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คํานํา 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิ ช า เทค โนโลยีกา ร จัดการสิ่ ง แ วดล อม  คณะวิทยาศาสตร และ เทคโน โลยี อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ฉบับนี้ไดจัดทําข้ึน เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงาน 

แกหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการรับการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศกึษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม ไดจัดทํารายงานผล 

การดําเนินงาน โดยหลักสูตรใชระบบการรายงานตาม Asean University Network Quality Guide to  

AUN – QA Assessment at Programme Level Version 3.0  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน

ฉบับนี้จะสะทอนภาพการดําเนินงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในทุกมิติ ซึ่งทางหลักสูตรฯ ยินดีรับ

ฟงขอเสนอแนะรวมทั้งขอคิดเห็นตางๆ จากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในเพื่อนําขอมูลดังกลาวไป

พิจารณาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุง โดยดําเนินการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งของหลักสูตรฯ ตอไป สุดทายนี้

ขอขอบคุณบุคคลากรของหลักสูตรฯ และบุคคลากรของคณะฯ และทุกหนวยงานที่ใหความรวมมือ 

ในการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานจนสําเร็จลุลวงไดดวยด ี

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

กรกฎาคม 2560 



 

4 

 

สารบัญ 

          หนา  

 

คํานํา                                                                                                                 

สารบัญ                                                                                                                   

บทที ่1 ส วนนํา           6                         

บทที ่2 รายงานผลการดาเนินงานของหล ักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหล ักสูตร    8                         
 

บทที ่3 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ AUN-QA         13                                            
 

AUN 1 Expected Learning Outcomes       14                                            
 

AUN 2 Programme Specification                        27                        
 

AUN 3 Programme Structure and Content          31                        
 

AUN 4 Teaching and Learning                     38                        
 

AUN 5 Student Assessment            41                        
 

AUN 6 Academic Staff Quality          48                        
 

AUN 7 Support Staff Quality            63                        
 

AUN 8 Student Quality and Support                    69                        
 

AUN 9 Facilities and Infrastructure       87                        
 

AUN 10 Quality Enhancement                         93                        
 

AUN 11 Output                        98

บทที ่4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพ ัฒนา                          102                        

บทที ่5 ข อมูลพื้นฐาน                  103                        

 

 



 

5 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานและประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการสิ่งแวดลอม จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรประจําปการศึกษา 

2559 ซึ่งไดรับความรวมมือจากคณาจารยทุกทานรวมกันจัดทํารายงานฉบับนี้ 

 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนการบริหารแบบรวม

ศูนยบริการประสานภารกิจ จึงมีขอมูลบางองคประกอบไดมาจากหนวยงานสวนกลางที่เปนหนวยงาน

รับผิดชอบ เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ ไดขอมูลจากศูนยการเรียนรูและสารสนเทศ การตกออก ไดจากงาน

ทะเบียนและประมวลผล เปนตน 

ทางหลักสูตรฯ ไดจัดทําการประเมินตนเองตาม CUPT QA ดังตารางตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน แนวทางการพฒันา 
AUN 1 

Expected 
Learning 
Outcome 

ผลการประเมินไดคะแนน  2 
หลักสูตรมีการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยยึดตาม 
มคอ 1 และผลจากขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย และไดมีการให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือความถูกตองและทันสมัย  

มีระบบการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูมีสวนไดสวน
เสีย เพ่ือไดขอมูลที่ครบถวน 

      AUN 2 
Programme 
Specification 

ผลการประเมินไดคะแนน 2 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร โดยนําขอมูลจาก
การดําเนินงานที่ผานมาและจาก ผูมีสวนไดสวนเสียมา
จัดระบบโปรแกรมเพื่อความทันสมัย และเกิดผลประโยชน
ตอนักศกึษามากที่สุด 

มีระบบการตรวจสอบผล
การปรับปรุง  การประเมิน
ที่ชัดเจนใหมากขึ้น  

AUN 3 
Programme 

Structure and 
Content 

ผลการประเมินไดคะแนน 2 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา โดยยึดหลักตาม มคอ 1 
และ IEEE นอกจากนี้ยังพิจารณาจากผลการดําเนินงานและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การปรับเทอมการฝกสหกิจจาก 
เทอม 1 ป 4 เปน เทอม 2  ป 4 เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสได
งานทํามากขึ้น  
 
 
 
 
 

มีระบบการตรวจสอบ การ
ประเมิน และระบบการ
ดํ า เนินการหลังประเมิน 
และพยายามปรับปรุงให
โปรแกรมทันสมัยใหมากขึ้น
โดยเทียบกับสถาบันอื่นๆ  

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน แนวทางการพฒันา 
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AUN 4 
Teaching and 

Learning 
Approach 

ผลการประเมินไดคะแนน 4 
ระบบการเรียนการสอนมีการดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรทุกประการอีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอนเปนแบบ Active Learning 50% และ
สอดแทรกภาษาอังกฤษ 20%  

มีระบบการประเ มินการ
เรียนการสอนหลายทาง 
นอกจากผู เรียนประเมิน 
อาจมีระบบการประเมิน
อยางอื่น เชน การสอนเปน
ทีมที่อาจารยในทีมชวยกัน
ประเมิน 

AUN 5 
Student 

Assessment 

ผลการประเมินไดคะแนน 2  
การประเมินนักศึกษามีระบบที่ชัดเจนจากทางทะเบียน อีก
ทั้งอาจารยก็มีการสงผลคะแนนตามกําหนดเวลาอยาง
ครบถวน และประกาศใหนักศึกษาทราบเพื่อพิจารณาผล
การเรียน  

เ พ่ิมระบบการติดตามผล
การประเมิน การตกออก 
ก า ร ให ค ว าม ช ว ย เหลื อ
ทันเวลากรณีที่นักศึกษามี
ปญหาเรื่องการเรียน   

AUN 6 
Academic 

Staff Quality 

ผลประเมินไดคะแนน 3  
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการใหการสนับสนุนอาจารยท้ังใน
เรื่องการเรียนตอ การทําวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ
อ่ืนๆ การอบรม สัมมนา และการสงเสริมการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ   

 
ส ง เ ส ริ ม แล ะก ระ ตุ น ให
อาจารยมีการวางแผน ทํา
วิจัย และผลงานอยางเปน
ระบบ  

AUN 7 
Support Staff 

Quality 

ผลประเมินไดคะแนน 2 
การบริหารเปนการบริหารแบบรวมศูนย สาขาวิชาไมมี
บุคลากรสายสนับสนุน ทําใหบางครั้งการทํางานลาชา เชน 
งานเอกสาร  

ปรับระบบการทํางานของ
บุคลากรฝายสนับสนุนให
รวดเร็วและทันเวลาใหมาก
ขึ้น  

AUN 8 
Student 

Quality and 
Support 

ผลประเมินไดคะแนน 3 
มีระบบการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาในทุกดาน ทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา ผานโครงการตางๆ ของ
คณะ สาขา และวิทยาเขต  แตยังมีการขาดแคลนครุภัณฑ
บางสวน  

จัดครุภัณฑใหเพียงพอตอ
ความตองการของนักศึกษา 

AUN 9 
Facilities and 
Infrastructure 

ผลประเมินไดคะแนน 3 
มีระบบการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ครบถวน 
เชน หองสมุด  Wi-Fi  หองเรียน และหองปฏิบัติการตางๆ  

มีระบบการตรวจสอบความ
พ ร อ ม ข อ ง อุ ป ก ร ณ ใ น
หองเรียนใหมากขึ้น และ
ควรเพ่ิมคุรุภัณฑใหเพียงพอ
ตอจํานวนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน แนวทางการพฒันา 
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AUN 10 
Quality 

Enhancement 

ผลประเมินไดคะแนน 2 
มีระบบการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน การประเมิน
และคุณภาพของนักศึกษาผานกรรมการตางๆ  

เพ่ิมระบบการติดตาม การ
ประเมิน และการเก็บขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสียให
มากขึ้น 

AUN 11 
Output 

ผลประเมินไดคะแนน 2 
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร แต
บางคนยังหางานทําไดชา และยังไมตรงกับสาขาวิชา อัตรา
การไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษายังนอย  

มีมาตรการสงเสริมให
นักศึกษามีโอกาสไดงานทํา
มากขึ้น 
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บทที่ 1 

สวนนํา 
โครงรางหลักสูตร (Program Profile)  
1) ปรัชญา และความสําคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม เปนหลักสูตรของศาสตรเชิง

บูรณาการที่เนนการสรางบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูและทักษะครอบคลุมดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  
และดานการจัดการสิ่งแวดลอม ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยการจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดมลพิษท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนผูที่มองเห็นภาพรวมของระบบ
อุตสาหกรรม สามารถแกปญหาและประเมินผลกระทบทุกดานในภาพรวมได บัณฑิตมีทักษะดานการเลือกใช
เทคโนโลยีสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็ว รวมถึงมีความสอดคลองกับเกณฑขอกําหนดทางวิชาชีพที่เก่ียวของ นอกจากนี้ยังเนนใหบัณฑิต
ประยุกตความรูคูคุณธรรม มีสมรรถนะสากล สามารถบูรณาการความรูที่ไดเรียนมาใชประโยชนเพ่ือตอบสนอง
ตอการพัฒนาประเทศ หลักสูตรนี้จึ งเปนหลักสูตรที่ เนนการผลิตบัณฑิตให เปนผูมีความรู พ้ืนฐาน 
ดานวิทยาศาสตรและ มีความรูและมีทักษะดานการจัดการและเทคโนโลยี พรอมที่จะประยุกตใชความรู 
ทางวิชาชีพในการทํางาน และสรางสรรคงานดานสิ่ งแวดลอม มีความสอดคลองกับความตองการ 
ของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานที่สามารถแขงขันในระดับตางๆ ได และมีการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมพรอมกันไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

ความสําคัญ 
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความตองการบุคลากรในวิชาชีพวิทยาศาสตร และพัฒนาบุคลากรที่ 

มีองคความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดลอม 
 
2) วัตถุประสงค  

2.1) เพ่ือผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถและมีทักษะที่จะใชความรูในการ
จัดการสิ่งแวดลอม และการแกไขผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2) เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถในการปรับตัวเขากับเทคโนโลยี 

และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเปนผูที่สามารถเรียนรูและเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับปรุง 
ใชกับองคการ และตนเองไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีจิตสํานึกสาธารณะและมีสมรรถนะสากล 
 2.3) เพ่ือเปนการสรางความพรอมในการคนควาวิจัยและบริการวิชาการในดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมของประเทศ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เขมแข็ง และยั่งยืน และสามารถแขงขันได 
ในระดับนานาชาต ิ
 

3) โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

สิ่งแวดลอม โดยอยูภายใตการบริหาร และการจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
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4) นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
นโยบายดานประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุงเนนใหมีความ

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค และกลยุทธของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เปนหลัก โดยกําหนดใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับกฏกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใตการกากับดูแลของสานักงานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และวิทยาเขต 
สุราษฎรธานี  

ในระดับคณะไดดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx . สมศ. และ ก.พ.ร. สวนในระดับสาขาวิชา/
หลักสูตรนั้น เปดโอกาสใหเลือกดําเนินการไดตามตัวบงชี้ที่เก่ียวของกับบริบทของหลักสูตร เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
จึงจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีคณบดีเปนที่ปรึกษา 
และตัวแทนจากทุกหลักสูตรเขารวมเปนกรรมการ 
 

5) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  
5.1) โครงสรางหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จํานวน 30 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษา      จํานวน 13 หนวยกิต 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและพลศึกษา  จํานวน 11 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร    จํานวน 6 หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ     จํานวน 100 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     จํานวน 48 หนวยกิต 
2) กลุมวิชาชีพ       จํานวน 52 หนวยกิต 
 - วิชาชีพบังคบั      จํานวน 43 หนวยกิต 
 - วิชาชีพเลือก             จํานวน 9 หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี            ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ง. หมวดวิชาฝกงาน / โครงงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต 

 ฝกงาน       จํานวนไมนอยกวา 240 ชัว่โมง 
1) สหกิจศึกษา 1       1 หนวยกิต  
2) สหกิจศึกษา 2       5 หนวยกิต  
หรือ  
1) ฝกงาน       จํานวนไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 
2) โครงงาน 1       2 หนวยกิต 
3) โครงงาน 2       4 หนวยกิต 
5.2) อาจารยประจําหลักสูตร  

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมทิพย ดานธีรวนิชย 

2) ดร.เชาวนา ยี่รงค 

3) ดร.สายสุนีย จํารัส 

4) อาจารยสุวิมล ตันฑสุกิจวณิช 

5) อาจารยโปรดปราน คําออน 
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บทที่ 2 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 

ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 1 
 

เกณ
ฑขอ
ที ่

เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ 

- ตามเกณฑ () 
- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑขอ 1,2,11 
 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน เพราะ........................................................................ 



 

11 

 

ตารางที่ 2.2 อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  
 

ตําแหนงทางวิชาการ 

รายชื่อตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

รายชื่อปจจุบัน 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ป พ.ศ. ที่

สําเร็จ

การศึกษา 

สาขาวิชาตรง

หรือสัมพันธ

กับสาขาที่เปด

สอน 

หมาย

เหตุ 

ตรง สัมพันธ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.  

สมทิพย  ดานธีรวนิชย* 

3 1013 00348 04 0 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.  

สมทิพย  ดานธีรวนิชย* 

3 1013 00348 04 

D.Eng. Urban Engineering,  University of Tokyo, 

Japan. 

2535    

วท.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม Asia  Institute of 

Technology 

2532    

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2530    

อาจารย ศิรินทรา วันดี* 

1 8499 00002 44 1 

- วท.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552   ลา

ศึกษา

ตอ 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550 

ดร.นริศรา 

มหาธนินวงศ* 

ดร.นริศรา มหาธนินวงศ 

5 8107 00001 45 3 

วศ.ด. วิศวกรรมวัสด ุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2555    

วท.ม. นิวเคลียรเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 
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ตําแหนงทางวิชาการ 

รายชื่อตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

รายชื่อปจจุบัน 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ป พ.ศ. ที่

สําเร็จ

การศึกษา 

สาขาวิชาตรง

หรือสัมพันธ

กับสาขาที่เปด

สอน 

หมาย

เหตุ 

ตรง สัมพันธ 

5 8107 00001 45 3 วท.บ. ฟสิกส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542 

ดร. วัชรสุดา หวลกะสิน 

3 7106 00131 12 1 

- ปร.ด. ชีวเคม ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547 

2539 

   

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อาจารย สุวิมล  ตันฑสุ

กิจวณิช 

3 8599 00080 79 1 

อาจารย สุวิมล  ตันฑสุกิจ

วณิช* 

3 8599 00080 79 1 

วท.ม. วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546    

วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2542 

- ดร. เชาวนา  ยี่รงค 

3 9201 00267 65 0 

Ph.D. 

 

Civil Engineering 

and The 

Environment 

university of 

Southampton, United 

Kingdom  

2557 

 

   

ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี 

2547 
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ตําแหนงทางวิชาการ 

รายชื่อตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

รายชื่อปจจุบัน 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ป พ.ศ. ที่

สําเร็จ

การศึกษา 

สาขาวิชาตรง

หรือสัมพันธ

กับสาขาที่เปด

สอน 

หมาย

เหตุ 

ตรง สัมพันธ 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544 

อาจารย โปรดปราน  คํา

ออน 

3 8499 00284 21 3 

อาจารย โปรดปราน  คํา

ออน* 

3 8499 00284 21 3 

วท.ม. วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548    

วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2542 

 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 
หมายเหตุ : กรุณาใสเครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารยที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
  ครบ   ไมครบ 
เกณฑขอ 2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
  เปนไปตามเกณฑ  

1) เปนอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึน
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน หรือ 

2) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวา ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมี
ประสบการณในการสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศกึษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศกึษาเพ่ือรบัปริญญา 

    ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................... 
 
เกณฑขอ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในป พ.ศ 2554 
2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ 2559 

 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปจจุบันหลักสูตรถือวาลาสมัย 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 11 
 ผาน เพราะ ดําเนินงานผานทุกขอ 
 ไมผาน เพราะ ดําเนินงานไมผานขอ..................... 
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บทที่ 3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

 
 เพ่ือใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุงพัฒนาตอไปได 
การประเมินหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี้ 
 

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความตองการในการพัฒนา 

1 ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมเีอกสาร 
ไมมีแผนหรือไมมีหลักฐาน) 

คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรุงแกไข 
หรือพัฒนาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ คณุภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแตไมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดําเนินการแตยังไมครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพ
เพียงพอได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการ
ตามเกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดกีวา
เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวา
เกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นนํา 
ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติ
ชั้นนํา 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

the vision and mission of the institution.  The vision and mission are explicit and 
known to staff and students. 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning 

outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the 

vision and mission of the university 

[1,2] 

       

1.2 The expected learning 

outcomes cover both subject specific 

and generic (i.e. transferable) learning 

outcomes [3] 

       

AUN 1  

Expected Learning Outcomes 
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เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 The expected learning 

outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders [4] 

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดลอม เปนหลักสูตรของศาสตรเชิงบูรณาการที่
เนนการสรางบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูและทักษะครอบคลุม
ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและดานการจัดการสิ่งแวดลอมทั้ง
ในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยการจัดการการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดมลพิษที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนผู ท่ีมองเห็นภาพรวมของ
ระบบอุตสาหกรรม สามารถแกปญหาและประเมินผลกระทบ
ทุกดานในภาพรวมได  บัณฑิตมีทักษะดานการเลือกใช
เทคโนโลยีสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 
รวมถึงมีความสอดคลองกับเกณฑขอกําหนดทางวิชาชีพที่
เ ก่ียวของ  นอกจากนี้ยังเนนใหบัณฑิตประยุกตความรูคู
คุณธรรม มีสมรรถนะสากล สามารถบูรณาการความรู ท่ีได
เรียนมาใชประโยชนเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 
หลักสูตรนี้จึงเปนหลักสูตรที่เนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมี
ความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและมีความรูและมีทักษะดาน
การจัดการและเทคโนโลยี พรอมที่จะประยุกตใชความรูทาง
วิชาชีพในการทํางานและสรางสรรคงานดานสิ่งแวดลอม มี
ความสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาครัฐ ซึ่งอยูบนพื้นฐานท่ีสามารถแขงขันในระดับตางๆ  ได 
และมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมพรอมกันไปไดอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน (มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) หมวดที่ 2 ขอที่ 1.1) ซึ่งมีความสอดคลองกับ ปรัชญา 
วิสัยทัศน  และ พันธกิจของทางคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม วิทยาเขตสุ ราษฎร ธานี  และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คอื 
 

 
มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) หมวดที่ 2 ขอที่ 1.1 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี
ภารกิจหลักในดานการบริหารวิชาการ ทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากร
ชีวภาพ การเกษตรโดยเฉพาะยางพารา และปาลมน้ํามัน เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดย
บริหารภายใตแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้
ครอบคลุมองคความรูหลากหลายศาสตรที่เนนการบูรณาการที่
ใชในกระบวนการตางๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ 

วิสัยทัศน: เปนคณะชั้นนําของภาคใต ที่ผลิต
บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ง า น วิ จั ย  ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ป ร ะ ยุ ก ต  แ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พันธกิจ: 1) ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
ป ร ะ ยุ ก ต  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มี
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2) ผลิตงานวิจัยดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของ
ชุมชน 
3) การใหบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ตอความตองการของชุมชน 
4) พัฒนาองคกร เพื่อเปนองคกร
ธรรมภิบาล และองคกรแหงการ
เรียนรูhttp://www.psu.ac.th/th/
node/86) 

 

http://www.psu.ac.th/th/node/86 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตสุราษฎรธานี เปนมหาวิทยาลัย
ชั้ นนําของภาคใต  ด านการผลิต
บัณฑิตและเปนที่ พ่ึงทางวิชาการ 
โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

พันธกิจ: 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีคุณธรรม 
จริยธรรม รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม
ไทย และมีสมรรถนะสากล 
2) สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยมี
บัณฑิตศึกษาเปนฐาน 
3) สรางงานวิจัยโดยมุงตอบสนองตอ
ความตองการของสังคม 
4) ใหบริการวิชาการแกสังคม 
(http://opru.surat.psu.ac.th/ind
ex.php?name=vision) 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาค
เอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

