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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 าเนินงานของหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มีผลการประเมนิ
ตนเองที่ระดับคะแนนประมาณ 2 ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรมีการวางกระบวนการและด าเนินการตามหัวข้อ
ประเมินของ AUN-QA ทั้ง 11 ข้อ แตย่ังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในหลายจุด โดยจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของ
หลักสูตร เช่น 

 จุดแข็ง: เป็นหลักสูตรเดียวที่เปิดสอนในภาคใต้ และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มีความเข้มแข็งในการท างานวิจัย สังเกตได้จาก
นักศึกษามีการน าเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยหลากหลายที่ ซึ่งทั้งนี้มาจากการขับเคลื่อนและให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าในหลักสูตร 

 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีสัดส่วน
อาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไปเป็นร้อยละ 87.5 ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
และมีสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิปริญญาเอกเป็นร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

 จุดที่ควรพัฒนา: การเพิ่มจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ยังว่างอยู่ 2 อัตรา การ
ประชาสัมพันธฺเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาแรกเข้า และการเพิ่มอัตราส่วนของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรรอบปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้เป็นการน าเกณฑ์การประเมิน AUN-
QA มาใช้ในการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ฉบับปี 2555 ซึ่ง
ออกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ท าให้ข้อมูลในการให้คะแนนประกอบรายงานบางหัวข้อประเมิน
ที่ต้องการข้อมูลย้อนหลัง หลักสูตรไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลมาก่อน ทั้งนี้ทีมงาน
และคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรได้มีการท าความเข้าใจกับเกณฑ์นี้แล้วเพื่อวางแผนและเตรียมข้อมูลส าหรับ
การประเมินในปีการศึกษาถัดๆไป  
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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" 

 

ประวัตโิดยย่อของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ได้เปิดใช้หลักสูตรครั้งแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยใช้ช่ือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา 
และหลักสูตรได้ด าเนินการรับนักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่อยมา ดังนี ้
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- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบอนุมัติ
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 

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

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 บูรณาการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และสาขาวิศวกรรมวัสดุ
เข้าด้วยกัน โดยได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
387(7)/2560 เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2560 ซึ่งก าลังจะได้ตราประทับผา่นสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อส่ง คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 

วิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ/ หลักสูตร 
เป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตวิศวกรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งทางด้านการศึกษา วิจัย และ

การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตวิศวกรที่คิดเป็น ท าเป็น มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
2. สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุที่สอดคล้องกับ ความ

ต้องการทางสังคมอย่างยั่งยืน 
3. สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และเปิดกว้างให้กับนักศึกษา 
4. ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และสังคม 

 

วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ได้อย่างเช่ียวชาญ 
และมีทักษะในการท าวิจัย  

 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
 

 

 

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. นาง ทิชากร สุวรรข า เลขานุการภาควิชาฯ 

5. ดร. สมใจ จันทรอ์ุดม ประธานกรรมการบรหิารหลกัสูตรปริญญาโท-เอก
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ

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 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. เล็ก สีคง ประธานกรรมการบรหิารหลกัสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ่

 
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 ่

5. รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ บุญนวล กรรมการ 
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รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศ เมอืงจันทรบ์ุรี  กรรมการ 

7. อาจารย์ วิฆเนศว์ ด าคง กรรมการ 

8. อาจารย์ พงศ์ศิริ จลุพงศ์ กรรมการ 

9. นาง นัตตยิา 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 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพล ตันนโยภาส  กรรมการ 
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รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

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  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
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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 
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หลักสูตรนี้เปิดสอนเฉพาะแผน ก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 ซึ่งเป็น
แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี ้

แผน ก แบบ ก 1 มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต  
โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

หมวดวิชาบังคับ - 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา และต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะไม่นับหน่วยกิต 

 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร อาจารยผ์ู้สอน อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมอืงแร่ หลักสูตรปรับปรุง 2555 มี
ดังนี้  

หมายเหตุ: ย้ายออก หมายถึง ย้ายไปประจ าหลักสูตรอ่ืนที่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุเปิดสอน 

 

ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปัจจุบันอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตร 2555 เป็นดังนี้ 

รายช่ืออาจารย ์ สถานะการคงอยู่ของอาจารย์ตามปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ บุญนวล คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ ย้ายออก ย้ายออก 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เล็ก สึคง ย้ายออก ย้ายออก ย้ายออก ย้ายออก คงอยู่ 

3. รองศาสตราจารย์ กัลยาณี คุปตานนท์ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ ย้ายออก ย้ายออก 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพล ตันนโยภาส คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 

