การ ท าให้โครงงานที่นักศึกษาบางส่วนทีท่ าวิจัย
ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการ 

ตัวอย่างเลม่โครงงาน
นักศึกษาเรื่อง การศึกษา
ข้ันต้นในการคัดแยก
กรวดทรายออกจาก
ถ่านกัมมันต์โดยใช้ฮัม
ฟรีย์สไปรอล 

http://goo.gl/fSv6Q8 

หนังสือจากเหมืองอัครา
ไมนิ่งรีซอสเซส 

http://goo.gl/WOlOZ
X 

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

มีการเก็บข้อมูลระดับความพงึพอใจของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียบางส่วนคือข้อมูลจากบัณฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษาจากหลกัสูตร แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมลู
จากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทางอื่นเช่น ผู้ใช้บัณฑิต 

ฐานข้อมูลภาวะความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

http://goo.gl/3cR1UL 
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 ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
improvement อาจารยผ์ู้สอน และยังไมม่ีการก าหนดเป้าหมาย

เพื่อพฒันา 
 
 

Pass Rates and Dropout Rates  

 
  

3 years 4 years >4 years 1ST Year 2nd Year 3rd Year
4th Year 
&Beyond

2555 39 - 33% 33% 18% 5% 3% 8%
2556 37 - 51% 11% 22% 5% - 3%
2557 41 - 24% 37% 5% 15% - 15%
2558 39 - 28% 44% 8% 8% - 3%
2559 33 - 36% 58% - 3% 3% -

Academic Year
Size of 
Cohorts

% completed first degree in % droupout during
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง 
1. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ปี 

2559 มีอัตราส่วนในการได้งานท าสูงที่สุดในทุกสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ร้อยละ 81 ทั้งนี้
เนื่องจากสภาวะการปัจจุบันของประเทศไทยต้องการบุคลากรในส่วนของอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อ
รองรับการพัฒนาของประเทศโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบการคมนาคมของประเทศ ซึ่งต้องการ
ความรู้ความช านาญของวิศวกรเหมืองแร่ในการได้มาซึ่งวัตถุดิบหลักของระบบการคมนาคมนั่นก็คือ 
หิน ซึ่งนักศึกษาที่จบและได้งานท าในปีการศึกษา 2559 มีหลายคนที่ไปท างานด้านเหมืองหิน และ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีสัดส่วนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไปเป็นร้อยละ 53 ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และมี
สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิปริญญาเอกเป็นร้อยละ 73 ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร  

3. เป็นหลักสูตรที่มีแห่งเดียวในภาคใต้ 
4. บุคลากรสายสนับสนุนมีความกระตือรือร้น มีการท างานเป็นทีม 
5. บุคลากรและนักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา  
1. อัตราส่วนของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรค่อนข้างต่ า  
2. การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
3. การจัดหางบประมาณในการซ่อมแซม และ จัดซื้อเครื่องมือด้านเหมืองแร่ที่ทันสมัย ทดแทนชองเก่าที่

ช ารุดและล้าสมัย 
4. การลดจ านวนนักศึกษาที่เรียนไม่จบหลักสูตร และการเพิ่มคุณภาพนักศึกษาแรกเข้า 
5. จัดพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางให้กับนักศึกษาเพิ่มข้ึน 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดระบบรุ่นพี่ติวรุ่นน้องให้กับนักศึกษาที่เรียนอ่อน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. ขอรับการสนับสนุนจากทางเหมืองแร่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการบริจาค

เครื่องมือ อุปกรณ์ หรืองบประมาณสนับสนุน เสริมจากระบบการตั้งครุภัณฑ์ทดแทนแบบปรกติ 
4. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรียน การรับโควตาเด็กเรียนดี และการให้ทุนการศึกษา 
5. การวางแผนการต่อเติมภาควิชาฯ และการจัดสรรโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเติมและทดแทนที่ช ารุดให้กับนักศึกษา

ส าหรับพื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง 
 