พันธกิจ: 1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคม
ฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม
และหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยใหผู
ใฝ รู ไดมี โอกาสเข า ถึงความรู ใ น
หลากหลายรูปแบบ 
2) สรางความเปนผูนําทางวิชาการ
ในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของภาคใต และเชื่อมโยงสู
เครือขายสากล 
3) ผสมผสานและประยุกตความรู
บนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติสู
การสอนเพ่ือสรางปญญา คุณธรรม 
สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแก
บัณฑิต 

(http://opru.surat.psu.ac.th/index.p
hp?name=vision) 
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 (http://www.psu.ac.th/th/vision) 

 
โดยหลักสูตรนี้ จั ดทํ าขึ้ น โดยเนนองคความรู ที่

ตอบสนองตอความตองการของภาควิชาการ ภาคการเกษตร 
และภาคอุตสาหกรรม โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งภาควิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและภาคสวนที่เก่ียวของ
เขามาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดเนื้อหาและรายวิชาที่ใชใน
การเรียนการสอน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) ของหลักสูตรนี้คอื ตองการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้  

1. มีความสามารถและมีทักษะท่ีจะใชความรูในการ
จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  แ ล ะ ก า ร แ ก ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ 
ทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ   

2. มีความสามารถในการปรับตัวเขากับเทคโนโลยี
และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเปนผูที่
สามารถเรียนรูและนําเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับปรุงใชกับ
องคกรและตนเองไดอยางเหมาะสม รวมทั้ งมีจิตสํานึก
สาธารณะและมีสมรรถนะสากล  

3. มีความพรอมในการคนควาวิจัยและบริการ
วิชาการในดานการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ เขมแข็งและยั่งยืนและสามารถ
แขงขันไดในระดับนานาชาติ (มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) หมวดที่ 2 ขอที่ 1.3) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 

ในมคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอ -3.1 ไดกําหนดรายวชิาเรียน
ประกอบดวย 138 หนวยกิต ครอบคลุมความรูทั่วไปและความรูทักษะ
เฉพาะทางดังนี ้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต  
1) กลุมวชิาภาษา    

 13 หนวยกิต  
2) กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 11 หนวยกิต  
3) กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

 6 หนวยกิต  
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 100 หนวยกิต  
1) กลุมวชิาแกน     

 48 หนวยกิต  
2) กลุมวชิาชีพ     

 52 หนวยกิต  
- กลุมวชิาชีพบังคับ   

 43 หนวยกิต  
- กลุมวชิาชีพเลือก   

 9 หนวยกิต  
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
 
ง. ฝกงาน สหกิจศกึษา/โครงงาน จํานวน 6 หนวยกิต  
 ฝกงาน  จํานวนไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง 

1) สหกิจศึกษา 1    
 1 หนวยกิต  

2) สหกิจศึกษา 2    
 5 หนวยกิต  
หรือ  

1) ฝกงาน  จํานวนไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 
2) โครงงาน 1    

 2 หนวยกิต 
3) โครงงาน 2 4 หนวยกิต 

 
 ในแตละหมวดประกอบดวยจํานวนวิชาตาง ๆ หลากหลาย
รายวิชา ซึ่งหากพิจารณาความสัมพันธของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับ
วิชาความรูทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะดานสามารถยกตัวอยางไดดงันี ้
 

มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง/ 

วิชาที่สอดคลอง 
วิชาความรู

ทักษะ 
ทั่วไป 

วิชาความรูทักษะ 
เฉพาะดาน 

1) มีความรูและทักษะทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
การจัดการสิ่งแวดลอม 

 921- 102 

สิ่งแวดลอมเบื้องตน 

937-116 เคมีหลัก

มูล 

937- 117 

ปฏิบัติการเคมีหลัก

มูล 

937- 167 

คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตร 1 

937- 168 

คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตร 2 

937- 169 ฟ สิ ก ส

พ้ืนฐาน 

937- 170 

ปฏิบัติการฟสิ กส

พ้ืนฐาน 

937-202 สถิติและ

การประยุกต 

923- 241 เ ค มี

สิ่งแวดลอม 

923-242 ชีววิทยา
แล ะ จุ ลชี ว วิ ท ย า
สิ่งแวดลอม 
923- 341 ก า ร

วิเคราะหคุณภาพ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม

อุตสาหกรรม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
923- 342 

เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร

กําจัดและบําบัดน้ํา

เสีย 

923-343  การลด

และการนําของเสีย

มาใชประโยชน 

923- 344  ก า ร

จัดการกากของเสีย

อันตราย 

923- 345 ม ล พิ ษ

ท า ง น้ํ า แ ล ะ ก า ร

จัดการคุณภาพน้ํา 

923- 441  ก า ร

จัดการมลพิษทาง

อากาศ เสียง และ

การสั่นสะเทือน 

923- 442  ก า ร มี

สวนรวมของชุมชน 

923- 443 ก า ร

จัดการสิ่งแวดลอม

สํ า ห รั บ

อุตสาหกรรม 

923-448  

เทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด 
937- 112 เ ค มี

อินทรีย 

9 3 7 - 1 1 3 

ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ค มี

อินทรีย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
937-265 ชีวเคมี 

937- 266 

ปฏิบัติการชีวเคมี 

2)  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด 
วิเคราะห และเรียนรูดวย
ตนเองผ านกระบวนการ 
ACTIVE LEARNING  

935- 161 ก า ร
ฟ ง - พู ด
ภาษาอังกฤษ 
935- 162 ก า ร
อ า น - เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษ 
935- 229 
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 1 

9 3 7 - 1 9 1 

คอมพิวเตอรและ

เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ  

921- 201 เ ขี ย น

แ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม

พ้ืนฐาน 

922- 201 

กระบวนการผลิต

เบ้ืองตน 

922- 202 

ป ฏิ บั ติ ก า ร

กระบวนการผลิต

เบ้ืองตน 

937-116 เคมีหลัก

มูล 

937- 117 

ปฏิบัติการเคมีหลัก

มูล 

937- 169 ฟ สิ ก ส

พ้ืนฐาน 

937- 170 

ปฏิบัติการฟสิ กส

พ้ืนฐาน 

923-242 ชีววิทยา
แล ะ จุ ลชี ว วิ ท ย า
สิ่งแวดลอม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
923- 341 ก า ร

วิเคราะหคุณภาพ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม

อุตสาหกรรม 

923- 342 

เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร

กําจัดและบําบัดน้ํา

เสีย 

937- 112 เ ค มี

อินทรีย 

9 3 7 - 1 1 3 

ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ค มี

อินทรีย 

937-265 ชีวเคมี 

937- 266 

ปฏิบัติการชีวเคมี 

921-308 ระเบียบ
วิธีการวจิัย 
921-371 ฝกงาน  

921-473 สัมมนา 

921-471 โครงงาน

นักศึกษา 1  

921-472 โครงงาน

นักศึกษา 2 

921- 404 ส ห กิ จ

ศึกษา 1 

921- 405 ส ห กิ จ

ศึกษา 2 

3) มีความสามารถในการ
คนควาหาความรูจากแหลง
ตางๆ สามารวิเคราะหและ

935- 123 
ทักษะชีวิต 

921-308 ระเบียบ
วิธีการวจิัย 
921-473 สัมมนา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
บูรณาการความรูเพ่ือนําไป
ระยุกตใชในการพัฒนาการ
ทํางานและมีความคิดริเริ่ม
สรา งสรรค  และสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณ
การที่เปลี่ยนแปลงได 

935-146 สุข
ภาวะกายและ
จิต 
937-191 
คอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

921-471 โครงงาน

นักศึกษา 1  

921-472 โครงงาน

นักศึกษา 2 

921- 404 ส ห กิ จ

ศึกษา 1 

921- 405 สห กิ จ
ศึกษา 2 

4) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  ต ล อ ด จ น มี
จิ ต สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ช อบ ต อ
ต น เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

935- 123 
ทักษะชีวิต 
935- 146 สุ ข
ภาวะกายและ
จิต 
935- 229 
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 1 
9 3 7 - 1 9 4 
วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและ
สังคม 

921-308 ระเบียบ
วิธีการวจิัย 
921-471 โครงงาน

นักศึกษา 1  

921-472 โครงงาน

นักศึกษา 2 

921- 404 ส ห กิ จ

ศึกษา 1 

921- 405 ส ห กิ จ
ศึกษา 2 

 
 
 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตอง

พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยน
ไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแขงขันใน
ภาคอุตสาหกรรมท่ีจะเขามามีบทบาทตอธุรกิจภายในประเทศ
ในทุกระดับ รวมถึงภาครัฐเองก็เตรียมความพรอมทางดาน
บุคลากร โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและ
ภาครัฐ โดยสามารถนําหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขามา
ใช  ร วม ถึ งกา รดู แลกํ า กับ ให อ งค ก รส ามา ร ถทํ า ง าน 
อยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัว เรยีนรู
เทคโนโลยีใหมเพ่ือประยุกตใชกับองคกร มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในวิชาชีพเพ่ือตอบสนองตอความตองการบุคลากรท่ี
ความรูทางดานเทคโนโลยีและทางดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยมีผลการเรียนรูที่คาดหวัง
คือ 

1) เ พ่ือผลิตบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี  ที่มี
ความสามารถและมีทักษะที่ จะใชความรู ในการจัดการ
สิ่งแวดลอม และการแกไขผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

2) เ พ่ือผลิตบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี  ที่ มี
ความสามารถในการปรับตัวเขากับเทคโนโลยีและสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเปนผูที่สามารถเรียนรูและ
นําเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับปรุงใชกับองคกรและตนเองได
อยางเหมาะสม รวมทั้งมีจิตสํานึกสาธารณะและมีสมรรถนะ
สากล  

3) เพ่ือเปนการสรางความพรอมในการคนควาวิจัย
และบริการวิชาการในดานการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เขมแข็งและยั่งยืนและ
สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 

-  

- มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) หมวดที่ 2 ขอที่ 1.3 

- มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) 

- มคอ .  3  ร าย วิ ช าที่ เ ป ด สอน ใน
หลักสูตร 

- เว็บไซตของสาขา คณะ วิทยาเขต
และมหาวิทยาลัย 

- เอกสารและเว็บไซตประชาสัมพันธ
หลักสูตร 
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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. 

AUN 2 

Programme Specification 
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ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion  2      
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
   ขอมูลในเลม มคอ. 2 ประกอบไปดวยขอมูลทั่วไป ขอมูล
เฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผลหลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนา
คณาจารย การประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมิน และ
ปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร รวมทั้งรายละเอียดที่
เ ก่ียวของกับการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรท่ี
ปรากฏอยูในภาคผนวก โดยหลักสูตรไดรับการปรับปรุงให
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงความตองการ
บุคลากรในการจัดการและการใชเทคโนโลยีทางดานสิ่งแวดลอม
ที่สามารถทํางานไดทั้งในเชิงปองกันและการแกปญหามลพิษที่
เกิดขึ้น โดยนําทั้งความรูและคุณธรรมที่ไดรับจากการปลูกฝงจาก
มหาวิทยาลัยไปใชใหเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 
     หลักสูตรจัดใหมีการเรียนการสอนทั้งในสวนที่เปนศาสตร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมรวมทั้งดานการ
จัดการเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูในสวนนี้ไปใชในงาน
วิ ช าชีพ ได อย า ง มีประสิทธิ ภ าพ อี กทั้ ง ยั งมี ศาสตร ด าน

- มคอ. 2 
-  ขอบั ง คั บสภ าวิ ช าชี พวิ ทย าศาสตร และ
เทค โน โ ลยี  ว า ด ว ยกา รปร ะกอบวิ ช า ชี พ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตร
และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเม่ือ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ (หนา 
๑๙ เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง) 
- รายงานการประชุม/หนังสือเชิญประชุม 
วิ พ า ก ย ห ลั ก สู ต ร โ ด ย ศิ ษ ย เ ก า แ ล ะ
ผูประกอบการ  
 



 
 

31 

 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สังคมศาสตรและภาษาเพ่ือใหนักศึกษาใชชีวิตไดอยางสมดุล เกิด
ความลุมลึกในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 
 
ทั้งนี้หลักสูตรไดมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือนําไปใชใน
ปการศึกษา 2560 โดยมีการระดมความคิดเห็นจากทั้งศิษยเกา
และผู ใช บัณฑิต  อีกทั้ ง ยั ง เปน ไปตามขอ กํ าหนดวิช าชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ 
พ.ศ. ๒๕๕๗และ มคอ 1 อีกดวย  
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
     ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง แ ต ล ะ วิ ช า ที่ ป ร า ก ฏ ใ น  ม ค อ  3  
จะไดรับการปรับปรุงทุกๆ ครั้งท่ีมีการเรียนการสอน ไมวาจะเปน
การปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไวในการรายงานผลการสอนครั้งกอน
หนา หรือการปรับปรุงใหทันสมัยเนื่องจากสถานการณภายนอก
โดยในเนื้อหาของ มคอ 3 จะปรากฏในหัวขอ แผนการสอน ที่มี
การระบุ  กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ ใช  ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน การปรับปรุงการสอน การดําเนินการ
ทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา การ
จัดรายวิชาเปนไปเพื่อใหสอดคลองกับ Curriculum Mapping 
ของ มคอ.2 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดาน อันไดแก ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
     ทั้งนี้หลักสูตรไดมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
นําไปใชในปการศึกษา 2560 โดยมีการระดมความคิดเห็นจากทั้ง
ศิษยเกาและผูใชบัณฑิต อีกทั้งยังเปนไปตามขอกําหนดวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ 
พ.ศ. ๒๕๕๗และ มคอ 1 อีกดวย 
 

1. มคอ 2 
2. มคอ 3  
(ดาวนโหลดไดที่ 
http://learning.surat.psu.ac.th/ 
download.php?type=2 ) 
3. - ขอบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตร
และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ (หนา 
๑๙ เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง) 
- รายงานการประชุม/หนังสอืเชิญประชมุวิ
พากยหลักสตูรโดยศิษยเกาและผูประกอบการ  
 

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

     บางสวนของ มคอ. 2 อันไดแก แผนการศึกษาตลอด 4 ป
ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด รั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ค ณ ะ ฯ 
(http://entrance.surat.psu.ac.th/pdf/environmental.pdf

1. มคอ. 2  
2.http://entrance.surat.psu.ac.th/pdf/envi
ronmental.pdf 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
) เพ่ือใหนักเรียนหรือผูสนใจไดรับทราบในรายละเอียดที่ไดมีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  ในเว็บไซตของคณะยังไดมีการ
เผยแพรการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีไวเชนกัน 
(http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=
1# ) และหากผูสนใจตองการทราบรายละเอียดของแตละ
รายวิชาที่ไดจัดการเรียนการสอนสามารถเขาไปดาวนโหลด มคอ 
3 ไดที ่
 http: / / learning. surat. psu. ac. th/ download. php? 
type=2 

3.http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculu
m.php?page=1# 
4.http://learning.surat.psu.ac.th/downloa
d.php?type=2  
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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. 

AUN 3 

Programme Structure and Content 
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ผลการประเมินตนเอง  
เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion  2      
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 

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

learning outcomes 
    หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมมีการจัดการเรียนการ
สอนจํานวนหนวยกิตท้ังหมด 142 หนวยกิต แบงเปน 4 หมวด
การศกึษาไดแก   

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน  30 หนวยกิต ซึ่งเปนรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอนในศาสตรของภาษา สังคมและมนุษยศาสตร 
พลศึกษา กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน  100 หนวยกิต ไดแก  กลุม
วิชาชีพพื้นฐาน ซึ่งชวยใหนักศึกษามีพ้ืนฐานที่จําเปนในการศึกษาขั้น
สูงตอไปรายวิชาที่เก่ียวกับวิชาชีพ กลุมวิชาชีพบังคับ ซึ่งเปนรายวิชา
ที่จําเปนตอการเรียนรูในศาสตรของเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 
อาทิ เคมีสิ่งแวดลอม ชีววิทยาและจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม เปนตน 
กลุมวิชาชีพเลือก  เพ่ือเปดกวางใหนักศึกษาสามารถเรียนในรายวิชา
ที่สนใจได อาจเปนรายวิชาที่เปดใหมเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ขององคความรูที่ เปลี่ยนแปลงไป รายวิชาในหมวดนี้ เชน การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและความเสี่ยง และ หัวขอพิเศษดาน
การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 3 เปนตน 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน  6  หนวยกิต เปนรายวิชาที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ 

ง. หมวดวิชาฝกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษา   จํานวน 6 
หนวยกิต เปนรายวิชาที่สงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูจากการศึกษา
ไปใชในสถานประกอบการหรือการสรางงานวิจัยซึ่งเปนการฝกซอม
การทํางานจริง จากขอมูลที่กลาวมาแลว เห็นไดวาการออกแบบ
หลักสูตรไดมีการออกแบบใหมกีารจัดการเรียนการสอนทั้งในสวนของ
ศาสตรในการดํารงชีวิตและศาสตรทางดานวิทยาศาสตรและวิชาชีพ
เพ่ือใหนักศึกษาไดประโยชนสูงสุดในการเรียนรูการดําเนินชีวิตสวนตัว
และการประกอบอาชีพ 
 
โดยหลักสูตรไดมีการกําหนดผลการเรียนรูเพ่ือใหการเรียนการสอน
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว 
 
 

(มคอ 2 หลักสูตร เทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดลอม ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 หมวด 3.1) 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 
is clear 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
     การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรนั้น มีการคํานึงถึงความรูที่
จําเปนตอนักศึกษาทั้งในสวนของศาสตรและศิลป มีการจัดใหมีการลง
มือปฏิบัติจริงเพ่ิมเติมจากการเรียนบรรยายในหองเรียน (เชน 923-
342 เทคโนโลยีการกําจัดและบําบัดน้ําเสีย 3(2-3-4) และ 923-341 
การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 3(2-3-4) เปนตน) ซึ่ง
เปนการเพ่ิมทักษะใหนักศึกษาไดลงมือทําจริงและเขาใจในเนื้อหา
บทเรียนมากข้ึน นอกจากนี้ยังจัดให มีการทัศนศึกษายังสถาน
ประกอบการในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดสัมผัสกับการทํางาน
จริง ๆ ในสถานประกอบการ ไดเรียนรูจากผูที่ปฏิบัติงานโดยตรง เปน
ตน รายวิชา 921-371 ฝกงาน 921-473 สัมมนา 921-471 โครงงาน
นักศึกษา 1 921-472 โครงงานนักศึกษา 2 921-404 สหกิจศึกษา 1 
และ 921-405 สหกิจศึกษา 2 เปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตัวเอง
เพ่ือฝกฝนใหนักศึกษาบรรลุซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 5 ดานที่ได
กลาวมาแลว  

1. มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดลอม ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 หมวด 3.1 
2. มคอ 3  