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

6. ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ ย้ายออก ย้ายออก 
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อาจารย์ผู้สอนมีดังนี้ 

ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 
สถาบัน, ปีทีส่ าเรจ็การศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบ ารุงสุข 
3-9098-00878-20-0 

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

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 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล อารีย์กุล 
3-9206-00208-81-4 

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

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

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก 
3-1017-00535-07-6 

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

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

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

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

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร 
3-9098-00882-05-3 

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

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

วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 

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

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

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

รายช่ืออาจารย ์
ข้อมูลอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสงูสุด 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เล็ก สึคง 
3-9098-00882-31-2 

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

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

อาจารย์ประจ า Dr. de l’ (Applied Geology), U. Bordeaux I, 
France, 2535 
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ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชา 
สถาบัน, ปีทีส่ าเรจ็การศึกษา 

3-9001-00898-60-9 2558 

 

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

 นักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่มีจ านวนนักศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งหมด 4 คน โดยแบ่งตามช้ันปีการศึกษาดังนี้ 
o ช้ันปีการศึกษาที่ 1  จ านวน 1 คน 
o ช้ันปีการศึกษาที่ 2  จ านวน 0 คน 
o ช้ันปีการศึกษาที่ 3 ข้ึนไป  จ านวน 3 คน 

 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับปีการศึกษา 2559 นี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแร่ มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 1 คน โดยเป็นนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2555 

 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 

 สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา

และบุคลากรดังนี้ 
1. ห้องชมรมนักศึกษาที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ตู้เก็บอุปกรณ์ส่วนตัว นักศึกษา

ปริญญาโทจะมีโต๊ะท างานส่วนตัว พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและมีเครือข่ายไร้
สายกระจายอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เพื่อให้
นักศึกษาได้เข้าถึงระบบสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ว 

2. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการศึกษา ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการส าหรับ
ถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก (ห้อง Image) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแต่งแร่ ห้องปฏิบัติการ
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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 

เกณ
ฑ์ข้อ
ท่ี 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา  
9 ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับ
บัณฑิตศึกษามผีลงานวิจัยอย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
 

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 - 11 

 ได้มาตรฐาน 

 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะมจี านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรไม่ครบ ตามข้อที่ 1 
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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 าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส าเรจ็การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กบั
สาขาที่เปิดสอน หมาย

เหตุ 
ตรง 

สัม 
พันธ์ 

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

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

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

  ** 

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

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. ดนุพล ตันนโยภาส 
3-1012-02937-38-5 

 
    

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

 
    

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

     

หมายเหตุ : * หลังรายชื่อประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ** ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 129/2558 (https://goo.gl/l9HNqa) 

 

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

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 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 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือ ด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  

ตารางท่ี 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รศ.กัลยาณี คุปตานนท์  
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 เมืองจันทร์บุรี  
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 ศิริบ ารุงสุข 
3-9098-00878-20-0 

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

  

10 รศ. ดร.สุรพล อารีย์กุล 
3-9206-00208-81-4 

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

  

11 รศ. ดร.เจษฎา วรรณสินธ์ุ 
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 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

London, U.K., 2545 
13 ผศ. ดร.มนูญ มาศนิม 
3-9001-00248-56-6 

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

  

14 ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร 
3-9098-00882-05-3 

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

  

15 ดร.พงศ์พัฒน์ 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 

  

 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมปีระสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ................................................................................................ 
 
ตารางท่ี 1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10)  

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จ านวนนักศึกษาท่ี
อาจารย์เป็นอาจารย์

ท่ีปรึกษาหลัก) 
มี (ดัง
แนบ) 

ไม่ม ี

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

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

  1 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จ านวนนักศึกษาท่ี
อาจารย์เป็นอาจารย์

ท่ีปรึกษาหลัก) 
มี (ดัง
แนบ) 

ไม่ม ี

France, 2535 
4 ผศ.ดร.มนูญ มาศนิยม 
3-9001-00248-56-6 

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

  1 

 
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือ ด ารงต าแหน่ง รศ.
ข้ึนไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปรญิญา 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................... ................................ 

 
เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................................................................. ............ 

 
เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ........................................................................................... 

(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา) 
 
ตารางท่ี 1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่ม ี

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รศ.ธงชัย พี่งรัศมี M.S. (Geology),     
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อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่ม ี

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

OREGON STATE 
University USA., 2512 

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

    

 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ ์คือ 
1) เป็นอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปรญิญา หรือ 

2) เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดบั 9 หรือ 
3) เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่ได้รบัความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และ

ได้แจ้งให้ สกอ.รบัทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................. 
 