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
     การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรไดรับการออกแบบใหเปนไป
อยางเปนระบบ กลาวคือ มีการจัดลําดับของผลการเรียนรูจาก
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเฉพาะทาง จนถึงรายวิชาบูรณาการโครงงาน 
หรือสหกิจศึกษา การจัดการศึกษาในแตชั้นปเปนไปในลักษณะดังนี้  
(มคอ 2 หลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 หมวด 3.1) 
ปการศึกษาท่ี 1 จัดใหเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานที่เนนความรูพื้นฐานที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
และการเรียนตอในชั้นปตอ ๆ ไป รายวิชาดังกลาวไดแก  
935-141 ทักษะการสื่อสาร 
935-146 สุขภาวะกายและจิต 
935-161 การฟง-พูดภาษาอังกฤษ 
935-229 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
937-167 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 
937-169 ฟสิกสพ้ืนฐาน 
937-170 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 
921-102 สิ่งแวดลอมเบื้องตน 
937-116 เคมีหลักมูล 
937-117 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล 
935-162 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 
937-168 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2 
937-191 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดลอม ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 หมวด 3.1 
2. บันทึกขอความขอเปดรายวิชา
เปนกรณีพิเศษ  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
937-194 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม 
xxx-xxx รายวิชาทางพลศกึษา 
ปการศึกษาท่ี 2 จัดใหเปนการเรียนการสอนที่เพ่ิมความรูในสวนของ
การจัดการ ความรูทางวิทยาศาสตรท่ีเพ่ิมความเขมขนและเปน
พ้ืนฐานในวิชาชีพมากข้ึน แตยังคงไวซึ่งรายวิชาที่สงเสริมตอการ
ดํารงชีวิตและภาษาศาสตร รายวิชาที่ไดจัดวางไว ไดแก 
921-101 หลักการจัดการอุตสาหกรรม 
921-201 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
921-223 เศรษฐศาสตรและการจัดการตนทุนอุตสาหกรรม 
923-241 เคมีสิ่งแวดลอม 
935-123 ทักษะชีวิต 
935-xxx วิชาเลือกกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
937-112 เคมีอินทรีย 
937-113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 
921-303 กฎหมายอุตสาหกรรม แรงงาน และสิ่งแวดลอม 
922-201 กระบวนการผลิตเบื้องตน 
922-202 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตเบ้ืองตน 
923-242 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 
937-202 สถิติและการประยุกต 
937-265 ชีวเคมี 
937-266 ปฏิบัติการชีวเคมี 
935-xxx วิชาเลือกทางภาษา 
ปการศึกษาท่ี 3 เปนการเนนการเรียนการสอนท่ีเปนวิชาชีพเปนหลัก
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหาของหลักสูตรและ
วิชาชีพมากขึ้น  มีการจัดการเรียนการสอนที่เปนเชิงปฏิบัติการที่
เก่ียวของกับวิชาชีพ การจัดรายวิชาชีพเลือกเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียน
ในรายวิชาที่สนใจหรือมีความจําเปนตอวิชาชีพที่หลักสูตรจัดให 
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนไดแก  
921-301  การควบคุมคณุภาพ 
921-315  จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
923-341  การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 
923-345  มลพิษทางน้ําและการจัดการคุณภาพน้ํา 
923-442  การมีสวนรวมของชุมชน 
935-xxx วิชาเลือกทางภาษา 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสร ี
xxx-xxx  วิชาชีพเลือก 
921-302 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
921-304 การบริหารการเงินในอุตสาหกรรม 
921-308 ระเบียบวิธีการวิจัย 
923-342 เทคโนโลยีการกําจัดและบําบัดน้ําเสีย 
923-343 การลดและการนําของเสียมาใชประโยชน 
923-344 การจัดการกากของเสียอันตราย 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 
921-371 ฝกงาน 
ปการศึกษาที่ 4 เนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนวิชาชีพ มีการ
เรียนแบบ Active learning อยางชัดเจนเพิ่มขึ้น เนนการนําความรูที่
ได เรียนมาในปกอนหนานี้ เ พ่ือให เกิดการใช งานในเชิงฝกฝน
ประสบการณ รายวิชาดังกลาว ไดแก 
921-471  โครงงานนักศึกษา 1 หรือ 921-404 สหกิจศึกษา 1 
921-473  สัมมนา 
923-441  การจัดการมลพิษอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน 
921-422  การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม 
921-423  พลังงานทดแทน 
923-443  การจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรม 
923-448 เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 
921-472 โครงงานนักศึกษา 2 หรือ  921-405 สหกิจศึกษา 2 
ทั้ งนี้ทางหลักสูตรไดมีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมใหนักศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองตอขอบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาดวย
การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุม
มลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ใชบังคับในวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแต
วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป ทางหลักสูตรไดจัดใหมี
การเรียนการสอนเพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้โดยเพ่ิม
รายวิชา 923-348  เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอย แบบผสมผสาน 
( INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT TECHNOLOGY) 
923-456  เทคโนโลยีการบํ าบัดขยะมูลฝอย (SOLID WASTE 
TREATMENT TECHNOLOGY) 923-445  การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และความเสี่ยง (ENVIRONMENTAL IMPACT AND RISK 
ASSESSMENT) และรายวิชา 923-455  เทคโนโลยีการบําบัดของเสีย 
อันตราย (HAZARDOUS WASTE TREATMENT TECHNOLOGY) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทั้งนี้ทางหลักสูตรไดจัดใหมีการเปดรายวิชาเพ่ือรองรับกับขอบังคับ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาดวยการประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถไปใชในการสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตตอไป  
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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.). 

AUN 4  

Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 
 

     

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

  
 
 

     

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

  
 

     

Overall opinion    4    

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 

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

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 : 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม เปนหลักสูตรของศาสตรเชิง

บูรณาการที่เนนการสรางบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูและทักษะครอบคลุมดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและดาน
การจัดการสิ่งแวดลอมท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยการจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและลดมลพิษที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนผูท่ีมองเห็นภาพรวมของระบบอุตสาหกรรม 
สามารถแกปญหาและประเมินผลกระทบทุกดานในภาพรวมได บัณฑติมีทักษะดานการเลือกใชเทคโนโลยีสอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว รวมถึง
มีความสอดคลองกับเกณฑขอกําหนดทางวิชาชีพที่เก่ียวของ  นอกจากนี้ยังเนนใหบัณฑิตประยุกตความรูคู
คุณธรรม มีสมรรถนะสากล สามารถบูรณาการความรูที่ไดเรียนมาใชประโยชนเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ หลักสูตรนี้จึงเปนหลักสูตรท่ีเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ มี
ความรูและมีทักษะดานการจัดการและเทคโนโลยี พรอมที่จะประยุกตใชความรูทางวิชาชีพในการทํางานและ
สรางสรรคงานดานสิ่งแวดลอม มีความสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ ซึ่งอยูบน
พ้ืนฐานที่สามารถแขงขันในระดับตางๆ ได และมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมพรอมกันไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

หลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนโดยยึดตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ มุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งเปนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยเนนใหผูเรียน
ปฏิบัติจริง ฝกทักษะกระบวนการคดิ การบูรณาการความรูเพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปใชไดในอนาคต  
 



 
 

42 

 
 

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

มีการออกแบบกิจกรรมท่ีใชในหองเรียนการ การจัดการเรียนการสอนไดมีการดําเนินการเพื่อ
กอใหเกิดผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังผูเรียนไดมีการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ในบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีรวมมือกัน มีการแบงกลุมทํางานกันเปนทีม ผูเรียนมีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน 
เชน เปนผูประสานงานหลัก ผูประสานงานรอง คณะทํางานในกลุม โดยกระบวนการเรียนรูเปนไปตามโจทยที่
ผูสอนออกแบบเพ่ือใหผูเรียนบรรลุซึ่งผลการเรียนรูที่คาดหวังของแตละรายวิชาการท่ีจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้มีกิจกรรมที่ผูเรียนไดรับมอบหมายจากผูสอนดําเนินการไปภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนด หาก
ผูเรียนดําเนินการไดตามกรอบและมีผลงานท่ีไดคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดก็จะสะทอนถึงความรับผิดชอบ
ของผูเรียน และเปนการฝกวินัยและการทํางานเปนทีม ฝกการระดมสมอง กอใหเกิดการเรียนรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติ (Learning by doing) มีการออกแบบกิจกรรมโดยเนน Project based Learning และ Problem 
based Learning และเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน Flipped class room 

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

 นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนนสงเสริมการเรียนรูนอกชั้นเรียนและสรางจิตสาธารณะ

ผานรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยกําหนดใหนักศึกษาจัดทําโครงงานที่สนใจโดยใชวิชาการในสาขาที่

ตนเองศึกษา  

หลักสูตรไดจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจและการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใน
การเรียนการสอน การเรียนรูตลอดชีวิตของหลักสูตรจึงหมายถึงการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Education) 
โดยมีตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตางๆ เชน การนําเสนอในชั้นเรียน การทํา
กิจกรรมกลุม อีกทั้งจัดใหมีรายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เชน วิชาสัมมนาทางสิ่งแวดลอม วิชา
โครงงานทางสิ่งแวดลอม วิชาฝกงาน ฯลฯ ซึ่งไดมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนกระตือรือรน สราง
ลักษณะนิสัยการเปนผูแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง หม่ันตั้งคําถามและแสวงคําตอบดวยระเบียบวิธีวิจัยที่มี
ความนาเชื่อถือเปนขั้นเปนตอน สามารถพิสูจนขอเท็จจริงดวยองคความรูจนกลายเปนนิสัยติดตัวผูเรียน
นอกจากนี้หลักสูตรยังสงเสริม สนับสนุนนโยบายของวิทยาเขตเก่ียวกับโครงการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตมากมาย เชน โครงการจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน  การจัดประกวด แขงขันตางๆ     
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

5.2 The student assessments 
including timelines, methods, 

       

AUN 5 

Student Assessment 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
regulations, weight distribution, 
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  2      

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 5 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes 

 หลักสูตรมีเกณฑและการประเมินผลเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังดังนี้ 

 การประเมินผูเรียน ครอบคลุมการประเมิน 3 สวน ไดแก  
 - การประเมินผูเรียนที่จะรับเขาใหม 
 - การประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องในระหวางการศึกษา 
 - การประเมินผูเรียนกอนจบการศึกษา                         
 5.1.1 การประเมินผูเรียนท่ีจะรับเขาใหม 
 การประเมินผูเรียนที่รับเขาใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดผูเรียนที่มีคุณภาพ ที่มีโอกาสสําเร็จ และ
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร วิธีการประเมินแตกตางกันตามชองทางของการรับเขา ไดแก 

1.1 การคัดเลือกเขาศึกษาโดยระบบกลาง (Admissions) 
 - การสอบขอเขียน โดยพิจารณาจากคะแนนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) คะแนนวิชาความ

ถนัดเฉพาะ (PAT) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่ออกโดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) และ 
    - การสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการคดัเลือกภายในคณะ   

1.2 การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) 
    - การสอบขอเขียน ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย และ 
    - การสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการคดัเลือกภายในคณะ  
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                1.3 โครงการพิเศษอ่ืนๆ เชน โครงการรมศรีตรัง ตั้งใจดีมีที่เรียน 
    - การคดัเลือกมีเกณฑตางกันตามประเภทโครงการ และ 

   - การสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการคัดเลือกภายในคณะและวิทยาเขต 
การรับนักศึกษาดําเนินการโดยงานรับนักศึกษา โดยงานรับนักศึกษาใหทางหลักสูตรเปนผูกําหนด

เกณฑการรับ โดยมีการกําหนดคณุสมบัติของผูเขาศึกษา สําหรับรอบโควตาและรอบ Admission ดังนี ้
1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศกึษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร  
2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และหรือเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
แตสําหรับโครงการพิเศษอื่นๆ มีการกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ ผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ํา แตกตาง

กันไปในแตละโครงการ 
 
ระหวางที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนตามผลการเรียนรู โดยระบบ 

tqf.surat.ac.th กําหนดใหผูสอนออกแบบวิธีการสอนท่ีใหบรรลุผลการเรียนรู และประเมินผลการเรียนรู มีทั้ง 
การสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาค กิจกรรมในหองเรียน งานที่ไดรับมอบหมาย และพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน ในทุกรายวิชา (มคอ. 3) ทั้งนี้ คณะมีการจัดการทวนสอบขอสอบเพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการออก
ขอสอบทีส่อดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาอีกดวย 

นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา จะตองเรียนหนวยกิตครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร ดวยเกรดเฉลี่ย 
ตั้งแต 2.0 ขึ้นไป   

 
หลักฐาน: 5.1.1_เกณฑการรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
    

 5.1.2 การประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องในระหวางการศึกษา 
หลักสูตรฯ มีการประเมินผูเรียนเพ่ือพิจารณาความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่

คาดหวัง ซึ่งใชวิธีการประเมินที่หลากหลายตามลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ คือ      

1) คุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนและการสงงานตามกําหนด   
- ประเมินจากความพรอมเพรียง การมีวินัยและความตั้งใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตามที่

ไดกําหนดในการเรียนการสอน  
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 

           2) ดานความรู  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คอื  
- การทดสอบยอย  
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
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- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
- ประเมินจากฝกงานและโครงการที่นําเสนอ  
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  
- ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา  
 

 
3) ทักษะทางปญญา 
ประเมินตามผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
 
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลท่ี
ได 

5) ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ 

ที่เก่ียวของ  
- ประเมินจากความสามารถในการอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน  

 หลักสูตรมีระบบสารสนเทศเพื่อประเมินประสิทธิผลของการสอน ไดแก ระบบประเมินรายวิชา ระบบ
ประเมินการสอนของอาจารย และระบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของการเรียน และนําขอมูลที่ไดไปกําหนดทิศทางของหลักสูตรตอไป 

หลักฐาน: มคอ. 2,3,4,5 แตละรายวิชา  
 
 5.1.3 การประเมินผูเรียนกอนจบการศึกษา  

 เกณฑการสําเร็จการศึกษาของผูเรียนเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย
การศึกษาข้ันปริญญาตรี โดยผูเรียนตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองได
ระดับคะแนนไมต่ํากวา 2.00 ผานการทําโครงงาน/สหกิจศึกษา  

หลักฐาน: 5.1.2_ระเบียบการศึกษาวาดวยปริญญาตรี 
 การทําโครงงาน/สหกิจศึกษา ของผูเรียนขณะกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 4 จะมีอาจารยที่ปรึกษา

โครงงาน/สหกิจศึกษา คอยใหคําแนะนําในการทําโครงงาน/สหกิจศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน/สหกิจ
ศึกษา การประเมินมีสัดสวนคะแนนจากหลายฝาย ไดแก อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน คณะกรรมการสอบ
โครงงาน และอาจารยผูประสานงานรายวิชาโครงงาน โดยเกณฑการประเมินครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรูทั้ง 5 ดาน 

หลักฐาน: มคอ. 3,5 วิชาโครงงาน มคอ. 4,6  
 นอกจากนี้ผูเรียนทุกคนตองสอบประมวลความรอบรู ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่สําคัญในแตละ

รายวิชาของหลักสูตร ในชั้นปที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 กอนจบการศกึษา 
หลักฐาน: 5.1.4_โครงการสอบประมวลความรู 
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5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students  

การประเมินการรับเขาจะใชการสอบขอเขียนเปนหลัก (ขอสอบ GAT-PAT) หลังจากรับเขามาศึกษา
แลว วิทยาเขตยังมีการวิเคราะหขอมูลการรับนักศึกษาโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่รับดวย
วิธีการตางๆ 

หลักสูตรฯ ไดกําหนดการประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการ
ประเมิน เกณฑ และเกรด โดยมีรายละเอียดอยูใน มคอ.3 ของแตละรายวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดกลไก
ในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารยตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศกึษา และมีการดําเนินการแจงใหผูมีสวนเก่ียวของหรือนักศึกษารับทราบโดยดําเนินการดังนี ้

1) เผยแพร มคอ 3 ใน website ของคณะ/วิทยาเขต 
2) ชี้แจง สรางขอตกลงรวมกัน และแจงเกณฑการประเมินกับนักศึกษาในคาบแรกของการเรียน 

 รายวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษา มีการนัดพบนักศึกษาในแตละกลุมเพื่อชี้แจงขอบังคับ และรายละเอียด
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการประเมิน รวมท้ังฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใชเครื่องมือวิทยาศาสตรกอนลงมือปฏิบัติ  

การประเมินนั้นระหวางการศึกษาจะใชการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ระบุใน มคอ. 3 และ 
มคอ 4 ในแตละรายวิชา โดยหลักสูตรมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เชน การสอบกลางภาคและปลายภาค 
การสอบปฏิบัติ การทดสอบยอย การนําเสนอผลงาน ประเมินนักศึกษาแตละคนหรือเปนกลุม โดยกฎเกณฑ
การประเมินและการกระจายน้ําหนักของแตละรูปแบบของการประเมินกําหนดใน มคอ. 3 และใบแสดง
วัตถุประสงครายเนื้อหา / บท สําหรับกรรมการประเมินขอสอบ การประเมินแตละครั้งจะมีการระบุคะแนน
รวม และน้ําหนักคะแนนของแตละบทเนื้อหา คําถามยอย เชน การสอบกลางภาคและปลายภาค ใบปะหนา
ของขอสอบทุกวิชาจะมีขอปฏิบัติในการสอบมีการระบุคะแนนรวมของการสอบครั้งนั้น และในแตละคําถามจะ
มีการระบุคะแนนเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเกณฑการใหคะแนนแตละขอ และคะแนนรวมของการสอบครั้งนั้น 
เพ่ือใหมั่นใจวาขอสอบที่ใชประเมินนักศึกษามีความถูกตองนาเชื่อถือ หลักสูตรมีการกําหนดกรรมการประเมิน
ขอสอบซึ่งเปนอาจารยในสาขาคณิตศาสตรประยุกตและสารสนเทศ เพื่อพิจารณาขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค โดยกําหนดใหมีกรรมการ  อยางนอย 2 ทานตอ 1 รายวิชา โดยคัดเลือกกรรมการจากการ
ประชุมสาขา ในการประเมินขอสอบจะพิจารณาจากความชัดเจนของคําถาม ตรงตามวัตถุประสงค ระยะเวลา
ที่ใชทําขอสอบ ความยากงายของขอสอบ และเมื่อสิ้นสุดการภาคการศึกษา มีการรายงานผลผลการเรียนรูใน 
มคอ. 5 และ 6 ของแตละวิชา นอกจากการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังแลว มหาวิทยาลัยไดมหาวิทยาลัย
ไดกําหนดใหนักศึกษาเขาใชงานโปรแกรม Tell Me More เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษอีกดวย และ
มีระบบติดตามความคืบหนาในการใชและแจงใหนักศึกษาทราบ 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ มื่ อ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  จ ะ พิ จ า ร ณ า ต า ม เ ก ณ ฑ ที่กํ า ห น ด ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศกึษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

 
หลักฐาน: มคอ.3 และ 4 แตละรายวิชา ใน website ของคณะ/วิทยาเขต (5.2.1_website มคอ.) 
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment 

หลักสูตร ไดมีการดําเนินการเพื่อพิจารณาเกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนนสําหรับนักศึกษา
ในแตละรายวิชา เพ่ือประกันความเท่ียงตรง ความนาเชื่อถือ และเปนธรรม  ซึ่งการวัดผลและการสําเร็จ
การศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางผูสอนถูก
กําหนดใหสงขอสอบเพ่ือใหคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะและหลักสูตรพิจารณากอนนําไปใชจริง ผูสอนตอง
ชี้แจงการใหระดับคะแนน ในกรณีที่พบวาระดับคะแนนของรายวิชานั้นๆ ไมปกติ มีการดําเนินการโดยมี
คณะกรรมการประเมินขอสอบ  

หลักสูตรมีการปรับปรุงการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะวิชา ที่มีการประเมินผลที่ไมใชการ
สอบภาคบรรยาย เชน วิชาโครงงาน ซึ่งในภาคการศึกษาที่ผานมามีการปรับปรุงการประเมินผล เนื่องจากการ
ใหคะแนนที่ผานมาไมมีรายละเอียดการใหคะแนนในแตละหัวขอที่ชัดเจน จึงปรับปรุงใสรายละเอียดการให
คะแนนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในแตละหัวขอ เชน การเขียนอางอิง การจัดรูปเลม 
 การประเมินผล มีเกณฑกําหนดอยางชัดเจน มีการประกาศข้ันตอน ลักษณะการประเมิน และ

ชวงเวลาการประเมินใหทราบโดยทั่วกันกอนการประเมินทุกครั้ง ผูสอนมีการอธิบายแผนการเรียนการสอน 

และแนะนําเนื้อหาวิชาในคาบแรกที่มีการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตรกําหนดใหทุกรายวิชาที่เปดสอนมี

การประกาศคะแนนใหนักศึกษาทราบหลังจากสอบกลางภาคประมาณ 2 สัปดาห โดยตองไมเกินชวงเพ่ิม-ถอน

รายวิชา เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดวางแผนและปรับปรุงการเรียนของตนเอง  

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคจากอาจารยผูสอนไดรวมถึงขอ

ทบทวนการตรวจขอสอบใหมจากกองทะเบียนและประมวลผล หลักสูตรและมหาวิทยาลัยเปดโอกาสให

นักศึกษาเขาไป ประเมินการสอนรายวิชา ประเมินการสอนของอาจารย และประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

การเรียน ในระบบสารสนเทศเพื่อเปนการประเมินสวนทางอาจารยผูสอนทุกรายวิชารายงานผลประเมินผล

การเรียนรูใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และนําขอวิพากษและขอเสนอแนะไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งถัดไป 

หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่ดูแลกํากับ และติดตามใหผูสอนจัดทํา มคอ.3 

มคอ. 4 มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายในระยะเวลาที่กําหนด มีการกํากับดูแลใหนักศึกษาทําการประเมินรายวิชา 

ประเมินการสอนของอาจารย 

หลักฐาน: มคอ 3,5 วิชาโครงงาน 

5.3.1_กรรมการประเมินขอสอบปลายภาค,  

5.3.3 ตัวอยางรูปแบบการสอน Active Learning,  

5.3.4 คํารองขอทวนสอบ 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

การใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนมีความทันเวลา และชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มีการ
ดําเนินการดังตอไปนี้  

1) คณะมีระบบแจงผลการประเมินผูเรียนแกนักศึกษา โดยมีการประกาศคะแนนเก็บและคะแนน
กลางภาคกอนกําหนดการถอนรายวิชา  

2) มีโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา  
3) มีการประชุมหลังจากประเมินผูเรียน  
4) ผลการประเมินจากนักศึกษาในแตละรายวิชา อาจารยผูสอนแตละทานนํามาปรับการเรียนการ

สอนในภาคการศึกษาถัดไป 
 หลักสูตรมีการกําหนดใหทุกรายวิชาท่ีเปดสอนโดยภาควิชามีการประกาศคะแนนใหนักศึกษาทราบ

หลังจากสอบกลางภาคประมาณ 2 สัปดาห เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดวางแผนและปรับปรุงการเรียนของ

ตนเอง นอกจากนี้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคจากอาจารยผูสอนได หรือ 

สามารถขอทบทวนการตรวจขอสอบใหมจากกองทะเบียนและประมวลผล  

อาจารยผูสอนนําผลการประเมินรายวิชามาใชประกอบในการจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษา เพ่ือเปนการรายงานผลและวางแผนการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป 

หลักฐาน: มคอ. 3 และ 5 ของแตละวิชา 

5.3.4 คํารองขอทวนสอบ 

5.4..1 ตัวอยางรายงานคะแนนกลางภาค 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม นักศึกษาสามารถสอบถามขอสงสัย เกี่ยวกับ
คะแนนและเกรดกับอาจารยผูสอนไดโดยตรง  นอกจากนี้สามารถรองเรียนผานหัวหนาสาขา หรือผูบริหารได    
 นอกจากนี้ภาควิชาไดจัดกิจกรรมวิพากษหลักสูตรสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 เพ่ือนําผลการวิพากษ

หลักสูตรมาปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมการเรียนรู ซึ่งในป

การศึกษา 2558 นักศึกษาไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได

นํามาพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสมแลว เชน จัดหองเรียนใหเหมาะสมกับจํานวน

นักศึกษา ความทันสมัยของเนื้อหาบางรายวิชา 
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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. 
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. 

AUN 6 

Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

6.2 Staff-to-studentratio 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] 

       

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

       

Overall opinion   3     
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 

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) กระบวนการรับอาจารยใหมเพื่อใหสอดคลองตามคุณสมบัติท่ีตองการ 
การรับอาจารยอยูภายใตความรับผิดชอบของบริหารงานบุคคล โดยมีการวางแผนอัตรากําลังโดยฝาย

นโยบายและแผน ซึ่งอยูภายใตสังกัดของกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร ที่ดูแลโดยรองอธิการบดี
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

โดยกระบวนการรับอาจารยใหมเปนไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย แตมีการกําหนดคุณสมบัติของ
ตําแหนงโดยสาขาวิชา และสัมภาษณโดยคณะกรรมการไดแก คณบดี หัวหนาสาขา และอาจารยในสาขาวิชา 
นอกจากนี้ยังมีระบบการรับแบบ Ph.D. Ready ที่เปนผูจบการศกึษาระดับปริญญาเอก ที่อยูภายใตขอตกลง
ของการรับทุน เชน นักเรียน พสวท. ที่จบในสาขาที่เก่ียวของ เปนตน แตอยางไรก็ดี การรับอาจารยดวยวิธีการ
นี้ ทุกคนจะถูกสัมภาษณกอนเสมอ 

สําหรับกระบวนการดูแลอาจารย จะมีการอบรมอาจารยใหมของวิทยาเขต ซึ่งเนนการชี้แจงนโยบาย
และวิธีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน สวนการอบรมอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยเนนดานเสริมทักษะ
พ้ืนฐานดานการเรียนการสอน บทบาทหนาที่ของอาจารย และจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้ คณาจารยยัง
ไดรับคูมือพนักงานมหาวิทยาลัย และรับทราบ กระบวนการตางๆ ดานงานบุคคล ผานการจัดประชุมตางๆ 
ของทางวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย  

 
2) การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 
ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  ดังนี้ 
2.1 โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยา

เขต   สุราษฎรธานีจัดใหประจําทุกป  
2.2 มีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย อยางเชน ทุนพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารยใหม, 

ทุนพัฒนานักวิจัย, ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย เปนตน   
2.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมใหอาจารยไปนําเสนองานวิจัยยังตางประเทศ หรือทําวิจัยรวมกับ

หนวยงาน หรืออาจารยในมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
2.4 จัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือในเงินสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห   
     มีการบริหารและจัดการอาจารยประจําหลักสูตรไดเพียงพอ และมีแผนในการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก และแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  โดยมีการแบงภาระงานในสายสอน และวิชาการตําแหนง
ผลงานทางวิชาการ 

 
3) การกระจายภาระงาน 
ทางคณะฯ ไดแจงใหสาขาวิชาใหจัดสงรายชื่อผูสอนในแตละภาคการศึกษา หัวหนาสาขาจัดประชุม

การแบงภาระงานสอนของอาจารยในหลักสูตรใหมีภาระการสอนที่เหมาะสม 
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6. 2 Staff- to- student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service 

อัตราสวน อาจารย:นักศึกษา ในปการศึกษา 2559 นี้มีคาเทากับ 1 : 124.9 ซึ่งยังไมมีการปรับให
เหมาะสมตามเกณฑทางหลักสูตรจึงจะหาทางเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวตอไป โดยการกําหนดภาระงานโดย
กรรมการหลักสูตร จากนั้นจะมีการประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม  โดยหลักๆ จะกระจายให
เทาๆกั น แตอาจมีเกณฑอื่นเพ่ิมเติม  เชน  อาจารยที่มีตําแหนงบริหาร  อาจารยที่ประสงคจะเลือกทําวิจัย 
เปนตน  
 
6. 3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารยใหม เพ่ือการกําหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ และทักษะของอาจารยใหม และนําเขาพิจารณาในการประชุม
หลักสูตร มีการประกาศหลักเกณฑในการรับสมัครแกบุคคลทั่วไปอยางกวางขวาง เพ่ือใหไดมาซึ่งความ
หลากหลาย มีการสอบสัมภาษณ สอบสอน ที่เปนไปอยางโปรงใส มีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่
ประกอบดวยบุคลากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรมีการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่จําเปนตอการทํางาน
ของอาจารย มีการกําหนดมาตรฐานภาระงานที่เหมาะสม หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยทุกทานพัฒนาตนเอง
โดยการรวมประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง   
 
หลักเกณฑการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ                                                                    

1) อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล                                             
2) กําหนดภาระงานของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ใชในการสรรหาและคัดเลือก                           
3) คณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก ประกอบดวย                                                        
3.1) ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว 

เปนประธานกรรมการ                                                                   
3.2) ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปน

กรรมการ                                                                             
3.3) ผูทรงคณุวุฒิ 1-3 คน เปนกรรมการ                                                                             
4) หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก                                                           
4.1) กําหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพื่อใหไดมาซึ่งผูมีความรูความสามารถและเหมาะสมกับ

ตําแหนง                                                                                                    
4.2) ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก                                                                                      
5) วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี ้                                                                                  
5.1) สอบขอเขียน                                                                                                               
5.2) สอบปฏิบัติ                                                                                                                  
5.3) สอบสัมภาษณตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด                                           
5.4) วิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกําหนดตามที่เห็นเหมาะสมแลวรายงานให

มหาวิทยาลัยทราบ 
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6) ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคอื สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
 

กระบวนการคัดเลือกบคุลากรสายวิชาการ                                                                          
1) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน                                               
2) กําหนดภาระงานของตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และวิธีการที่ใชในการสรรหาและคัดเลือก                        
3) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก                                                                                    
4) ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่กําหนด                                                      
5) ประกาศผูผานการคัดเลือก                                                                                  

 
นโยบายในการจางงานบุคลากรสายวิชาการ                                                                   
การจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ใหจางจากผูท่ีผานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่ง
จางและลงนามในสัญญาจาง โดยการจางพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ ดังนี ้                                

1) การจางพนักงานมหาวิทยาลัย จางครั้งแรกใหจางจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปนั้น                                        
2) การจางครั้งตอไประยะเวลาการจางข้ันต่ํา ไมต่ํากวา 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แตไมเกิน 5 ป                         
3) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการท่ีไดรับการจางมาแลวไมนอยกวา 5 ป งบประมาณ และดํารง

ตําแหนงรองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย การจางตอจางไดจนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด                    

4) การทําสัญญาจางใหทําตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหหนวยงานที่จะจางกําหนดขอตกลง
เก่ียวกับภาระงานที่จะมอบหมายใหพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติใหชัดเจน และใหถือวาขอตกลงดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของสัญญาจางดวย                                                                                                                  

5) อัตราคาจางเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 

มหาวิทยาลัยไดประกาศคณุลักษณะในหนาท่ีของบุคลากรสายวิชาการไวอยางชัดเจน ไดแก  
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักจํานวน 5 ขอ                                                                          

1) จริยธรรม                                                                                                                        
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                                                                             
2) มุงเนนผูรับบริการ                                                                                                      
ความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอ  
3) การทํางานเปนทีม                                                                                                    
ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่นเปนสวนหนึ่งของทีมงาน หนวยงานหรือสถาบันรวมทั้ง
ความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม                                                                 
4) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                                                                                     
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ความสนใจใฝรู สั่งสมความรู ความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ดวยการศึกษา คนควา และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรู ประสบการณ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์                                                            

5) การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                                                       
ความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู การสรางพัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก และทาทาย ชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน                            
 

สมรรถนะเฉพาะงาน จํานวน 3 ขอ ไดแก                                                                          
1) ความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ                                                                          
มีความรูความเขาใจในระบบและขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรูและทักษะ

ตางๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได                                                                             
2) ทักษะที่เก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ                                                                             
มีทักษะ ความชํานาญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ                                                           
3) ความสามารถในการประสานงาน                                                                        
การติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นตางๆ ระหวางบุคคลหรือหนวยงานไดอยางถูกตอง

และชัดเจนโดยวาจา ลายลักษณอักษร รวมทั้งการแสดงออกดวยทาทางท่ีเหมาะสมทําใหเกิดผลดีแกทุกฝาย
และบรรลุเปาหมายของงาน 
 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

หลั กสู ต ร เทค โน โ ลยี ก า รจั ดก ารสิ่ ง แ วดล อ ม ได ดํ า เ นิ น การ ตามร ะบบและกล ไ กข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ที่สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาความรูความสามารถที่

เก่ียวของกับวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดจัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนาอาจารยในหลักสูตรใหมีศักยภาพที่สูงขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ 

อาทิ   

- สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย เพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาเอก                                                                    

- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหบุคลากรในหลักสูตรไดพัฒนาความรูในศาสตรที่สนใจ หรือที่เก่ียวของกับ

การทํางานในทุกป โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละ 11,000 บาท/ป    

- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาที่ดํารงตําแหนงอาจารย 

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความตองการของหลักสูตร โดยใหหลักสูตรสง

โครงการมายังคณะ และคณะสงตอใหสวนกลาง เพ่ือพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแตละป และ

เมื่อโครงการไดรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแลว จึงนํามากําหนดเปนปฏิทินการจัดโครงการพัฒนา

บุคลากรประจําป เพ่ือกําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบโครงการ 

            หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมไดดําเนินการโดยจัดสงบุคลากรเขารวมโครงการที่วิทยา

เขตสุราษฎรธานี ไดดําเนินการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปแลว เชน                                                 
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โครงการที่เนนทางดานการเรียน การสอน ไดแก                                                                

- เทคนิคการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 

- อบรมอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา  

โครงการที่เนนดานการประกันคุณภาพหลักสูตร ไดแก         

- วางแผนงานเพ่ือการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 

- การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใชเกณฑ AUN-QA  

- โครงการ “AUN-QA implementation (Gap Analysis)   

                                                                             

ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพของอาจารยทางดานวิชาชีพนั้น จะถูกกําหนดจากระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานและเรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีกรอบของระยะเวลาที่

จะตองดําเนินการอยางชัดเจน โดยหลักสูตร คณะและหนวยงานจะจัดโครงการสงเสริมและกระตุนใหเกิดการ

พัฒนาเปนระยะ ซึ่งสามารถชี้วัดไดจากผลงานที่มีคุณภาพของบุคลากร การเขาสูตําแหนงวิชาการ และการ

สงผลงานเขาประเมินสมรรถนะอาจารย ของคณาจารยในหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมซึ่งเปนที่

ประจักษ 

 
6. 6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
ระบบการใหรางวัลและการยกยองบุคลากรสายวิชาการ                                               

เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติคุณและเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรสายวิชาการ 
เมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎรธานี จึงไดมอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาสวันสําคัญ
ของวิทยาเขต ดังนี ้                             

1) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เงินรางวลั 10,000 บาท                                                 
2) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย (อยูระหวางการพิจารณา)                                                  
3) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย (อยูระหวางการพิจารณา)   
 

          
 
 

กระบวนการประเมินการสอน (ตามเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการ)                                                    
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยใหมีผลการสอนตามที่สถาบันกําหนด ทั้งนี้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบดวย                                     

1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ                                                        
2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ ซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที ่554 เสนอขอ

กําหนดตําแหนงวิชาการ เปนอนุกรรมการ                                                                                      
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3) หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา เปนอนุกรรมการและเลขานุการ                                                    
ผูยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จะตองยื่นขอประเมินผลการสอนดวย ซึ่งอาจขอรับการ

ประเมินผลการสอนลวงหนากอนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยใหผลประเมินการสอนมีอายุไดไมเกิน 3 
ป  
 

กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดําเนินของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการประกาศ 
เกณฑในการประเมินผลงานของแตละหลักสูตร) ผลตอการพิจารณาขึ้นเงินเดือน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการ ดังนี ้                            

1) รอบการประเมิน ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี้                    
1.1 ครั้งท่ี 1  ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม                                                     
1.2 ครั้งท่ี 2  ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ - 31 กรกฎาคม                                               
2)  อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ สั ด ส ว น ค า น้ํ า ห นั ก ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น                                              
2. 1 ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ง า น   สั ด ส ว น ค า น้ํ า ห นั ก ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น  ร อ ย ล ะ  80                                        
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  สวนคาน้ําหนักในการประเมิน รอยละ 20 
3) การ กําหนดระดับผลการประเมิน  แบงระดับผลการประเมินออกเปน 5 ระดับ ดั งนี้                              
ระดับดีเดน  คะแนนรวมรอยละ 90 – 100                                                               
ระดับดีมาก  คะแนนรวมรอยละ 80 – 89                                                             
ระดับดี         คะแนนรวมรอยละ 70 – 79                                                                   
ระดับพอใช  คะแนนรวมรอยละ 60 – 69                                                                    
ตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน และไมไดรับการพิจารณาเพ่ิมคาจาง  คะแนนนอยกวารอยละ 60                    
4) ระดับการประเมิน  กําหนดใหมีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้                                    
4.1 ระดับที่ 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาภาควิชา 

และตองมีผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนกรรมการ                                                    
4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหนวยงาน                    
4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย                                                                          
สมรรถนะบุคลากร (การกําหนดสมรรถนะ เกณฑการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 

กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online                                                           
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย

วิชาการ ดังนี้                                                                                    
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)                                              
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency)                                                
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานวิชาชีพ (Functional Competency)                                                     
 
โดยบุคลากรสายวิชาการ ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอ และขอ 3) จํานวน 3 ขอ                                                               

บุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอ และใหเลือกสมรรถนะ
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ใน 2) และหรือ 3) รวมจํานวน 3 ขอ  การประเมินสมรรถนะ ใหเปนไปตามลักเกณฑและวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
 
6. 7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

อาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 5 คน โดยมรีะบบในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใชระบบ HR-MIS ซึ่งเปนระบบที่สามารถเก็บขอมูลบุคลากรดานตางๆ ไดแก 

ขอมูลภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหารและอื่นๆ) ผลงานทางวิชาการ และประวัติการเขาประชุม 

อบรมสัมมนา ขอมูลบางสวนถูกนําไปใชประโยชนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิม

คาจาง และเปนประวัติผลงานของแตละบุคคลที่สามารถสืบคนยอนหลังไดอยางสะดวกและรวดเร็ว   

 
ตารางที่ 6.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 
 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม รอยละของอาจารย

ปริญญาเอก Headcounts FTEs 
ศาสตราจารย - - - - - 

รองศาสตราจารย - - - - - 

ผูชวยศาสตราจารย - 1 1 0.19 20.00% 

อาจารยเต็มเวลา - 4 4 0.93 80.00% 

อาจารยพิเศษ - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers - - - - - 

Total - 5 5 - 100% 
 

ตั้งแตปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรประกาศกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย 

และแจงคณะหนวยงานประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบรายละเอียด หลักเกณฑ ข้ันตอนการจัดทําเอกสาร

ปร ะกอบกา ร ขอปร ะ เ มิ น ม าต ร ฐ าน ส มร ร ถนะ  มห า วิ ท ย าลั ย ส ง ขล าน ค ริ น ทร  http: / / psu-

tpsf.psu.ac.th/contents.html  

อาจารยในหลักสูตร ไดเขารวมประชุมฟงการทําแผนการดําเนินงานเพื่อยื่นขอประเมินสมรรถนะ

อาจารย ประจําปการศึกษา 2559 และ 2560  
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แผนการดําเนนิการเพื่อเขาสูตําแหนงมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

สุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2559 
 

* ลําดับที ่ 3-8  ระยะเวลาอาจเปลีย่นแปลงไดขึ้นอยูกับการดําเนินการของวิทยาเขตหาดใหญ 

 

ติดตามผลการพิจารณาเสนอขอประเมินสมรรถนะอาจารย ของรอบปการศกึษา 2559 และสถานภาพ

การประเมินเขาที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการรับทราบ 

 

ลําดับ การดําเนนิการ ป 2559 ป 2560 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

 

1 อาจารยยื่นแบบแสดงจํานงในการขอรับการประเมิน

สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ 

พรอมเอกสาร หลักฐานตามที่กาํหนด  (เอกสาร 5 

ชุด) ใหเจาหนาที่คณะฯ เพื่อเขาสูกระบวนการประเมิน

จากหวัหนาสาขาวิชา เพื่อนรวมงาน และอาจารยพี่

เลี้ยงพรอมสรุปผลการประเมิน และเสนอ 

คณะกรรมการประจําคณะพจิารณาใหความเห็นชอบ 

และเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั  

1 คน และสํารอง 1 คน เพือ่รวมเปนกรรมการประเมิน 

และสงเอกสารการขอรับประเมินมายังงานสนับสนุน

วิชาการ  

   

   

 ภายใน 

 15 พ.ย.