ตารางท่ี 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7)  

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่ม ี

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
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 , 

    



 

25 
 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่ม ี

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

Germany, 2552 

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

    

4.นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ M.S. (Mining 
Engineering), มปป. 

    

5.รศ.ดร.สุรพล อารีย์กุล Ph.D. (Applied Geology), 
U. of New South 
Wales, Australia, 2529 

    

 
 
 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 เป็นไปตามเกณฑ ์คือ  
1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มคุีณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือ

ด ารงต าแหนง่ รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรอืสมัพันธ์กัน และมปีระสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

2. เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรอื 
3. เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตัง้จากสภามหาวิทยาลัย และได้แจง้

ให้ สกอ.รับทราบการแตง่ตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ........................................................................................... 

 
ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)  

ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร ่
1 นายนันทวัฒน์ เดมีย์กุล Influence of Air Flow Rate and 

Immersion Depth of Designed 
Flotation Cell on Barite 
Beneficiation 

Materials Science Forum 

 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ คือ มีการเผยแพรผ่ลงานตามเกณฑค์รบทุกราย  
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1) มีผูส้ าเรจ็การศึกษา....1....คน  
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จ านวน...-...รายการ เผยแพร่ในวารสาร

หรือสิ่งพมิพ์วิชาการ...1...รายการ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................ 
 
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 แล้ว 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..1...คือจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบ 
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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 าทางวิชาการในสาขาทีส่อดคล้องกับศักยภาพ
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 2553 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 
https://goo.gl/X8PSpP 
 
รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แร่ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ภา
วิชาฯ 
 
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 2555 มีความครอบคลมุทุกรายวิชาในหลักสูตร
และถูกออกแบบให้มผีลการเรียนรู้คาดหวังใหผู้้ทีส่ าเร็จการศึกษาสามารถต่อ
ยอดองค์ความรู้และเรียนตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นทั้งทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ 
(Subject Specific) และทักษะทั่วไป (Generic) ดังแสดงในตารางด้านล่าง 
 

มคอ.2 
https://goo.gl/X8PSpP  
 
รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แร่ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ภา
วิชาฯ 
 

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

 หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาโดยมีการสอบถาม
ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัญฑิตเพื่อใช้ในการปรบัปรุงหลักสูตร 
นอกจากนั้นยงัด าเนินการตามเกณฑ์ของ สกอ. และสอดคลอ้งตอบสนองตอ่
วิศัยทัศน์ด้านการผลิตบัญฑิตของมหาวิทยาลัย 

มคอ.2 
https://goo.gl/X8PSpP 
ภาคผนวก ช 
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ตารางความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับวิศัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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ตารางการจ าแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับ Subject Specific และ Generic 

 

  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูตร Generic Subject 
Specific

ด้านคุณธรรม 1) ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อืน่
l

2) มีสัมมาคารวะ ใหเ้กยีรติ และยอมรับฟงัความคิดเหน็ของผู้อืน่ l

3) เคารพกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม และจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชพี

l

4) มีวนิัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อสังคม l

ด้านความรู้ 1) มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถอ่งแทใ้นเนื้อหาสาระหลักท้ังพืน้ฐานและทฤษฎีท่ีส าคัญในศาสตร์
ทางสาขาวศิวกรรมเหมืองแร่

l

2) มีความสามารถในการปรับตัวใหทั้นต่อความกา้วหน้าทางวชิาการในศาสตร์ทางสาขาวศิวกรรม
เหมืองแร่

l

3) มีความสามารถในการวางแผน  ก าหนดกรอบแนวคิด และวธิดี าเนินการในการท าการวจิัยอยา่ง
เปน็ระบบ

l

4) มีความสามารถในการวเิคราะห ์ประยกุต์ ใชศ้าสตร์และบรูณาการได้อยา่งมีประสิทธผิล l

5) มีความสามารถในการสังเคราะหแ์ละพฒันาองค์ความรู้ใหม่ได้อยา่งสร้างสรรค์จากองค์ความรู้เดิม
l

ด้านทักษะทางปญัญา 1) มีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงและการคิดรวบยอด l

2) สามารถสังเคราะหแ์ละพฒันาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวศิวกรรมเหมืองแร่ ได้อยา่งสร้างสรรค์จาก
องค์ความรู้เดิม

l

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ 1) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังงานรายบคุคลและงานกลุ่ม
l

2) วางตัวได้เหมาะสมกบับทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
l

3) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกบัผู้อืน่ท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามท่ีมีความเชี่ยวชาญสูง l