       

2 งานสนับสนุนวิชาการตรวจสอบขอมูลรวบรวมเอกสาร

และจัดทําบันทกึนําสงเอกสาร หลักฐานและรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิไปยังกองบริการการศึกษา วิทยาเขต

หาดใหญ 

            

3* กองบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกตองของ

เอกสาร และจัดประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ 

พิจารณาการเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารย  

          

4* คณะกรรมการอํานวยการประเมินการเรียนการสอน

ภายในหองเรียน 

          

5* กองบริการการศึกษาจัดประชุมสรุปผลการประเมิน 

(กรณีเห็นชอบ จัดทําประกาศและดําเนนิการเกี่ยวกับ

คาตอบแทน/ หากไมเห็นชอบ มีขอเสนอแนะใหแกไข

ปรับปรุง) 

          

6* กองบริการการศึกษาดําเนินการจัดทําประกาศและ

เบิกจายคาตอบแทนประจําเดือน 

          

7* กองบริการการศึกษาแจงผลการพิจารณามายังวิทยา

เขตสุราษฎรธาน ี

          

8* กองบริการการศึกษารายงานผลการดําเนินการตอที่

ประชุมคณบด ี
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ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
 

ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ป ยอนหลัง  

1. Sridang, P., Thongmak, N., Danteravanich, S., and Grasmick, A. (2012) Stability of skim 

latex suspension and rubber content recovery by microfiltration process: operating conditions 

and fouling characteristics, Desalination and Water Treatment 45 July (2012) pp:70-78 

2. Thongmak, N. , Sridang, P. , and Danteravanich, S.  ( 2012)   Effect of chemical 

conditioning on fouling potential during microfiltration of skim latex suspension, Thai 

Environmental Engineering Journal: Special Vol. January-April. pp: 41-45 

3. Rizki, A.,Chevakidakarn, P., Siriwong, C., and Danteravanich, S. (2012) Composting of 

Agro- based Industrial Waste on Community Scale:  A Conceptual Overview of How LCA 

Application, Proceeding  of  the  International Conference on Green and Sustainable Innovation 

2012, Chiang Mai, Thailand, 24-26 May, 2012, : p 1-8. 

4. Samsuwan P. , Danteravanich, S.  ( 2012)  Resource consumption assessment to 

achieve future green of Prince of Songkla University, Surat Thani campus, Proceeding of the 

3rd International Seminar on tropical eco settlements, Jakarta, Indonesia,  31 October- 2 

November, 2012, p: 243-251 

5. Chevagidakarn P., Siriwong C., Sridang P. and Danteravanich S. (2013) Evaluation of 

the quality of compost product from community composting plants in four provinces in the 

South of Thailand, Proceeding in the 6th TSAE International Conference ( TSAE 2013) , April 1-

4, 2013, Hua Hin, Thailand, p: 73-77. 

6. Danteravanich S., Chevagidakarn P., Siriwong C., and Sridang P. (2013) Plant nutrients 

contents in solid wastes of palm oil mill industry:  potential use and economic concerns, 

Proceeding in the 6th TSAE International Conference ( TSAE 2013) , April 1- 4, 2013, Hua Hin, 

Thailand, p: 78-82. 

7. Sridang P., Danteravanich S., Chevagidakarn P., and Siriwong C., (2013) Prospectives 

of animal waste utilization as plant nutrients in four provinces in the South of Thailand, 

Proceeding in the 6th TSAE International Conference ( TSAE 2013) , April 1- 4, 2013, Hua Hin, 

Thailand, p: 83-88. 

8. Siriwong C. , Chevagidakarn P. , Sridang P. , and Danteravanich S. (2013) The existing 

community composting plants in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung and 
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Songkhla provinces, Southern Thailand, Proceeding in the 6th TSAE International Conference 

(TSAE 2013), April 1-4, 2013, Hua Hin, Thailand, p: 89-94. 

9. Aziz R., Chevagidagarn P., Siriwong C., and Danteravanich S. (2013) Improvement of 

composting system by life cycle assessment approach:  an overview for application on 

community- scale composting, Proceeding in the 2nd  International Conference on 

Environmental Engineering, Science and Management, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon 

Kaen, Thailand, March 27-29, 2013 (27R6-05) p:1-8 

10. Roekdee U. , Kritsanapuntu S. , and Danteravanich S.  ( 2013)  Potential pollution 

sources of heavy metals from inland of Surat Thani province associated with the heavy metals 

load discharged to Bandon Bay, Southern Thailand: An overview from information on the state 

of the environment, Proceeding in the 2nd  International Conference on Environmental 

Engineering, Science and Management, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, 

March 27-29, 2013 (28R6-06) p:1-8 

11. Roekdee U., Kritsanapuntu S., Siriwong C., and Danteravanich S. (2013) Assessment 

the heavy metals in seawater and sediment of Bandon Bay at Surat Thani province, Thailand, 

Proceeding in The Second Environment Asia International Conference on “ Human 

Vulnerability and Global Environmental Change”, 15-17 May 2013, Chonburi, Thailand, p: 20-

27 

12. Nanakorn A. , Chevakidagarn P.  and Danteravanich S.  ( 2013)  Overview of the 

sustainability of aquaculture: A case of Bandon Bay, Surat Thani province, Southern Thailand, 

Proceeding in the International Conference of the Assuring Sustainability via University with 

Research (ASSURE 2013), Songkhla, Thailand, May 16-18, 2013, p:1-9 

13. Danteravanich, S. , Siriwong, C. , and Chevakidagarn, P.  ( 2014)  Wastewater 

management skills of municipal human resources in Songkhla Lake Basin, Thailand, Rangsit 

Journal of Arts and Sciences, Vol.4, No.2, p:145-152 

14. Danteravanich, S. ,Talex, N. , Hongsopa, V. , and Maneerattanawarakul, S.  ( 2014) 

Challenges in industrial wastewater management in the South of Thailand:  A case of 

considerable environmental personal demand, The proceeding of the 3rd Annual PSU Phuket 

International Conference 2014, 13- 14 November, 2014, Prince of Songkla University , Phuket 

campus, p: 128-136 
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15. Chantip, P. , Danteravanich, S. ,Suttirak, P. ( 2015)  Co- composting of sludge from 

wastewater treatment plants of concentrated latex and STR20 factories with water hyacinth, 

Proceeding of the 1st International Conference om Environment, Livehood, and Services (ICELS 

2015), 2-5 November, 2015, Bangkok, Thailand, p: 1-11  

16.  Aziz, R. , Chevakidagarn, P.  and Danteravanich, S.  ( 2016)  Environmental impact 
evaluation of community composting by using life cycle assessment:  A case study based on 
types of compost product operation, Walailak Journal of Science and Technology, Vol. 13. 
No.3, p: 221-233 

17.  Y.  Pianroj, W.  Werapan, S.  Jumrat, P.  Khongchana, and P.  Rattanadecho, “A 
Simulation Study of Drying Kinetics for a Natural Rubber Sheet by Convective Drying” , 
Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT), Vol.18, No.4, 2013, pp.9-
16, (TCI Group 1). 

18.  Y.  Pianroj and T.  Onjun, “ Cor- SOL Simulation of L- mode Tokamak Plasma 
Discharges Using BALDUR Code” , Songklanakarin Journal of Science and Technology ( SJST) , 
Vol.36, No.2, Mar-Apr 2014, pp.217-225, (SCOPUS). 

19.  W.  Werapun, Y.  Pianroj, P.  Khongchana, “The Drying Kinetics of Natural Rubber 
Sheets under Hot- Air Drying with Forced Convection Experiments and Modeling” , Advanced 
Materials Research, Vol. 844, 2014, pp.154-157. 

20. Y. Pianroj, S. Jumrat, B. Chatthong, and T. Onjun, “The Full Radial Electric Field 
Calculation for Predicting of Pedestal Formation in H-mode Tokamak Plasma by Using BALDUR 
Code” , Thammasat International Journal of Science and Technology ( TIJSAT) , Vol. 19, No. 2, 
Apr-Jun 2014, pp.63-70, (TCI Group 1). 

21. W. Werapun, Y. Pianroj, S. Jumrat, and P. Kongchana, “Drying Kinetics of Natural 
Rubber Sheets by Using a Hybrid Solar- Electric Dryer with Force Convection” , The Journal of 
Industrial Technology, Vol.10, No.33, Sep-Dec 2014, pp.85-95, (TCI Group 1). 

22. Y. Pianroj, S. Jumrat, W. Werapun, and T. Onjun, “A Simulation of H-mode Plasma 
in DIII- D Tokamak with Complete Core- Edge- SOL Model Using Integrated Predictive Modeling 
Code” , submitted to Thammasat International Journal of Science and Technology ( TIJSAT) , 
(TCI Group 1). 

23. S. Sungsoontorn, S. Jumrat, Y. Pianroj, and P. Rattanadecho “Design and Analysis 
of Doubly Corrugated Filter for a Combined Multi- Feed Microwave-Hot Air and Continuous 
Belt System” , Songklanakarin Journal of Science and Technology ( SJST) , Vol.  38, No. 4, Jul – 
Aug. 2016, pp. 373-379, (SCOPUS). 

24. Y. Pianroj, S. Jumrat, W. Werapun, S. Karrilla, and C. Tongurai, “Scaled-Up Reactor 
for Microwave Induced Pyrolysis of Oil Palm Shell” , Chemical Engineering and Processing: 
Process Intensification Vol. 106, 2016, pp.42-49 (ISI; Q2). 
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25.  Y.  Pianroj, W.  Werapun, J.  Inthapan, S.  Jumrat, and S.  Karrila, “ Mathematical 
Modeling of Drying Kinetics and Property Investigation of Natural Crepe Rubber Sheets Dried 
with Infrared Radiation and Hot Air”, submitted to Drying Technology (ISI; Q2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

64 

 
 

 
 
 
 
 
Criterion 7 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

AUN 7  

Support Staff Quality 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities 
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  2      

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 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  

- มีการวางแผนสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนผูรับผิดชอบดานกําลังคนท้ังหมด 

- มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือใหมีการดําเนินการสนับสนุนงานดานวิชาการ งานวิจัย 
รวมทั้งงานบริการวิชาการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 - มีการวางแผนการดําเนินการท่ีชัดเจน นโยบายจะตองสอดคลองและสนับสนุนกับสิ่งที่หนวยงาน
ตองการ แตดวยสภาพการบริหารแบบรวมศูนยของวิทยาเขตสุราษฎรธานี บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนเพียง 6 คน ซึ่งอยูในสังกัดของกองการบริหารและการ
พัฒนายุทธศาสตร และกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา สงผลใหขาดบุคลากรฝายสนับสนุนประจํา
หลักสูตรที่จะมาชวยงานทางดานธุรการ จึงพบวาสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนก็คืออาจารยทุกคนในหลักสูตร
ตองมาทํางานธุรการของหลักสูตรดวย 
 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated 

หลักเกณฑและกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน มีดังตอไปนี้  

 1) แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ประกอบดวยคณะกรรมการ จํานวน 3-5 คนดังนี ้

     1.1 ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

ดังกลาว เปนประธานกรรมการ 

     1.2 ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว 

เปนกรรมการ 

     1.3 ผูทรงคณุวุฒิ 1-3 คน เปนกรรมการ 

 2) กําหนดภาระงานของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีใชในการสรรหาและคัดเลือก 

 3) ดําเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปดรับสมัครทั่วไปและดําเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี ้

     3.1 สอบขอเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ  
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     3.2 สอบสัมภาษณตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบ

สัมภาษณ ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 โดยทุกกระบวนการผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

คัดเลือกอยางรอบคอบและเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

มหาวิทยาลัยไดประกาศคุณลักษณะในหนาที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไวอยางชัดเจน สําหรับการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ ไดแก ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จํานวน 5 สมรรถนะ ดังนี ้
    1) จริยธรรม หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
   2) มุงเนนผูรับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่มาติดตอ 
    3) การทํางานเปนทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนสวนหนึ่งของทีมงาน หนวยงาน
หรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
    4) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝรู สั่งสมความรู ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรู  
ประสบการณ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ ์
    5) การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาท่ีราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู 
การสรางพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก และทาทาย ชนิดที่อาจไมเคยมีผูใด
สามารถกระทําไดมากอน 

 มีการสรางระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนโดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี ้

  1) รอบการประเมิน ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี ้
1.1 ครั้งท่ี 1 ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 

            1.2 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ - 31 กรกฎาคม  
2) องคประกอบการประเมินและสัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน 

             2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน รอยละ 80 
            2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สวนคาน้ําหนักในการประเมิน รอยละ 2 

3) การกําหนดระดับผลการประเมิน แบงระดับผลการประเมินออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้
            - ระดับดีเดน     คะแนนรวมรอยละ 90 – 100  
            - ระดับดีมาก     คะแนนรวมรอยละ 80 – 89 
            - ระดับดี          คะแนนรวมรอยละ 70 – 79 
             - ระดับพอใช     คะแนนรวมรอยละ 60 – 69 
            - ตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน และไมไดรับการพิจารณาเพ่ิมคาจาง คะแนนนอยกวา
รอยละ 60 

4) ระดับการประเมิน กําหนดใหมีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี ้
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            4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
ภาควิชา และตองมีผูบังคับบัญชาขั้นตนเปนกรรมการ 
            4.2 ระดับท่ี 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือ
หนวยงาน 
            4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย
สนับสนุน ดังนี้  
       1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
       2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency) 
       3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานวิชาชีพ (Functional Competency) ใหเลือกตามพจนานุกรม
สมรรถนะของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอ และขอ 3) 
จํานวน 3 ขอ บุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอ และ
ใหเลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจํานวน 3 ขอ การประเมินสมรรถนะใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 

มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรูความสามารถของสายสนับสนุน มีการกําหนดการ
ประเมินแบบรูบิคท่ีชัดเจน และเปดใหสายวิชาการไดมีสวนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาย
สนับสนุนดวย  

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานไดตามสมรรถนะหลัก และตามคุณสมบัติงานที่ไดกําหนดไว 
แตเนื่องจากภาระงานที่มาก และระบบการบริหารงานของวิทยาเขตเปนแบบรวมศูนยที่ขาดประสิทธิภาพ ทํา
ใหการปฏิบัติงานทําไดไมสมบูรณเพียงพอ 

ผลสํารวจความพึงพอใจที่มีตอบทบาทหนาที่ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2558 อยูในระดับ 4.13  
 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them  

มีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎร
ธานี กําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรของวิทยาเขตสุราษฎรธานี ดังนี้  
 

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
2) โครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่ 
3) การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความตองการของบุคลากร)  
4) โครงการเชื่อมความสัมพันธบุคลากร 
5) โครงการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ (การขอตําแหนง/การศึกษาตอ) 
6) กระตุนใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําแผนความกาวหนาในวิชาชีพ 
7) โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความตองการของคณะ/หนวยงาน 

 
- มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือใหสามารถทํางานไดตามสมรรถนะหลักที่กําหนดไว 



 
 

68 

 
 

- หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ไดแก กองการบริหาร
และการพัฒนายุทธศาสตร เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนไมไดสังกัดกับทางคณะฯ และหลักสูตร 

- แผนงานสําหรับการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเปนแบบคอยเปนคอยไป ไมเปนเชิงรุก 
สวนใหญเปนการพัฒนาและฝกอบรมตามนโยบายจากสวนกลาง เชน อบรม LEAN, อบรม Happy 
Workplace, อบรมเสนทางสายอาชีพ ฯลฯ 

- ไมมีการกําหนดจํานวนชั่วโมงในการอบรมตอปสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากบางโครงการ
เปนการอบรมเฉพาะกลุม ซึ่งอาจไมเหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุม ทั้งนี้ ในสวนของกิจกรรมท่ีจัดโดยภาพรวม
บุคลากรทุกกลุมสามารถเขารวมได จะเปนโครงการภาคบังคับที่ใหบุคลากรตองเขารวม โดยบุคลากรไดเขา
รวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 

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

มีการสรางระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน สามารถยื่นขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ดังนี้  
      ระดับชํานาญการ ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว ดังนี้   
            1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 6 ป  
            2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 4 ป  
            3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2 ป  
      ระดับชํานาญการพิเศษ ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลว ไมนอยกวา 4 ป 

- เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแกบุคลากรผูไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากร
ดีเดน ซึ่งเปนผูมีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานดวยความ
อุทิศทุมเท และเสียสละ เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงไดจัดชอดอกไมแสดง
ความยินดีและมอบใหบุคลากรดีเดนเปนประจําอยางตอเนื่องทุกๆ ป 

- บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอบทบาทหนาที่ของตนเองในระดับหนึ่ง แตเนื่องจากขาด
ระบบการวางแผนในการทํางาน ขาดพ่ีเลี้ยงและความแมนยําเรื่องของระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน บุคลากรสายสนับสนุนจึงมักมีความเครียดและแรงกดดันสูง   
 
ตารางที่ 7.1 จํานวนบุคคลากรสายสนับสนุน เดือนสิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560  
 

Support Staff 
บุคคลากร 

         Highest Educational Attainment 
                  ระดับการศึกษาสูงสุด Total 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  บุคลากรหองสมุด  1 3 1  5 
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Support Staff 
บุคคลากร 

         Highest Educational Attainment 
                  ระดับการศึกษาสูงสุด Total 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากร
หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 

  16 4 1 21 

บุคลากรศูนย
สารสนเทศ 

 2 9 1  12 

บุคลากรดานงาน
บริหาร 

9 6 49 8  72 

บุคลากรดานบริการ
วิชาการนักศึกษา 

  6 6  12 

บุคลากรดานบริการ
งานพัฒนานักศึกษา 

  10 1  11 

     Totalรวม 9 9 93 21 1 133 
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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. 

AUN 8 

Student Quality and Support 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, 
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   3     

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 8 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date 
8.1.1 นโยบายการรับนักศึกษาของหลักสูตรฯเปนไปตาม 
การดําเนินการรับนักศึกษาของวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
โดยมีการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในแตละป
การศกึษาอยางมีระบบโดยกระบวนการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแบงออกไดเปน 3 ระบบ ดังนี ้
1) ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ  ซึ่งคณะฯ ไดดําเนินการตาม โดยมีสวนรวมใน 

1) มคอ. 2 - หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตรฯ 
(หนาที่ 13)   
2) แผนการรับนักศึกษาใหมของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป
การศกึษา 2559   
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การกําหนดคุณสมบัติทางการศึกษา องคประกอบ ชุดวิชา
ที่ใชในการคดัเลือก คาน้ําหนักเกณฑขั้นต่ําแตละวิชา และ
จํานวนรับเพ่ือการพิจารณาคัดเลือกผูเขาศึกษา  และ
ดําเนินการในสวนของการสอบสัมภาษณ 
2) ระบบการรับบุคคลเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง (Admissions) ซึ่งคณะฯ ไดดําเนินการตาม
ระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
(สอท.)  โดยคณะฯ มีสวนรวมในลักษณะเดียวกันกับ
ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ   
3) ระบบโครงการที่วิทยาเขตดําเนินรับสมัคร (โดยวิธี
พิเศษ) 
(1) งานนโยบายและแผนกําหนดแผนการรับนักศึกษา  
และสัดสวนการรับนักศึกษาใหมของแตละวิธีรับ 
(2) รับนักศึกษาใหมเสนอโครงการคัดเลือกนักเรยีนวิธี
พิเศษใหคณะทั้งสองคณะพิจารณาในสวนของหลักเกณฑ 
คุณสมบัติเฉพาะแตละสาขาวิชา จํานวนรับนักศึกษาแต
ละสาขาวิชา         
(3) รับนักศึกษาใหมดําเนินการประชาสัมพันธการรับ
สมัครนักเรียนในแตละโครงการ 
        โดยกองวิชาการและพัฒนานักศึกษาจะแจงและขอ
ขอมูลที่เก่ียวของกับทางหลักสูตรโดยผานทางเจาหนาท่ี
ประสานงานของคณะฯ 
        โดยมีการประสานงานกับระดับหลักสูตรเ พ่ือ
กําหนดนโยบายในการรับนักศึกษาและเกณฑในการ
คัดเลือกเขาศึกษาที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบการสื่อสาร
และพิมพเผยแพรประชาสัมพันธใหไดรับทราบโดยทั่วกัน 
8.1.2 มีการกําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาและจํานวนรับ
นักศึกษาในหลักสูตรฯโดยเปนไปตามมคอ. 2 โดยมีการ
พิจารณาทบทวนแลวแจงใหทางคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสานแจงไปยังวิทยาเขตฯ 
 
 
 
 
 