4) มีมนุษยสัมพนัธท่ี์ดีกบัผู้ร่วมงานในองค์กร และกบับคุคลท่ัวไป l

ด้านทักษะการวเิคราะห์
และส่ือสาร

1) สามารถระบแุละน าเทคนิคทางสถติิหรือคณิตศาสตร์ท่ีเกีย่วขอ้งมาใชใ้นการวเิคราะห ์แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปญัหาได้อยา่งสร้างสรรค์ l

2) สามารถส่ือสารท้ังการพดูและการเขยีน ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
l

3) รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเร่ืองและผู้ฟงัท่ีแตกต่างกนัได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

l

4) สามารถเขา้ถงึ และคัดเลือกความรู้ท่ีเกีย่วขอ้ง จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ

l

5) มีวจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม 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 ภาควิชาวิศวกรรมเหมือง

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
แร่และวัสด ุและมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมลูเป็นระยะทกุๆเทอม 
 

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

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
 ข้อมูลข้อก าหนดของรายวิชาได้ถูกแสดงไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการ
ตรวจสอบและปรับปรงุรายละเอยีดข้อก าหนดแตล่ะวิชา ทุกเทอมที่จะมีการ
สอน และสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ผ่านทาง 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
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แร่ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ภา
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  
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 โดย
ในแต่ละรายวิชาจะมกีารประเมินผลการเรียนรู้ตาม ELO ที่กระจายลงสู่
รายวิชาของหลกัสูตร  
 

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ภาวิชาฯ 
https://goo.gl/X8PSpP 

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

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

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
 หลักสตูรถูกออกแบบโดยมีการบูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชาใน
หลักสูตรให้เช่ืองโยงกัน โดยมีรายวิชาที่ต้องเรียนก่อน-หลัง เพื่อให้บรรลผุล
การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลกัสูตร 

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ภาวิชาฯ 
https://goo.gl/X8PSpP 
 
มคอ. 2  

 
  

http://goo.gl/I2n3YY
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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 
เกณฑ์ คะแนน 

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

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกเผยแพร่ให้เป็นที่รบัรู้ของผู้มสี่วนได้เสีย
รับทราบโดยทั่ว 

ปรัชญา
การศึกษา 
https://goo.gl/
mqoPKm  

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

 กิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับผลการเรียนคาดหวังของ
หลักสูตรที่วางไว้โดยมีการเน้นพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาดังนี้ 

 ความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษ โดยมีกลยุทธ์หรือกิจกรรมหลากหลาย
เช่น ฝึกทักษะการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษ บังคับเรียนผ่านวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทั้งใน ช้ันเรียน และนอกช้ัน
เรียนที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ 

 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกลยุทธ์หรือกิจกรรมหลากหลาย
เช่น จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการทดสอบทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรียน

มคอ.2  
https://goo.gl/
X8PSpP 

 และ มคอ.3 
http://goo.gl/I
2n3YY 
http://goo.gl/3
bPjRW 

http://goo.gl/I2n3YY
http://goo.gl/I2n3YY
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
แบบ e-learning 

 มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โดยมีกลยุทธ์
หรือกิจกรรมหลากหลายเช่น จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกจิทีห่นึ่ง สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการทีเ่น้นการ
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง จัดกิจกรรมในการน าเสนอโครงการที่เน้นการ
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย สอดแทรกจิตส านึกของการถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาพยายามปลูกฝงัให้นักศึกษาสามารถ
ค้นคว้าหาข้อมูลเพือ่การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านการท ารายงานและการน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะความสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

มคอ.2 
https://goo.gl/
X8PSpP  

มคอ.3 
http://goo.gl/I
2n3YY 
http://goo.gl/3
bPjRW 

  

http://goo.gl/I2n3YY
http://goo.gl/I2n3YY
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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 าหนดคุณสมบัตินักศึกษารับเข้า โดยเน้นการรบั
นักศึกษาตรงสาย และจะมีการเรียกสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองอกีช้ันหนึ่ง 
 หลักสูตรมีการประเมินนักศึกษาหลังจากข้ันตอนการรบัเข้าอย่าง
ต่อเนื่องในขณะก าลังศึกษาในหลักสูตรโดยผ่านการประเมินจากรายวิชา
ต่างๆที่เรียนในหลักสูตรและยังไม่มีการจัดประเมินนักศึกษาก่อนส าเรจ็
การศึกษาจากหลกัสูตร (Final/exit test) แตจ่ะมรีายวิชาที่เปรียบเสมอืน
การประเมินก่อนการส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร คือการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ (Thesis Defense) ซึ่งเป็นการเน้นให้นกัศึกษาน าความรู้และ
องค์ความรู้ที่ได้จากการท างานวิจัยต้ังแต่ช้ันปทีี่ 1 มาบูรณาการและตอบ
ข้อสงสัยของกรรมการสอบซึง่กรรมการจะเป็นผูป้ระเมินว่าผา่นหรือไมผ่่าน 
โดยมีกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน 
 และหลักสูตรได้ก าหนดเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไว้
อย่างชัดเจนดังนี ้
-1. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  และ 
-2. ศึกษารายงานวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนด และมีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 และ 
-3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดย

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

http://goo.gl/I2n3YY
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 
-4. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องมีผลงานวิจัยได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่
ในวารสารทางวิชาการที่มมีาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 
1 ฉบับ และต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อทีป่ระชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ หรอืระดบันานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
-5. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเสนอผลงานวิจัยเพือ่วิทยานิพนธ์ต่อที่
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรอืระดบันานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หรือ
ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน
ระดับชาติ หรอืระดบันานาชาติ  
-6. เกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
 การประเมินนักศึกษาระดับปริญญาโทจะแบง่เป็นการท าวิจยัใน
หัวข้อที่นักศึกษาสนใจและตรงกบัพื้นฐานที่นักศึกษามี อาจารย์ที่ปรึกษา
จะเป็นผู้ดูแลให้ค าแนะน าช่วยเหลือเพื่อให้นกัศึกษาสามารถพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ขึ้นมาและมผีลงานตีพิมพ์ตามเกณฑท์ี่จะจบได้ของหลักสูตร 
  
ในส่วนของการประเมินนกัศึกษาหากมีการลงเรียนรายวิชาจะมีการสอบซึ่ง
พอจะแบง่ไดเ้ป็น 4 ส่วนคือ  
1. การ Quiz เก็บคะแนน  
2. การท ารายงาน (กลุม่/เดี่ยว) 
3. การสอบวัดผลระหว่างภาคการศึกษา 
4. การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา 
 ซึ่งแต่ละวิชาจะมีสัดสั่นคะแนนที่แตกต่างกัน โดยอาจารย์ผูส้อนใน
แต่ละวิชาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในช่ัวมโมงแรกของการเข้าเรียน และ
ส าหรับวันสอบวัดผลระหว่างภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษาจะมี
การประกาศวัน เวลา สถานทีส่อบไว้ชัดเจนผ่านระบบของทะเบียนกลาง
ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ผูส้อนสามารถเช้าดูข้อมูลได้ และนอกจากนี้ใน 
มคอ.2 ได้มีการช้ีแจงรายละเอียดสัญลักษณ์ของระดับการวัดผลอย่าง
ชัดเจน 

ระบบ http://sis.psu.ac.th 
รายละเอียดการวัดและ
ประเมินผลใน มคอ.2 
https://goo.gl/X8PSpP 
(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 ก่อนจะน าแบบ
วัดผลไปประเมินนักนกัศึกษาน้ัน หลักสูตรมีการทวนสอบแบบวัดผลทุก
รายวิชา โดยมีเอกสารการประเมินแบบวัดผลที่ให้อาจารยท์ีไ่ม่ใช่อาจารย์

ตัวอย่างเอกสารประเมินข้อสอบ 
http://goo.gl/DpWnzm 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน และให้ระดบัคะแนน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. อาจารยผ์ู้สอนจัดท าข้อสอบแต่ละรายวิชา 
2. อาจารยผ์ู้สอนสง่ข้อสอบให้อาจารยท์ี่เกี่ยวข้องในรายวิชาน้ัน

ประเมินข้อสอบ  
3. อาจารยผ์ู้ประจ าพิจารณาประเมินข้อสอบโดยใหผ้ล 3 

ประเภทคือ 
3.1. ผ่านการประเมิน (ให้น าไปออกสอบได้) 
3.2. ผ่านการประเมินโดยมีเงื่อนไข (ให้แก้ไขบางประการกอ่น

การน าไปออกสอบ) 
3.3. ไม่ผ่านการประเมิน  

4. อาจารยผ์ู้สอนจัดส่งข้อสอบให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 แต่สัดส่วนการให้คะแนนที่เป็นตารางมาตรฐาน (rubrics and 
marking schemes) จะเริ่มมีการด าเนินการในบางรายวิชา 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
 ในการวัดผลหรือประเมินผลนักศึกษาในแต่ละครั้ง (วัดผลระหว่าง
ภาคการศึกษา และวัดผลปลายภาคการศึกษา) จะมีการแจง้ผลการสอบให้
ให้นักศึกษาทราบ และส่วนใหญจ่ะมกีารเฉลยข้อสอบเพื่อใหน้ักศึกษา
ทราบจุดบกพร่องเพื่อใช้ปรบัปรุงแก้ไขตนเองได้ต่อไป หรือหากนักศึกษามี
ข้อสงสัยสามารถให้อาจารยผ์ูส้อนช่วยอธิบายค าตอบได้ 

ตัวอย่างเฉลยข้อสอบ 
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
 นักศึกษาสามารถยื่นทบทวนผลการเรียนในแต่ละรายวิชาได้ โดย
ยื่นผ่านทะเบียนกลางเพื่อขอให้อาจารย์ผูส้อนทบทวนผลการวัดผลของ
นักศึกษา  
 

https://goo.gl/afgIyk 
ค าร้องขอทบทวนการ
ตรวจข้อสอบใหม ่
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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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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  

ข. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

 ข1. สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการ

มคอ.2  

https://goo.gl/X8PSpP 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
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 าหนดเกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเตม็เวลา ระดับบัณฑิตศึกษา 
เท่ากับ 1:7.5 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ก าหนด และก าหนดภาระงานสอนของอาจารยร์ะดับ
ปริญญาตรทีี่ 6 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 ส าหรับปีการศึกษา 2558 มีการเก็บข้อมลูอัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาได้ตาม Link ซึ่งผลการด าเนินการทีได้ ได้น าเสนอตาม
ตาราง Full-Time Equivalent (FTE) ด้านล่าง 

 

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 

 มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรฐานต าแหนง่ของบุคลากรสายวิชาการ
ดังนี้  

 1. ต าแหน่งอาจารย ์

 2. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 3. ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์

 4 ต าแหน่งศาสตราจารย ์

 โดยแต่ละต าแหน่งถกูก าหนดภาระงานพื้นฐานและมาตรฐานที่
แตกต่างกันตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมมีหาวิทยาลัยได้

www.possonel.psu.ac.th 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
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, 
monitored and benchmarked for improvement 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 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 0.21 88 

Full-time Lecturers 5 2 7 0.11 43 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 12 3 15 0.32 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 0.32 1.22 1 : 4 

หมายเหตุ: การค านวณและค่าตัวเลข FTEs ยึดตามคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

Research Activities 
Academic 

Year 
Types of Publication Total No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 
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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 

 งานบางอย่างของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นของส่วนกลาง เช่น
ห้องสมุด ซึ่งนกัศึกษาจะไปใช้บริการหอ้งสมุดทีเ่ป็นหอสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัย ส่วนสิ่งสนับสนุนด้านอื่นมผีูร้ับผิดชอบคอยบรกิารนักศึกษาแล้ว 

ภาระงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน และ TOR  

https://tor.psu.ac.th/ 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 

 การรบับุคลากรสายสนับสนุนเข้าใหม่เป็นไปตามระเบียบการรบั
บุคลากรสายสนับสนุนทีป่ระกาศโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ข้อบังคับ ว่าด้วยการ
บรหิารงานบุคคลพนกังาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554  

http://goo.gl/ws8Bk8 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

 สมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายสนบัสนุนจะมกีารประเมิน
เป็นประจ าโดยมีแผนการประเมินปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
สร้างระบบการประเมินโดยก าหนดใหบุ้คลากรสายสนับสนนุทุกคนท าการ
บันทึกข้อมลูการท างานและเป้าหมายการท างานลงในระบบ แล้วผู้บรหิาร 
(หัวหน้าภาควิชาจะเป็นผู้ประเมิน) 

 

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

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

 บุคลากรสายสนับสนุนภายในหลกัสูตรได้รบัการสนับสนุนใหเ้ข้า
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะ 

 

ตัวอย่างเอกสารการเข้าร่วม
อบรมของบุคลากร 

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

 มีการสนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนนุพฒันาตนเองโดยการก าหนด
ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นดังนี ้

1. ผู้ปฎิบัติการ 

2. ผู้ปฏิบัติการช านานการ 

3. ผู้ปฏิบัติการช านานการพเิศษ 

เอกสารล าดับข้ันต าแหน่ง
สายสนบัสนุน 

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 โดยก าหนดจ านวนนักศึกษา 
20 คนต่อปีการศึกษา นอกจากนีห้ลกัสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา
ดังนี้ 
 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  
- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แร่ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทีม่ีผลการเรียนในระดบัดีมาก หรือมี
ผลงานวิจัย 
- คุณสมบัตหิรืออื่น ๆ ใหอ้ยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตร  
 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แร่ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทีม่ีผลการเรียนในระดบัดี 
- คุณสมบัตหิรืออื่น ๆ ใหอ้ยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตร 
 