1) มคอ.2 - หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตรฯ 
(หนาที่ 13-14)  โดยเปนผูสําเร็จการศึกษา
มัธยมศกึษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตรหรือเทียบเทา มีเกณฑคณุสมบัติ 
เปนไปตามระเบียบหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วาดวยการศกึษาขั้นปริญญาตรี 
2) แผนการรับนักศึกษาใหมของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป
การศกึษา 2559  
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8.1.3 การประกาศรับสมัครนักศึกษา  
การรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรฯเปนไปตามข้ันตอน
ของการรับนักศึกษาใหม  งานสนับสนุนวิชาการ  กอง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  โดย
ใชเปนระบบออนไลนซึ่งจะมีรายละเอียดของโครงการรับ
นักศึกษาตางๆ และมีการระบุสาขาวิชา แผนการเรียน
ของสาขาวิชา จํานวนรับนักศึกษา เกณฑการรับนักศึกษา 
และรายละเอียดอ่ืนๆที่เก่ียวของ และมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนการสมัครออนไลน  รวมถึงมีชองทางในการติดตอ
สอบถาม หากผูสมัครตองการขอมูลหรือสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติม 

1) แผนการรับนักศึกษาใหมของวิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี ปการศึกษา 2559   
2) 
เว็บไซตhttp://entrance.surat.psu.ac.th/h
ome.php?flag=1 
 
 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
8.2.1 การพิจารณาและประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
กรรมการพิจารณาเปนอาจารยของหลักสูตรฯ ทําหนาที่ 
เปนผูพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครตามใบสมัคร โดยมี
อาจารยในหลักสูตรฯ เปนกรรมการสอบสัมภาษณผูที่มี
สิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ตามรายชื่อซึ่งจะประกาศผลผูมี
สิทธิ์สอบสัมภาษณทางเว็บไซตของวิทยาเขต  

1) มคอ.2 - หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตรฯ 
(หนาที ่13-14)  โดยเปนผูสําเร็จการศกึษา
มัธยมศกึษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตรหรือเทียบเทา มีเกณฑคณุสมบัติ 
เปนไปตามระเบียบหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วาดวยการศกึษาขั้นปริญญาตรี 
2)  แผนการรับนักศึกษาใหมของวิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี ปการศึกษา 2559   

8.2.2 การสอบสัมภาษณและประกาศผลผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษา 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณเปนอาจารยในหลักสูตรฯ 
โดยจะไดรับแจง ขั้นตอนในการสอบสัมภาษณซึ่งกําหนด
โดยวิทยาเขตฯ โดยมีการระบุรายชื่อกรรมการสอบ
สัมภาษณ หองสอบสัมภาษณ เอกสารที่ตองตรวจสอบ
และขั้นตอนการดําเนินการ พรอมทั้งรายชื่อผู
ประสานงานที่เก่ียวของในวันสอบสัมภาษณ และประกาศ
ผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางเว็บไซต 

1) แผนการรับนักศึกษาใหมของวิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี ปการศึกษา 2559   
2) ขั้นตอนการสอบสัมภาษณรับตรง  
 
 

8.2.3 การรายงานตัวเขาศึกษา 
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรฯที่รายงานตัวขึน้ทะเบียน
เปนนักศึกษา ประจําปการศกึษา 2559 มีจํานวน 52 คน 
โดยจากขอมูลสามารถจําแนกตามโครงการรับนักศึกษา
ตางๆโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการ  จํานวน(คน) 

1) ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เขา
ศึกษาและจํานวนรับนักศึกษา  ประจําป
การศกึษา 2559 ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตสุราษฎรธานี   



 
 

74 

 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เยาวชนรมศรีตรัง 0 
เสนทางอาชีวฯ  0 
ผลการเรียนดี    0 
มุงมั่นสูสงขลานครินทร   2 
ฐานวิทยาศาสตร 0 
ทุนชางเผือก   0 
14  จังหวัดภาคใต   22 
ตั้งใจดีมีที่เรียนรอบ1   0 
ตั้งใจดีมีที่เรียนรอบ2   5 
ตั้งใจดีมีที่เรียนรอบ3   4 
เพชรนครินทร 0 
เกษตรทายาท 0 
ภาคเหนือ 0 
ภาคอีสาน 0 
เด็กดีมีคุณธรรม 0 
รับตรงGAT/PAT 9 สามัญ  2 
พระราชทาน 0 
วิธีรับรวม(Admissions) 7 
ตั้งใจดีมีที่เรียน เพิ่มเติม 9 
ตั้งใจดีมีที่เรียน เพิ่มเติม1 1  

(ที่มา:
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetai
ltotal.php?id=82)  

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
8.3.1 หลักสูตรฯมีระบบติดตามความกาวหนานักศึกษา
โดยมีการวางแผนและไดดําเนินการใหนักศึกษาพบที่
ปรึกษาในแตละภาคการศึกษา เพ่ือติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ โดยติดตามการลงทะเบียน 
ติดตามคะแนนสอบและติดตามปญหาในการเรียนของ
นักศึกษา โดยการกําหนดการพบนักศึกษาเปนชวงเวลา
กอนการถอนรายวิชาโดยติด W เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาส
ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและลดปญหาการ
เรียนที่ไมพึงประสงค ทั้งนี้นักศึกษายังมีโอกาสสอบถาม
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาโดยตรง 

1) โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาค
การศกึษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2559  
2) รายชื่อนักศึกษาพบที่ปรึกษาในภาค
การศกึษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2559  
3)โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา  ภาค
การศกึษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2559  
4) รายชื่อนักศึกษาพบที่ปรึกษาในภาค
การศกึษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2559  
5) มคอ.3 แตละรายวิชา   

8.3.2 หลักสูตรฯไดมีเพ่ิมรายวิชาเพื่อสงเสริมสมรรถนะ
ทางวิชาการใหกับนักศึกษาในหลักสูตรฯ โดย มีการเปด
รายวิชา 2 รายวิชา คือ 923-455 เทคโนโลยีการบําบัด
ข อ ง เ สี ย อั น ต ร า ย  ( hazardous waste treatment 

1) ขอบังคบัของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการ
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technology) มีผูรับผิดชอบคือ ผศ.ดร.สมทิพย ดานธีรว
นิชย และ 923-456 เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอย 
(solid waste treatment technology) มีผูรับผิดชอบ
คื อ 
 อ.สุวิมล ศานติชาติศักดิ์  โดยเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 
2 ปการศึกษา 2559  ใหกับนักศึกษาในหลักสูตรฯชั้นปที่ 
3 และ 4 เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับของสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุม
มลพิษ พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 
2558  ซึ่งจะทําใหหลักสูตรฯมีการเรียนการสอนในดาน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตรายเปนไป
ตามประกาศขอบังคับฯดังกลาว  

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
วิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ.2557 
2) รายชื่อและจํานวนนักศึกษาที่มีความ
ประสงคจะเรียนในรายวิชา 
3) มคอ.3 และมคอ.5 รายวิชา 923-455 
เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตราย 
(hazardous waste treatment 
technology)  
4) มคอ.3 และมคอ.5 รายวิชา 923-4565 
เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอย (solid 
waste treatment technology)  
 

8.3.3 หลักสูตรฯไดมีการกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตามแผนการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรฯ  
(มคอ. 2) และพิจารณาติดตามปญหานักศึกษาตกคางโดย
ผานระบบที่ปรึกษา   

1) มคอ.2 - หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตรฯ 
(หนาที่ 24-28)   
  

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability 
8.4.1 หลักสูตรมีการกําหนดแผนการดําเนินงานที่
เก่ียวกับการแนะนําและสงเสริมทักษะทางวิชาการใหกับ
นักศึกษาในหลักสูตรฯ  
1) โครงการของงานพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร
ธานี ดังนี ้
(1) มีกระบวนการในการเตรียมความพรอมนักศึกษากอน
เขาเรียน และเพิ่มทักษะในการใชชีวิตรวมกับผู อ่ืน 
ตลอดจนเรียนรูแนวทางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่ง
งานพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานีไดจัดใหกับ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ของหลักสูตรฯ ประกอบดวย  
–โครงการเตรียมความพรอมในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1  
–โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
        โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรฯเขารวมในโครงการ
ผลจากแบบสํารวจพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมตางๆ ในภาพรวม คาเฉลี่ย 4.18 อยูในระดับ
มาก  

1) ขอมูลจาก  
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetai
ltotal.php?id=30   (หลักฐาน)   
2 ผลการวิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผูเขารวมโครงการเตรียมความพรอมในการ
เรียนระดับมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาชั้นป
ที่ 1 ประจําปการศึกษา 2559 (ที่มา: 
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/61
9513530.pdf)  
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(2) มีกระบวนการในการบมเพาะนักศึกษาใหมีทักษะและ
ความพรอมในการดําเนินชีวิต ประกอบดวย 
–โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางผูประกอบการ
ใหม 
–โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
เปดโลกทัศนประชาคมอาเซียน 
–โครงการเพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   
–สนับสนุนการประกวดแขงขัน 
(3) มีกระบวนการดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษา 
– สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูนํา ผานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศกัยภาพผูนํานักศึกษา (Leader 
Camp) และการทํางานรวมกันกับองคกรอยางมีสวนรวม  
– โครงการเวทีคุณภาพ  
– สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององคกรกิจกรรม ท้ังสิ้น 50 
กิจกรรม  
– ไดรับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี รองชนะเลิศอันดับ 1 หัวขอ 
“นวัตกรรมรับนองสรางสรรคโดยผูนําคนพันธใหม จาก
เวที คุณภาพกิจกรรมพัฒนานั กศึ กษา  เครื อข า ย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใตครั้งที่ 4 
(4) เตรียมความพรอมสําหรับการกาวสูโลกแหงการ
ทํางาน  
– โครงการนัดพบแรงงาน 
– โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
– โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพศิษยเกา (บรรยาย
ใหบัณฑิตเพ่ือสนับสนุนการทํางาน) 
2) หลกัสูตรฯมีการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษผาน
โปรแกรม Tell me more ใหแกนักศึกษาในหลักสูตรฯ  

1) Tell me more  

3) หลักสูตรฯมีรายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1 ซึ่งกําหนดใหเรียนในชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 โดย
เปนไปตาม มคอ. 2   
 

1) มคอ.2 - หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตรฯ 
(หนาที่ 24)   
2) มคอ.3 รายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 1 Co-Curricular Activities I 1(0-
0-3) 
3) โครงการ/ รายงานผลการดําเนินโครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาใน
หลักสูตรฯ  
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4) หลักสูตรฯกําหนดใหนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 921-472 โครงงานนักศึกษา 2 โดยใน
แผนการเรียนไดกําหนดใหนักศึกษาเขารับการอบรมเรื่อง
การทําวิ จัย และการเขียนเลมรายงานโครงงานฉบับ
สมบูรณ   

1)  มคอ.3 รายวิชา921-472โครงงานนักศึกษา 
2  
 
 

5) โครงการ มอ.วิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยมี อ.สุวิมล ศานติชาติศักดิ์ เปนหัวหนา
โครงการ   
          กําหนดจัดโครงการ มอ.วิชาการ 2559 โดยใชชื่อ
โครงการวา “นิทรรศการ Green Living Sustainable 
Living:  อ ยู อ ย า ง สี เ ขี ย ว  อ ยู อ ย า ง ยั่ ง ยื น ” 
 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของ
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน สรางแรงบันดาลใจและ
แนวทางในการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน  ท้ังนี้
ยังเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรสิ่งแวดลอมเพ่ือความ
ยั่งยืน (เริ่มรับนักศึกษาในป พ.ศ. 2560) และเปนการ
สงเสริมและฝกทักษะการทํางานดานวิชาการแกนักศึกษา
ในหลักสูตรฯ การดําเนินการของโครงการฯ มี 2 สวน คือ  
( 1)  ใ น ส ว น ข อ ง ก า ร เ ส ว น า  เ รื่ อ ง  Green Living 
Sustainable Living: อยูอยางสีเขียว อยูอยางยั่งยืน จัด
ในวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ หองประชุมขุนทะเล 
สํานักงานอธิการบดี มีผูเขารวมฟงเสวนาเปนนักศึกษาใน
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งมีทั้งชั้นปที่ 
2  ปที่ 3 และปที่ 4 ของหลักสูตรฯ เขารวมฟง มีวิทยากร 
3 ทานคือ อ.สุวิมล ศานติชาติศักดิ์ บรรยายในหัวขอ 
“ ก า ร พั ฒ น า อ ย า ง ยั่ ง ยื น กั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ”   
คุณอภิพร เกศกนกวรกิจ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญ
ก า ร จ า ก กร ม คว บ คุ ม ม ล พิ ษ  บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข อ  
 “การจัดซื้อจัดจางสีเขียว” และคุณยงยุทธ พนิตอังกูร 
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 14  บรรยายใน
หัวขอ“การมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันาอยาง
ยั่งยืน” ไดรับความสนใจจากนักศึกษาและคณาจารยที่เขา
ฟง ทั้งในการซักถามและแลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกันกับ
วิทยากรทั้ง 3 ทาน และผูเขาฟงสัมมนาทานอื่นๆ ซึ่งการ
ดําเนินงานเปนไปดวยดีตามกําหนดการ 

1) รายงานผลการดําเนินโครงการมอ.วิชาการ 
2559 นิทรรศการ Green Living 
Sustainable Living: อยูอยางสีเขียว อยูอยาง
ยั่งยืน (พรอมแบบสํารวจความพึงพอใจ)  
2) รูปถาย   
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(2)   ในสวนของนิทรรศการของโครงการฯวันที่ 18-19 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 จัดข้ึนบริเวณเตนทที่ 12-13 ลาน
หนาหอประชุม มีกิจกรรม คือ นิทรรศการ Green Living 
Sustainable Living: อยูอยางสีเขียว อยูอยางยั่งยืน มี
การใหความรูเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวคิดการอยูอยางสีเขียวใน
รูปแบบตางๆเพื่อความยั่งยืน มีบอรดประชาสัมพันธ
หลักสูตรสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน (เริ่มรับนักศึกษาในป 
พ.ศ. 2560)    มีบอรดแสดงผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาและคณาจารย  (สิ่งท่ีไดรับและความภูมิใจที่
ไดมาเรียนสิ่งแวดลอม มอ.สุราษฎรธานี  และกิจกรรม
และการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่ งแวดลอม)   มีการแสดงสื่อวีดี ทัศนที่ เ ก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และไดนําสื่อ
วีดีทัศนในการแนะนําความรูเกี่ยวกับของเสียอันตราย ซึ่ง
เปนผลงานจากนักศึกษาที่ไดลงเรียนในรายวิชาการ
จั ด ก า ร ข อ ง เ สี ย อั น ต ร า ย  ( Hazardous Waste 
Management) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558  
มาแสดง  มีการใหความรูและตอบคําถามจากนิทรรศการ
โดยนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม   
       ผลที่ ได รับจากการจัดโครงการฯ ในครั้ งนี้คือ 
สงเสริมใหนักศึกษา มีความรู ความเขาใจ และตระหนัก
ถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมและการเปนสวน
หนึ่งของสังคมที่จะเปนสวนสนับสนุนกิจกรรมการและ
การดําเนินการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผูที่เขารวมใน
โครงการฯทั้งในสวนของการเสวนาและนิทรรศการมี
ความพึงพอใจมากในการรับฟงเสวนาและการเยี่ยมชม
นิทรรศการดังกลาว 
        ทั้งนี้หัวขอที่เก่ียวของนั้นเปนหัวขอที่กําลังเปนที่
สนใจของผูทํางานทางสิ่งแวดลอมในปจจุบันและใน
อนาคตท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
และเปนการประสานงานกับหนวยงานสิ่งแวดลอมใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อเปดโอกาสกับ
นักศึกษาในการรับฟงแนวคิดและทัศนคติ ตลอดจนได
พูดคุยกับบุคลากรท่ีทํางานทางดานสิ่งแวดลอมตลอดจน
เปนการสรางและคงความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานทาง

 

 

 

 
 
3) รายชื่อนักศึกษาฝกงาน ภาคฤดูรอน 
ประจําปการศึกษา 2559 
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สิ่งแวดลอมอันนําไปสูการรับนักศึกษาฝกงานและความ
รวมมือตอไป  
6) การประชาสัมพันธหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 
และสาขาวิชาสิ่งแวดลอมระบบโลก จากคณะการจัดการ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต 
หาดใหญ วันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00-15.00 
น. บรรยายโดย ดร.วรดล ไผเรือง   
       โดยจัดใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 ของหลักสูตร
ฯ  จํานวน 49 คน ซึ่งเปนการใหความรูกับนักศึกษาใน
การศกึษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  
        ทั้งนี้ไดมีศิษยเกาจากหลักสูตรฯ ซึ่งไดศึกษาอยูใน 
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ ชวยประสานกับอาจารยและนักศึกษา
ในหลักสูตรฯ เปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับคณาจารย
และรุนนองในหลักสูตรฯ  

 
 

7) หลักสูตรฯกําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตร ฯ เขารวม
กระบวนการใหคําปรึกษาดานวิชาการเพื่อใหนักศึกษาได
งานทํา ซึ่งกําหนดจัดโดยวิทยาเขตสุราษฎรธานี   
        โดยเปนกระบวนพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาผานรายวิชาฝกงาน
และสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2559 มี
โครงการดังนี้  
1. ดานการฝกงาน 
1.1 จัดโครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา
ฝกงาน ภาคการศึกษาที่ 2 และ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 
2559 จํานวน 18 ชั่วโมง ดังนี ้
1) การพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงกาย และการแตงหนา 
จํานวน 3 ชั่วโมง  วันเสารที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 
08.00 – 12.00 น. 
2) ทักษะการสื่อสารและการเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ฝกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา   จํานวน 3 ชั่วโมง วันเสาร
ที่ 1 เมษายน 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. 
3) เทคนิคการเขียนรายงาน จํานวน 3 ชั่วโมง วันเสารที่ 8 
เมษายน 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. 
4) เทคนิคการนําเสนองาน จํานวน 3 ชั่วโมง  วันอาทิตย
ที่  23 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. 

1)  ที่มา: 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetai
ltotal.php?id=29 
2)  แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ
แตละโครงการ  



 
 

80 

 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5) กระบวนการคิดวิเคราะห จํานวน 3 ชั่วโมง  วันเสารท่ี 
29 เมษายน 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. 
6) ทรัพยสินทางปญญา จํานวน 3 ชั่วโมง วันเสารท่ี 6 
พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. 
1.2 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน ประจําป
การศกึษา 2559 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี ้
1) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
2) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 
2. ดานสหกิจศึกษา 
2.1 จัดโครงการแนะนําสหกิจศึกษาแกนักศึกษาชั้นปท่ี 2-
3 หรือผูสนใจเขารวม เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี  2 เดือน 
กุมภา พันธ  2560 เ วล า  16. 00 –  19. 00 น .  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาเห็นถึงประโยชนของสหกิจ
ศึกษา เสริมสรางความรู ความเขาใจเรื่องสหกิจศึกษาแก
นักศึกษา ตลอดจนเพ่ือเปนชองทางในการตัดสินใจเลือก
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
2.2 การเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ  โดยงานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการ
และการพัฒนานักศึกษา  จัดใหมีการอบรมนักศึกษากอน
ไปปฏิบัติงาน เพ่ือเปน   การเตรียมใหนักศึกษามีความ
พรอมกอนที่จะไปปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะตองเขารับ
การอบรมและปฏิบัติ   ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
กําหนด  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
และมหาวิทยาลัยฯ คณะ/สาขาวิชา รวมจัดใหมีการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนไป สหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 
ประกอบดวย โครงการเตรียมความพรอมที่จัดโดย งาน
สนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
จํานวน 18 ชั่วโมง เปนทักษะทางดานทั่วไป และทักษะ
ทางดานวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 15 ชั่วโมง จัดโดยคณะ/
สาขาวิชา โดยมีหัวขอการอบรมในสวนที่งานสนับสนุน
วชิาการ รับผิดชอบ ดังนี ้
1) การพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงกาย และการแตงหนา 
จํานวน 3 ชั่วโมง วันเสารท่ี 11 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 
– 12.00 น. 
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2) ทักษะการสื่อสารและการเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ฝกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา จํานวน 3 ชั่วโมง วันเสาร
ที่ 1 เมษายน 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. 
3) เทคนิคการเขียนรายงาน จํานวน 3 ชั่วโมง วันเสารที่ 8 
เมษายน 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. 
4) เทคนิคการนําเสนองาน จํานวน 3 ชั่วโมง  วันอาทิตย
ที่  23 เมษายน 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. 
5) กระบวนการคิดวิเคราะห จํานวน 3 ชั่วโมง  วันเสารที่ 
29 เมษายน 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. 
6) ทรัพสินยทางปญญา จํานวน 3 ชั่วโมง วันเสารท่ี 6 
พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. 
2.3 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจําป
การศกึษา 2559 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี ้
1) จัดเม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  
2) จัดเม่ือวนัที่ 29 พฤษภาคม 2560 
2.4 จัดงานวันสหกิจศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
ประจําปการศกึษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาแตละสาขาวิชาไดแสดง
ผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานสหกิจ
ศึกษาระหวางกัน ทั้ งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
ประเทศและตางประเทศ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดาน
วิชาการ การนําเสนอ บุคลิกภาพ และทักษะดานอ่ืน ๆ
เปนขอมูลใหแกนักศึกษารุนนองสําหรับพิจารณาเลือก
สถานประกอบการสหกิจศึกษา ฝกการทํางานเปนทีมและ
การสรางภาวะผูนําใหกับนักศึกษา ไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
สูตลาดแรงงาน ตลอดจนใหนักศึกษาจากสาขาวิชาตางๆ 
ไดมีมุมมอง และตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ
ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
2.5 ประสานงานการจัดสงนักศึกษาเขารวมนําเสนอ
ผลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือขาย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง ภาคใตตอนบน 
ระดับประเทศ 
        นอกจากนี้ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอม
ตามวิชาชีพของแตละหลักสูตร และเปนการทบทวน
เนื้อหาวิชาการที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ นักศึกษา
จะตองลงทะเบียนเรียนวิชา สหกิจศึกษา 1 หรือวิชา
เตรียมความพรอมกอนสหกิจศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด 
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จํานวนไมนอยกวา 15 ชม. กอนออกสหกิจศึกษาอยาง
นอง 1 ภาคการศึกษา 
8.4.2  หลักสูตรฯไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
พัฒนานักศึกษาดานวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 
จากคณะฯโดยเปนงบที่เก่ียวของกับการพัฒนานักศึกษา
ตามแผนการดําเนินงานที่หลักสูตรฯเสนอโดยหลักสูตรฯมี
การดําเนินโครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการของ
หลักสูตรตามแผนประจําปการศึกษา 2559ดังนี้ 

1) บันทึกขอความที่ มอ. 920.1/5071 ลงวันท่ี 
14  พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอแจงแผนการ
ใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560 
ที่ ไดรับงบประมาณในลักษณะโครงการ/
กิจกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
 

1) โครงการเตรียมความพรอมสําหรับวิชาชีพ:  โครงการ
ยอยท่ี 1 การเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 
ประจําปการศึกษา 2559 โดยมี อ.สุวิมล ศานติชาติศักดิ์ 
เปนหัวหนาโครงการ  
       โดยจัดให กับนักศึกษาชั้นปที่  4 ของหลักสูตรฯ 
จํานวน 9 คน ในวันที่ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมี
วัตถุประสงค เ พ่ือใหความรู  ความเขาใจในอาชีพที่
เก่ียวของกับงานทางดานสิ่งแวดลอม  การเตรียมตัวใน
การสมัครงาน และการเขียนประวัติยอ (Resume) และ
เพ่ือใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการสัมภาษณงาน
และ เสริมสรางพัฒนาบุคลิกภาพ 
         โดยนักศึกษาที่เขารวมในโครงการ  9 คน (คิดเปน
รอยละ100) จากแบบสอบถามพบวา นักศึกษามีความพึง
พอใจในการดําเนินโครงการ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
อาชีพที่เกี่ยวของกับงานทางดานสิ่งแวดลอมและการ
เตรียมตัวในการสมัครงาน สามารถ การเขียนประวัติยอ 
(Resume) ของตนเองได และมีความมั่นใจในการนํา
ทักษะที่ไดจากการอบรมมาใชเปนแนวทางในการวางแผน
สมัครงานและสัมภาษณงาน และพัฒนาบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับการทํางานตอไป และมีขอเสนอแนะใหมีการ
ดําเนินการโครงการเชนนี้ตอไป   

1) รายงานผลการดําเนินโครงการเตรียมความ
พรอมสําหรับวิชาชีพ:  โครงการยอยที่ 1 การ
เตรียมความพรอมสําหรับการทํางานสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2559 (พรอม
แบบสํารวจความพึงพอใจ)  
2) รูปถาย 

 

 

2) โครงการเตรียมความพรอมสําหรับวิชาชีพ: โครงการ
ยอยที่ 2 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ
เตรียมสารละลาย การใชและการดูแลรักษาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร  โดยมี อ.สุวิมล ศานติชาติศักดิ์ เปนหัวหนา
โครงการ  

1) รายงานผลการดําเนินโครงการเตรียมความ
พรอมสําหรับวิชาชีพ: โครงการยอยที่ 2 การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ
เตรียมสารละลาย การใชและการดูแลรักษา
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร(พรอมแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ)  
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       โดยจัดใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 ของหลักสูตร
ฯ ที่สนใจ จํานวน 20 คน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2560 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให ผูเขาอบรมมีความรู  
ความเขาใจและมีทักษะในการคํานวณและเตรียม
สารละลาย ท่ี ใช ในห องปฏิบั ติ การไดอยา งถู กต อง  
ตลอดจนมีความมั่นใจในการใชและการดูแลรักษา
เครื่องมือทางวิทยาศาสตรอยางถูกตองและเหมาะสม  
        โดยนักศึกษาที่เขารวมในโครงการมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมมากที่สุด จํานวน 12 คน  (63.16%) และ  
ความพึงพอใจในภาพรวมมาก  6 คน (31.58%) และ
ความพึงพอใจในภาพรวมนอยที่สุด 1 คน (5.26%) ทั้งนี้ 
พบวา  ผูเขาอบรม มีความรู มีทักษะและมีความมั่นใจ ใน
การคํานวณ การเตรียมสารละลาย การใชและการดูแล
รักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตรเบื้องตนไดอยางเหมาะสม
มากกวารอยละ 80 (89.47% )  และมีขอเสนอแนะใหมี
การดําเนินการโครงการเชนนี้ตอไป    

2) รูปถาย 

 

 

3)  โครงการทัศนศึกษาดูงานของหลักสูตรฯ โดยม ี
 อ.โปรดปราน คําออน/ ดร.สายสุนีย จํารัส  เปนหัวหนา
โครงการ  
       โดยจัดใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 ของหลักสูตร
ฯ ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหวางวันที่ 9-15 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ณ สถานประกอบการและสถานที่ราชการ
จํานวน 4 แหง   
และมีโอกาสนํานักศึกษาเขาถวายสักการะพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
น า ถ บ พิ ต ร  ณ  พ ร ะที่ นั่ ง ดุ สิ ต ม ห า ป ร า ส า ท  ใ น
พระบรมมหาราชวัง 
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
8.5.1 วิทยาเขตฯไดจัดสรรพื้นที่ภายในวิทยาเขตให
เหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูและทํากิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย  มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
สังคม และสภาพจิตใจใหแกนักศึกษา เชน หองชมรม 
พ้ืนที่กิจกรรมและพักผอนสําหรับนักศึกษา  

1) โครงการพัฒนานักศกึษา สาขาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม   
2) โครงการพัฒนานักศกึษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต 
สุราษฎรธานี  
3) เว็บไซตของวิทยาเขต   

8.5.2 หลักสูตรฯกําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตร ฯ เขา
รวมกระบวนการการพัฒนานักศึกษาในดานสุขภาพกาย 
ดานจิตใจและบริบททางสังคม โดยการจัดการสนับสนุน
สงเสริมการเรียนรูดวยกระบวนการจิตตปญญาศึกษา เพ่ือ
การดูแลสุขภาวะเปนองครวม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ 
และสังคม ผานกิจกรรมซึ่งจัดโดยงานพัฒนานักศึกษา 
(สันติศึกษา) วิทยาเขตสุราษฎรธานี โดยมีกิจกรรมให
นักศึกษาสามารถเขารวมดังตอไปนี้  
1) โครงการปลูกเพาะรัก  กิจกรรมที่รุนพี่ ซึ่งเคยผาน
กิจกรรมจัดดอกไมจัดใจ ไดรวมกันปลูกดอกไม ดวยวิถี
เกษตรธรรมชาติ เพ่ือเตรียมดอกไมไวใหนองๆ ป1 ท่ีจะ
เขามาไดใชในการเรียนจัดดอกไม  
2)โครงการศิลปะแหงชีวิต รูจักตนเอง เขาผูอื่น กิจกรรม
สําหรับการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตมหาวิทยาลัย
ใหแกนองๆ ป 1 ซึ่งกิจกรรมจะถูกออกแบบใหนักศึกษา 

1) ที่มา: 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetai
ltotal.php?id=31 
2)  แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ
แตละโครงการ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ไดเรียนรูการจัดดอกไมโคริกะ เชื่อมโยงสูการมองเห็น
ความงามในตนเองและผูอื่น  
3) โครงการตนกลาจิตอาสา กิจกรรมตนกลาจิตอาสา สูวี
ถีเกษตรธรรมชาติ : แปลงผักชาวหอ ปุยหมักเกษตร
ธรรมชาติ 
4) โครงการโคริงกะ จัดดอกไมจัดใจ บูรนาการกับรายวิชา 
ชีวิตและความสุข ซึ่งเปนรายวิชาเลือกเสรี ท่ีนักศึกษาที่มี
ความสนใจจะมาลงเรียนเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต ในการ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมคีวามสุข  
5) โครงการพัฒนาแกนนําดานจิตตปญญาศึกษา  เปน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหเปนกระบวน
กร หรือผูชวยกระบวนกรในการจัดกิจกรรมจัดดอกไมจัด
ใจ เปนการเพ่ิมกําลังพลในการทํางาน ไปพรอมๆกับ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่สนใจ 
6) โครงการจิตตปญญาสัญจร กิจกรรมเพ่ือเปดโอกาสให
นักศึกษา บุคลากรในตางวิทยาเขตไดเรียนรูศิลปะแหง
ชีวิต จัดดอกไมจัดใจ ซึ่งไดรับความสนใจอยางมาก 
หลายๆวิทยาเขตไดนําไปปรับประยุกตใชอยางตอเนื่อง 
7) กิจกรรม active learning บูรณาการและประยุกตใช
ดอกไมโคริงกะในการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว 
8) จัดโครงการสัมมนาการเสริมสรางสุขภาพดวยวิธี
เกษตรธรรมชาติ เปนการเรียนรูทฤษฎีและหลักการ
เกษตรธรรมชาติ การฝกปฏิบัติตามกระบวนการปลูก
พืชผักตามหลักเกษตรธรรมชาติ  
9) การฝกปฏิบัติวิธีการธรรมชาติ (การทําปุยหมัก/ปุยพืช
สด/การทําสมุนไพรน้ําสบูจับใบ/ปุยน้ําชีวภาพ/น้ําสกัด
ชีวภาพ/การเตรียมดิน/การเพาะกลาในกระบะ/การคลุม
ดิน) โดยบูรนาการกับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
10) โครงการตามรอยธรรมาจารยพุทธทาส เปนกิจกรรม
การเรียนรูหลักธรรม ณ สวนโมกขพลาราม อ ไชยา จ.สุ
ราษฎรธานี 
11) โครงการอาณาปาณสติเพ่ือชีวิตรมเย็น : เปนกิจกรรม
เพื่อการฝกการเจริญสติ โดยใชหลักอาณาปาณสติ
ตลอดจนเรียนรูแนวทางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
8.5.2 มีกระบวนการในการดูแลนักศึกษา ใหคําปรึกษา 
จัดสวัสดิการดานสุขภาพ ดําเนินงานโดยงานพัฒนา

1) เว็บไซตกองวิชาการและการพัฒนา
นักศึกษา ของวิทยาเขตสุราษฎรธานี   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เปนการ
ดํ า เนินงานแบบรวมศูนยบริการ ประสานภารกิจ  
สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ใหนักศึกษา โดยมี
ชองทางดังนี ้
 – Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
 – E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
 – Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
 – โทรศัพท : 077-355040 ตอ 2118 
 – มาพบพ่ีดวยตนเอง ที่ หองเพลิน งานพัฒนานักศึกษา 
กองวิชาการฯ 

 

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2559 54 60 52 คน 

2558 52 60 49 คน 

2557 50 60 47 คน 

2556 * 60 * 

 
ที่มา: ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 2557 2558
และ 2559   (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=83 และ 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=82)   
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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. 

AUN 9 

Facilities and Infrastructure 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

9.4 The IT facilities including e-
learning infrastructure are adequate 
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   3     

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 9 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
        มีสิ่ งอํานวยความสะดวกและ
อุปกรณสําหรับการเรียนการสอน 
ไดแก หองเรียนที่มีกระดานไวทบอรด
ขนาดใหญ มีเครื่องฉายสไลดที่ตอพวง
กับคอมพิวเตอร มีไมโครโฟนที่มีระดับ
เสียงที่เหมาะสม มีเครื่องปรับอากาศ
พรอมภายในหอง มีโตะและเกาอ้ีนั่งที่
เพียงพอ หองคอมพิวเตอรที่ใชในการ
เรียนการสอน โดยมีฝายเทคโนโลยี

1) เว็บไซตฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) เว็บไซตฝายทะเบียนและประมวลผล   
3) เว็บไซตศนูยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง  
4) เว็บไซตของวิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
5) รปูถาย    
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สารสนเทศที่รับผิดชอบดูแล  มีระบบ
การจองหองเรียนที่สามารถเลือกวัน
เวลาและขนาดหองเรียนที่เหมาะสมได
ในกรณีที่ตองการใชหองเรียนนอกจาก
ที่ถูกกําหนดไวในระบบการเรียนการ
สอนของฝายทะเบียนและประมวลผล   
        มีหองปฏิบัติการสําหรับการ
เรียนการสอนท่ีมีครุภัณฑเ พียงพอ 
สําหรับใชงานในรายวิชาที่มีปฏิบัติการ 
หองโครงงานสําหรับนักศึกษาใชงานใน
รายวิชาโครงงานนักศึกษา มีหอง
ป ฏิ บั ติ ก ล า ง เ ค รื่ อ ง มื อ ก ล า ง ที่ มี
เครื่องมือที่มีความจําเพาะเฉพาะดาน
มากขึ้น 
        โดยทั้งหองปฏิบัติการและหอง
โครงงานมีการแบงสัดสวนที่เหมาะสม 
เพียงพอ และมีสภาวะแวดลอมเอ้ือใน
การทํางานวิจัย โดยมีนักวิทยาศาสตรที่
รับผิดชอบดูแลหองปฏิบัติการและ
เครื่องมือตางๆใหการสนับสนุนแก
นักศึกษาทั้งในการขอใชและสอนการ
ใชเครื่องมือ มีระบบเบิกจายสารเคมี 
เ ค รื่ อ งแก ว  และขอ ใช ค รุภั ณฑ ที่
นั กศึกษาสามารถใช ง าน ได อย า ง
เหมาะสม พรอมสนับสนุนการศึกษา
และการวิจัยไดเปนอยางด ี
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
       หองสมุดของวิทยาเขตสุราษฎร
ธานี และทรัพยากรในหองสมุดมีความ
พรอมอย า งครบถ วนและทันสมัย
สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 
ใหบริการการสืบคนขอมูลออนไลน 
หนังสือพิมพ วารสาร สื่อการเรียนรูใน
รูปแบบซีดี  หนังสือ รายงานการวิจัย 
ฯลฯ มีการจัดโตะและมุมอานหนังสือ
ในจํานวนที่เพียงพอ มีระบบสืบคนหา

1) รายการทรัพยากรหองสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
2) เว็บไซตหองสมดุ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทรัพยากรหองสมุดที่ตองการ นักศึกษา
สามารถยืมและคืนตําราหรือหนังสือได
จากตูยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ หรือจาก
เจาหนาที่ไดทุกวัน  
        โดยแนวทางการจัดหาหนังสือ 
ตํารา วารสาร ฐานขอมูล สนับสนุน
การเรียนการสอน มีดังนี ้
9. 2. 1  คณะกรรมการดํ า เนิ น ง าน
หองสมุด จัดสรรงบประมาณและการ
กําหนดนโยบายการจัดหาหนังสือ 
วารสารฐานขอมูล 
9. 2. 2  อ า จ า ร ย ป ร ะจํ า ห ลั ก สู ต ร 
ภาควิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ 
ตํ า รา  วารสาร  และฐานข อมูล  ที่
ตองการใหหองสมุดจัดซื้อ 
9.2.3 การรวบรวมรายชื่อหนั งสือ 
วารสารฐานขอมูล จากอาจารยประจํา
หลักสูตร ภาควิชา/คณะ 
9.2.4 การจัดซื้อจัดหาหนังสือวารสาร
ฐานขอมูล 
9.2.5 การเตรียมความพรอมหนังสือ 
วารสารฐานขอมูล กอนใหบริการ 
9.2.6 การบริการ ประชาสัมพันธ/
แนะนํา/อบรมการใช 
9.2.7 การประเมินความพึงพอใจ 
หมายเหตุ การจัดสรรงบประมาณ
จัดหาหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล ของ
วิทยาเขตอื่นๆ ขึ้นอยูกับคณะกรรมการ
บริหารวิทยาเขต 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
        มีหองปฏิบัติการและอุปกรณที่
เพียงพอและทันสมัยในการสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัยของหลักสูตร 
ประกอบดวย 
9.3.1 หองปฏิบัติการฟสิกส 
9.3.2 หองปฏิบัติการเคมี 

1) รายการหองปฏิบัติการ ศูนยวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง 
2) รายการครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
3) ที่มา:  
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=94 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.3.3 หองปฏิบัติการชีวภาพ 
 9.3.4 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
9.3.5 หองปฏิบัติการเครื่องมือกลาง 
9.3.6 หองโครงงานนักศึกษา 
         โดยมีการกําหนดระบบรักษา
ความปลอดภัย ในหองปฏิบั ติ การ
วิทยาศาสตรไว เพ่ือใหมีความปลอดภัย
กับนักศึกษาและหนวยงาน 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research 
มีระบบสารสนเทศที่พรอมสําหรับ
สนับสนุนการศึกษาและการวิจัย มี
ระบบ e-learning ท่ีมีความทันสมัย มี
จุดกระจายสัญญาณ wifi ท่ีเพียงพอ 
และมีระบบเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
งานวิจัยตีพิมพ sciencedirect เปนตน  
          ทั้ ง นี้ ศู น ย สน เทศและการ
เรียนรู ไดติดตั้งขอมูลจุดใหบริการ Wifi 
ในป  2560 รวม 128 จุ ด  และมี
ความเร็วในการรับสงขอมูล 2 ความเร็ว 
คือ แบบความเร็วในการรับสงขอมูล 
5 4  Mbps จํ า น วน   60  จุ ด  แล ะ
ความเร็ว ในการรับส งขอมูล  300 
Mbps จํานวน 68 จุด เพ่ือในบริการ
กับนัศกึษาและบุคลากร 

1) รายการทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
2) เว็บไซตหองสมุด 
3) ที่มา: 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=88 
 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
        วิทยาเขตสุราษฎรธานีมีการดูแล
สิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย 
เพ่ือทุกคนที่มาใชบริการหรือเขามา
ติดตองานภายวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
มีความพึงพอใจ และสนับสนุนการ
เรียนการสอน ฝายอาคารและสถานที่
ดูแลและใหการสนับสนุนแกนักศึกษา
และบุคลากรรวมถึงผูที่มาติดตอใน
วิทยาเขตฯ 

1) เว็บไซตมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
2) ฝายอาคารและสถานที่  
3) ที่มา: 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=97 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ดู แ ล ต ล อ ด  24 ชั่ ว โ ม ง  จั ด ใ ห มี
รานอาหารและโรงอาหารที่เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ เปนตน 
        นอกจากนี้วิทยาเขตยังไดจัด
หองพยาบาลไวบริการนักศึกษาเพ่ือให
การรักษาพยาบาลเปนไปอยางรวดเร็ว
และท่ัวถึงและสามารถเขาถึงสิทธิ์ใน
การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน
ไดทันทวงที   
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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. 