เอกสารจ านวนนักศึกษาที่จะ
รับเข้าใหม ่
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 
 หลักสูตรมีขั้นตอนในการรับนกัศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรโดย http://www.grad.psu.ac.t
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
แบ่งเป็น 2 ระบบคือ  
 1.รับโดยสมัครผ่านระบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 2. รับโดยสมัครผ่านระบบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ข้ันตอนและวิธีการรบันักศึกษาได้ถูกช้ีแจงรายละเอียดในแตล่ะ
ข้ันตอนผ่านเว็บไซท์ 
http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book59.php เพื่อให้ผูส้นใจ
เข้าถึงข้อมูลไดส้ะดวกมากข้ึน 

h/th/admis_book59.php 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
 ส าหรับระบบตรวจสอบนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มกีารจัดท า 
Website ส าหรบับัณฑิตศึกษาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการเรียนในระดบั
บัณฑิตศึกษา http://www.grad.eng.psu.ac.th/th/  และนอกจากนี้ยังมี 
website ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ช้ีแจงเกี่ยวกับข้ันตอนการท าวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ตลอดจนการประชาสมัพันธ์ทุนวิจัยต่างๆ 
 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 
 

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 
คณะวิศวกรรมศาสตรม์ีกจิกรรมและโครงการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนและช่วย
เพิ่มศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมในการท างาน เช่น การเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม 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 
 สภาพแวดล้อมของหลักสูตร (ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และ
วัสดุ) มีความพร้อมและเป็นบรรยากาศที่น าไปสู่การเรียนรู้และการใฝรู่้ของ
นักศึกษา เนื่องจากเป็นภาควิชาที่มีพื้นทีเ่ป็นส่วนตัวแยกจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาทีเ่พิง่เข้าภาควิชาก็จะเห็นรุ่นพี ่เรียนวิชา
ปฏิบัติการ ท าโครงงาน และมหี้อนชมรมนักศึกษาป.ตรีเป็นห้องที่ให้อสิระกับ
นักศึกษาป.ตรีในการใช้ประโยชน์  

ตัวอย่างรูปกจิกรรมใน
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 

2559 7 5 1 
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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 
นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอรโ์น้ตบุกให้บริการคอยสนับสนุนการ

เรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร 
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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 

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 
 มีการวางแผนและออกแบบการเกบ็ข้อมลูสะท้อนกลับจากผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ในการปรบัปรุงหลกัสูตรรอบหน้าแลว้บางส่วน 

 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
 ข้ันตอนการออกแบบและปรับปรงุหลักสูตรเป็นไปตามรปูแบบ
ความต้องการของ มหาวิทยาลัย และ สกอ. เป็นหลกั เพื่อให้ผ่านการ
รับรองหลกัสูตร 

 

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

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
 มีการน าข้อมลูจากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา แต่ไม่มีการจัดท าบันทึกหรือระบบประเมินที่ชัดเจน โดยปกติ
อาจารยผ์ู้สอนจะมีการปรบัปรุงเนื้อหาการสอนทกุปเีพื่อใหท้ันกับยุคสมัย  
 

ตัวอย่าง Course Syllabus วิชา 
235-501 วิศวกรรมเหมืองแร่ข้ัน
สูง  

https://goo.gl/JuH4XT 
 
ตัวอย่างงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกัน 
https://goo.gl/MXQVUc 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
 หลักสูตรมีสิง่สนบัสนุนครบดงันี ้
 ด้านห้องสมุด มีหอสมุดกลาง (หอสมุดคุณหญิงหลง)ซึง่มหีนงัสือที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในหลกัสูตรมากมาย และในแต่ละปี จะมีการ
ส ารวจข้อมูลความต้องการจากหอสมุดมายังหลกัสูตรโดยใหอ้าจารย์แตล่ะ
ท่านเสนอช่ือหนังสือที่อยากใหม้ีในหอสมุด ท าใหร้ายการหนังสือในหอสมุด
ทันต่อยุคสมัย 
 ด้านห้องปฏิบัติการ ส าหรับห้องปฏิบัติการในภาควิชาฯยังขาด
เครื่องมือทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรียนเนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูง แต่อย่างไร
ก็ดีส าหรับเครื่องมือวิเคราะหท์ี่ไม่มีในภาควิชาฯ หลักสูตรกม็ีการจัดให้
นักศึกษาไปเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มเีครื่องมือในการ
วิเคราะห์ค่อนข้างครบ โดยจัดให้อยู่ในรายวิชา 235-330 Analytical 
chemistry  
 ด้าน IT และการบรกิารนักศึกษา มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรบัคณะ
วิศวกรรมศาสตร์จ านวน 3 ห้อง (รายละเอียดกล่าวไว้ในหมวดสิ่งสนบัสนุน
แล้ว) โดยคอมพิวเตอร์แต่ละตัวมีการลงโปรแกรมทีจ่ าเป็นต้องใช้ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่โดยมกีารส ารวจข้อมูลจากอาจารย์ผูส้อนใน
หลักสูตรโดยตรง นอกจากนี้ยังมหี้องคอมพิวเตอร์กลางของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึง่นักศึกษาสามารถใช้ช่ือและรหสัผ่านของ
ตัวนักศึกษาเองเข้าไปใช้บริการได้ นอกจากห้องคอมพิวเตอร์แล้วยังมกีาร
ให้บรกิารระบบเครือข่ายไร้สายกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมลูอินเตอร์เน็ตได้ทกุพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
 

 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
 ก าลังพฒันาแบบสอบถามออนไลน์เพื่อเป็นเครือ่งมอืที่เป็นระบบ
ในการรบัข้อมลูสะท้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงใช้เพื่อ
ถามความพึงพอใจของบัณฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษา 

ตัวอย่างแบบส ารวจสถานภาพ
และภาวะการหางานท าของ
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 
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 การตก
ออกและการลาออกของนักศึกษาแต่ยัง
ไม่มีการน าข้อมลูมาสังเคราะห์และ
ตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนา 

http://goo.gl/BBn2Qi 

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

ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเรจ็
การศึกษาของนักศึกษาได้ถูกเก็บและ
บันทึกข้อมลูไว้ แต่ยังไม่มีการก าหนด
เป้าหมายเพือ่การพัฒนา 

http://goo.gl/BBn2Qi 

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

ภาวะการได้งานท าของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรได้ถูกเกบ็
ข้อมูล โดนนักศึกษาทีจ่บ 1 ท่านได้งาน
ท าแล้ว 

 

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

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องมี
ผลงานวิจัยได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการทีม่ีมาตรฐานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 
ฉบับ และต้องเสนอผลงานวิจัยเพือ่
วิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ หรอืระดบันานาชาติไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเสนอ
ผลงานวิจัยเพือ่วิทยานิพนธ์ต่อที่
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรอื
ระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
หรือผลงานได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการทีม่ีมาตรฐานใน
ระดับชาติ หรอืระดบันานาชาติ  

เกณฑ์อื่นๆ ให้ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

มคอ.2 

https://goo.gl/X8PSpP 
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 ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

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

มีการเก็บข้อมูลระดับความพงึพอใจ
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียบางส่วนคือ
ข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษา
จากหลักสูตร แต่ยังไม่มกีารเก็บข้อมูล
จากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทางอื่นเช่น ผู้ใช้
บัณฑิต อาจารยผ์ู้สอน และยังไมม่ีการ
ก าหนดเป้าหมายเพื่อพฒันา 

ฐานข้อมูลภาวะความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

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 0 100 0 - - - 
2556 2 0 50 50 - - - 
2557 2 0 0 0 - - - 
2558 0 0 0 0 - - - 
2559 1 0 0 0    
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง 
1. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีสัดส่วนอาจารย์ที่มี

ต าแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไปเป็นร้อยละ 87.5 ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และ
มีสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิปริญญาเอกเป็นร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร  

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

 

จุดท่ีควรพัฒนา  
1. การเพิ่มจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกอย่างน้อย 2 อัตรา 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียน และอัตราส่วนของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ

หลักสูตรค่อนข้างต่ า  
3. การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
4. การจัดหางบประมาณในการซ่อมแซม และ จัดซื้อเครื่องมือด้านเหมืองแร่ที่ทันสมัย ทดแทนชองเก่าที่

ช ารุดและล้าสมัย 
5. จัดพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางให้กับนักศึกษาเพิ่มข้ึน 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ขอรับการสนับสนุนจากทางเหมืองแร่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการ บริจาค

เครื่องมือ อุปกรณ์ หรืองบประมาณสนับสนุน เสริมจากระบบการตั้งครุภัณฑ์ทดแทนแบบปรกติ 
3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับศิษย์เก่าและปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง และการให้ทุนการศึกษา 
4. การวางแผนการต่อเติมภาควิชาฯ และการจัดสรรโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเติมและทดแทนที่ช ารุดให้กับนักศึกษา

ส าหรับพื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง และโต๊ะท างานส่วนตัว 
 