AUN 10  

Quality Enhancement 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

 /      

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

 /      

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

  /     

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

   /    

10.5 Quality of support services and 
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  2      

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 10 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development 
-ในหลักสูตรปจจุบันที่ใช ในการปรับปรุงหลักสูตรไมพบการ
ดําเนินการจาก stakeholders ที่ครบถวน (มีเฉพาะความเห็น
ของนักวิชาการ) แตในรอบปการศึกษา 2559  ของการดําเนินการ 
หลักสูตรฯ ไดจัดใหมีการสะทอนขอมูลที่ไดจากหนวยงานที่รับ
นักศึกษาในการฝกงานนักศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลจาก 

- แบบรายงานผลการนิเทศนักศึกษา
ของหลักสูตรวทบ.เทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม (เทอม 3/2559) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
stakeholders  แตผลสะทอนที่ไดยังไมมีการนําไปสูการ
ดําเนินการแกไข/ใชประโยชนในเชิงรูปธรรม  
-ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม (ป 2560) ไดมีการดําเนินการโดยมี
การรับฟงความเห็นจากนักวิชาการ ผูชํานาญการ/ผูเชี่ยวชาญ 
ผูแทนจากอุตสาหกรรม และศิษยเกา 

- เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวด 
ลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
-  เอกสารหลักสูตรหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม

เพื่อความยั่ งยืน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 (ในสวนภาคผนวก) 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
-หลักสูตรฯมีการวางแผนแตไมปรากฏหลักฐานในการดําเนินการ
สําหรับการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง มีการดําเนินการเมื่อ
ตอนมีการปรับปรุงหลักสูตรฯใหมเทานั้น 
 
 

-เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวด 
ลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
- เอกสารหลั กสูตรหลักสู ตรวิ ทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม

เพื่อความยั่ งยืน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 (ในสวนภาคผนวก) 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
-ในรอบปการศึกษา 2559 ไมไดมีการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯเพ่ือพิจารณาทบทวนและประเมินใหความเห็น
ผลการสอนในรายวิชาตางๆในหลักสูตร(มคอ.3, มคอ.5) แต
เฉพาะรายวิชาที่คณาจารยในสาขาฯสอนหลักซึ่งเปดสอนในภาค
การศกึษา 2559/1 และ 2559/2  จะมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบางทานและหัวหนาสาขาฯเปนผูประเมินโดยผานระบบ 
on line  ทั้งนี้ไมพบการทบทวนในเชิงกระบวนการที่ครบทุก
รายวิชาในหลักสูตร และเปนการดําเนินการที่ไมตอเนื่องและ
รับทราบในเชิงองครวมของการบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งบางรายวิชามคอ5 ยังไมผานความเห็นของผูที่มีหนาที่ใน
การผานความเห็น 

-ระบบการประเมิน/ พิจารณา มคอ3 -
, 5 on line รอบปการศกึษา 2559 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
-มีการนําผลการวิจัย/บริการวิชาการมาบูรณาการในการสอนใน
รายวิชาชีพบังคบัของหลักสูตร เชนรายวิชา cleaner 
technology 

-มคอ. 3, 5 ในรายวิชาดังกลาว 
-เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา
การดังกลาว 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รายวิชา hazardous waste treatment technology  รายวิชา 
Introduction to Environment รายวิชาสัมมนา รายวิชา
โครงงานนักศึกษา ฯลฯ 

-เลมรายงานวิชาสัมมนา และโครงงาน
นักศึกษา 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement 
-การดําเนินการเพื่อทบทวน ประเมินและพัฒนาดังกลาวทําใน
ภาพรวมโดยสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ดวยเปน
การบริหารแบบรวมศูนยบริการประสานภารกิจ แตยังขาดการ
สื่อสาร/สะทอนปญหาที่ใหมีการปรับปรุงจากหลักสูตรสูคณะวิชา
และวิทยาเขตฯ และแมมีการสะทอนปญหาและมักมีขอจํากัดใน
ดานงบประมาณ  
- ในรอบปการศึกษา 2559 ที่มีขอมูลในการทบทวน และ

ประเมินผลและพัฒนาในดานการสนับสนุนการบริหารจัด

การศกึษาท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร ไดแก 1)การประเมินดวยการใช

แบบสอบถามของ ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง

แตไมไดมีการประเมินลึกลงไปเฉพาะในหลักสูตร 2) การประเมิน

และติดตามเอกสารตําราที่ตองการแตละรายวิชาที่ระบุใน มคอ3

จากหองสมุด เพ่ือนําไปจัดซื้อจัดหาเพ่ิมเติม นอกจากนี้มีการ

ประชุมของคณาจารยในสาขา (มิใชหลักสูตร)ท่ีใหมีการพัฒนา

หองปฏิบัติการฯ โดยเนนการใชประโยชนเพ่ือวิจัย โดยมีเงื่อนไขที่ 

อ.ผูสอนตอง commit paper โดยมิไดใชหลักการทบทวนเพื่อ

สนองตอบภารกิจที่ตองจัดทําเพ่ือพัฒนาตอบการจัดการบริหาร

หลักสูตร ทั้งท่ีมีการระบุ need ที่ตองการ โดยเฉพาะในหลักสูตร

ที่ปรับปรุงใหมซึ่งไดมีการวิเคราะห need ที่ตองการสําหรับ

หลักสูตรทั้งในดานครุภัณฑ และบุคลากร 

-ผลการดําเนินการในรอบป 2559 พบวามีการรับขอรองเรียนใน

กระบวนการสนับสนุนการใชงบประมาณสําหรับการศึกษาวิชา

โครงงานของนศ.บางราย ที่เปนขอบกพรองของการสื่อสารและ

วิธีการทํางานท่ีนศ.ไดรับผลกระทบจากการเบิกจายที่เกิดขึ้นจาก

ฝายสนับสนุนทางการเงิน แตยังไมพบในการแจงตอบแกไขปญหา

เฉพาะประเด็นเรื่องจากองคกร(ขอมูลเมื่อ 1 สค. 2560)  ทั้งนี้เปน

การสะทอนปญหา แตยังไมไดรับการแกไข 

-เอกสารผลการดําเนินการจากระดับ
วิทยาเขตฯ : เอกสารขอมูลในระบบ
การประกันคุณภาพของวิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี 
(http://iqa.surat.psu.ac.th) 
-เอกสารรายงานการประชุมสาขาฯใน
เทอม 1-2/2559 
-เอกสารแนบจากการรองเรียนของ
นักศึกษาในการขออนุมัติเบิกจายตาม
เอกสารที่มอ.920.1/2864 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2560 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
- ในหลักสูตรปจจุบัน ไดแตมีการวางแผนกําหนดกลไกเพ่ือ
ดําเนินการ แตยังไมพบการดําเนินการใหมีกลไกที่เกิดข้ึนอยางเปน
ระบบและมีการประเมินและนํามาใชประโยชนอยางเขมแข็ง และ
ในทางปฏิบัติในรอบการศึกษา 2559 พบวามีการ feedback จาก 
stakeholders อยูบาง โดยการพูดคยุ หรือการประชุม เชนมีการ
พูดคุยที่เปนผลจากการนิเทศนักศึกษาที่ไปฝกงาน  แตท่ีสําคัญ
หลักสูตรเองยังไมเคยใชขอมูลดังกลาวในการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯอยางแทจริงและจริงจัง 

- เอกสารการนิเทศนักศึกษาในป
การศกึษา2559 
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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. 

AUN 11 

Output 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

 /      

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

 /      

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

 /      

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

 /      

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

 /      

Overall opinion  2      
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 11 

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

-มีการแจงขอมูลการตกออกของ

นักศึกษาเปนชวงๆในรอบป

การศกึษา 2559 ซึ่งรายงานโดย

งานทะเบียนและประเมินผล 

ของวข.สุราษฎรธานี แตยังไมมี

การดําเนินการของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรในการนํามาเปน 

data base เพ่ือใชในการ

ตรวจสอบ ติดตาม และพัฒนา

ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรแต

อยางใด 

- หนังสือแจงจากงานทะเบียนและ

ประเมินผล ของวข.สุราษฎรธานี

ในรอบปการศึกษา 2559 

-เอกสารผลการดําเนินการจาก
ระดับวิทยาเขตฯ : เอกสารขอมูล
ในระบบการประกันคณุภาพของ
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
( http://iqa.surat.psu.ac.th) 
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 ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
11.2 The average time to 
graduate is established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement 

-คาเฉลี่ยการจบของนักศึกษายัง

ไมมีการกําหนดเปนคาเปาหมาย

ของการจัดการหลักสูตร แต

เกณฑทัว่ไปคือ 4 ป ในภาพรวม

เสมือนมีเกณฑแตขาดการติดตาม

ผลและทําการ benchmark แลว

นําไปปรับปรุง ที่ผานมาเปนแต

เสียงบนของผูสอนในเรื่องปญหา

คุณภาพนักศึกษาที่เขามาจากการ

ตองรับเขานักศึกษาหลายรอบ

เพ่ือใหไดตามเปาหมาย จึงเปน

ปญหาการตกออกของนศ.ป 1 ที่มี

เปอรเซนตเพ่ิมขึ้นมาตลอดใน 3-4 

ป รวมทั้งมีการลาออกเพ่ือเปลี่ยน

ที่เรียนหรือโอนไปเรียนใน

หลักสูตรอื่นดวย 

-เอกสารผลการดําเนินการจาก
ระดับวิทยาเขตฯ : เอกสารขอมูล
ในระบบการประกันคณุภาพของ
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
( http://iqa.surat.psu.ac.th) 
( หมายเหตุ: ยังเปนขอมูลที่ไม 
update และมีขอมูลที่ไมถูกตอง) 

 

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

-หลักสูตรไดทําโครงการเตรียม

ความพรอมกอนจบของนักศึกษา

เพ่ือเขาสูวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม 

(ทําไดเฉพาะดานมลพิษทางน้ํา) 

คณาจารยผูสอนมีการติดตามผล

การทํางานของบัณฑิตอยางไม

เปนทางการโดยการสอบถามจาก

ศิษยเกา แตขาดการติดตามผล

การทํางานของบัณฑิตที่เปน

ระบบ ทําใหไมมีการนําขอมูลมา

ทบทวน เปรียบเทียบและ

ปรับปรุงพัฒนาอยางเปนระบบ  

-เอกสารขออนุมัติการจัดทํา
โครงการเตรียมความพรอมกอน
จบของนักศึกษาเพ่ือเขาสูวิชาชีพ
ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งดําเนินการเมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 

 

 

11.4 The types and quantity 
of research activities by 
students are established, 

-มีอยางไมเปนทางการ โดยใช

กรรมการสอบวิชาโครงงาน

-ผลการศึกษาในรายวิชาโครงงาน

นักศึกษา 
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 ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
monitored and 
benchmarked for 
improvement 

นักศึกษาเทานั้น แตขาดการนํา

ขอมูลมาทบทวน เปรียบเทียบ

และปรับปรุงอยางเปนระบบ 

อยางไรก็ตาม มีผลการวิจัยของ

นักศึกษาบางกลุมไดนําแจงสูการ

ใชงานของหนวยงานที่ไดนํามา

เปนประเด็นศึกษา 

- เอกสารแจงการสงผลงาน

โครงงานนักศึกษาตอผูใชงาน 

(กรณีโครงงานนักศึกษาที่นําสงตอ

ทสจ.จังหวัดสุราษฎรธานี) 

 

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

- หลักสูตรยังไมมีการกําหนด 

stakeholders ที่ชัดเจนและเปน

ระบบ จึงยังไมมีการประเมินผล

และไมมีการนําผลประเมินมาใช

อยางเปนระบบ แตทั้งนี้ในรอบป

การศกึษา 2559 ไดมีการประเมิน

อยางไมเปนทางการจากการ

สอบถาม stakeholders บาง

กลุมในขณะจัดการศึกษาของ 

นศ. ชั้นปที ่3 ในขณะทําการ

นิเทศนักศึกษา 

- แบบรายงานผลการนิเทศ
นักศึกษาของหลักสูตรวทบ.
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
(เทอม 3/2559) 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแขง็ ( 5 ประเด็น) 

1. หลักสูตรโดดเดน นักศึกษาภาคภูมิใจในหลักสูตร 
2. นักศึกษาแตละชั้นปมีความสามัคคี ดูแลกันเปนอยางดี 
3. หลักสูตรตอบสนองความตองการของปญหาที่เกิดขึ้นทางดานสิ่งแวดลอมในสังคมปจจุบัน 

 
จุดท่ีควรพฒันา ( 5 ประเด็น) 

1. จัดใหมีการดูงานนอกสถานที่ 
2. จัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนสําหรับการวิจัยเฉพาะทางใหมากขึ้น 
3. เพ่ิมเติมเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมกับชุมชนและสังคม 
4. ควรเตรียมพรอมใหกับนักศึกษาเพ่ือเตรียมเขารับการสอบประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตของสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5. พัฒนา สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดโครงการทัศนศกึษาดูงานประจําป 
2. หลักสูตรทําการวิเคราะหความตองการของเครื่องมือและอุปกรณ และจัดทําเปนแผนครุภัณฑ-การ

ปรับปรุงหองปฏิบัติการ เพ่ือขอรับงบประมาณ 
3. การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดรับกับขอกําหนดของสภาวิชาชีพ 
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บทที่ 5 
ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 

# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

1 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
ร 

(7
) 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนท้ังหมด เดิม  1 

2  -ระดับปริญญาตรี เดิม 1 

3  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม  - 

4  -ระดับปริญญาโท เดิม  - 

5  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง เดิม  - 

6  -ระดับปริญญาเอก เดิม  - 

7  -จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด เดิม   - 

8 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
ร 

นอ
กที่

ตั้ง
 (6

) 

จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถาน
ที่ตั้ง 

เดิม  - 

9  -ระดับปริญญาตรี เดิม  - 

10  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม  - 

11  -ระดับปริญญาโท เดิม  - 

12  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง เดิม  - 

13  -ระดับปริญญาเอก เดิม  - 

14 

จํา
นว

นน
ักศึ

กษ
า 

(6
) 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

เดิม 118 

15 
 -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาตรี 

เดิม 118 

16 
 -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.
บัณฑิต 

เดิม - 

17 
 -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาโท 

เดิม - 

18 
 -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.
บัณฑิตข้ันสูง 

เดิม - 

19 
 -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาเอก  

เดิม - 

20 

จํา
นว

น
อา

จา
รย


จํา

แน
ก

ตา
มจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
เดิม 5 
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# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

21 
 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

เดิม - 

22 
 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

เดิม 2 

23 
 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

เดิม 3 

24 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง
อาจารย 

เดิม 5 

25 
 -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

เดิม - 

26 
 -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 

เดิม 2 

27 
 -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

เดิม 3 

28 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

เดิม 1 

29 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มวีุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

เดิม - 

30 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 

เดิม - 

31 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

เดิม 1 

32 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย 

เดิม - 

33 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

เดิม - 

34 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 

เดิม - 

35 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

เดิม - 

36 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 

เดิม - 

37 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่
มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

เดิม - 
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# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

38 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่
มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 

เดิม - 

39 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่
มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

เดิม - 

40 

คุณ
วุฒ

อิา
จา

รย
ปร

ะจ
ําห

ลัก
สูต

ร 
(1

2)
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ใหม 3 

41  -ระดับปริญญาตรี ใหม 3 

42  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม - 

43  -ระดับปริญญาโท ใหม - 

44  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง ใหม - 

45  -ระดับปริญญาเอก ใหม - 

46 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

ใหม 1 

47  -ระดับปริญญาตรี ใหม - 

48  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม - 

49  -ระดับปริญญาโท ใหม - 

50  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง ใหม - 

51  -ระดับปริญญาเอก ใหม 1 

52 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ยป

ระ
จํา

หลั
กส

ูตร
 (2

0)
 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 
ใหม 6 

53 
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ
ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

ใหม - 

54 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ
ที่ตี พิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ ไมอยู ในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลัก เกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

ใหม 6 
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# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

55  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม - 

56 
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI  
กลุมท่ี 2 

ใหม - 

57 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไมอยู ใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใ ห ท ร า บ เ ป น ก า ร ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ แ จ ง ใ ห   
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 1 

ใหม - 

58 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ใหม - 

59  -ผลงานไดรบัการจดสิทธิบัตร ใหม - 

60 
 -ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมิน
ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

ใหม - 

61 
 -ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
วาจางใหดําเนินการ 

ใหม - 

62 
 -ผลงานคนพบพนัธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหม
และไดรับการจดทะเบียน 

ใหม - 

63 
 -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการ
ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว 

ใหม - 



 
 

107 

 
 

# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

64 

 -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการ
พิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการ 

ใหม - 

65 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสู
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเลคทรอนิกส online 

ใหม - 

66 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบัน 

ใหม - 

67 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

ใหม - 

68 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

ใหม - 

69 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ใหม - 

70 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ  

ใหม - 

71 
 -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 
และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ใหม - 

72 

กา
รม

ีงา
นท

ําข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1)

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  เดิม - 

73 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ
เรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ
การศกึษา 

เดิม - 

74 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 
1 ปหลังสําเร็จการศกึษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

เดิม - 

75 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพ
อิสระ 

เดิม - 

76 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่มีงาน
ทํากอนเขาศกึษา 

เดิม - 

77 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของ
ตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 

เดิม - 



 
 

108 

 
 

# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

78 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เดิม - 

79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท เดิม - 

80 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร เดิม - 

81 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ
การศกึษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

เดิม - 

82 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมี
ตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

เดิม - 

83 

ผล
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นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผู
สํา

เร็
จก

าร
ศึก
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ปริ

ญ
ญ
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ท 
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6)

 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

ใหม - 

84 
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

เดิม - 

85 
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

เดิม - 

86 

 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่
ออกประกาศ 

เดิม - 

87  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม - 

88 
 -จํานวนบทความทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

ใหม - 



 
 

109 

 
 

# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

89 

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไป
และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ
แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) 
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

ใหม - 

90 

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ใหม - 

91  -ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม - 

92 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสู
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเลคทรอนิกส online 

ใหม - 

93 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบัน 

ใหม - 

94 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

ใหม - 

95 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

เดิม - 

96 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

เดิม - 

97 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ  

เดิม - 



 
 

110 

 
 

# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

98 
 -จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 
 

เดิม - 

99 
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จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศกึษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

เดิม - 

100 
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

เดิม - 

101 

 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่
ออกประกาศ 

เดิม - 

102  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม - 

103 
 -จํานวนบทความทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

ใหม - 

104 

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไป
และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ
แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) 

ใหม - 



 
 

111 

 
 

# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

105 

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ใหม - 

106  -ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม - 

107 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสู
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเลคทรอนิกส online 

ใหม - 

108 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบัน 

ใหม - 

109 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

ใหม - 

110 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

เดิม - 

111 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

เดิม - 

112 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ  

เดิม - 

113 
 -จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 

เดิม - 

114 

นัก
ศึก

ษา
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  เดิม  3582 

115  -ระดับอนุปริญญา เดิม  - 

116  -ระดับปริญญาตรี เดิม  3582 

117  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม  - 

118  -ระดับปริญญาโท เดิม  - 

119  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง เดิม  - 

120  -ระดับปรญิญาเอก เดิม  - 



 
 

112 

 
 

# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

121 
จํา

นว
นเ

งิน
สน

ับส
นุน

งา
นว

ิจัย
 (2

4)
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในสถาบัน 

เดิม  - 

122  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เดิม  - 

123  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม  - 

124  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม  - 

125 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบัน 

เดิม  - 

126  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เดิม  - 

127  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม  - 

128  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม  - 

129 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ) 

เดิม  - 

130  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เดิม  - 

131  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม  - 

132  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม  - 

133 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจรงิ (ไมนับรวม
ผูลาศึกษาตอ) 

เดิม  - 

134  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เดิม  - 

135  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม  - 

136  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม  - 

137 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ เดิม  - 

138  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เดิม  - 

139  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม  - 

140  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม  - 

141 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ เดิม  - 

142  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เดิม  - 

143  -กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ เดิม  - 

144  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม  - 

145 

จํา
นว

น
ผล

งา
น

ทา
ง

วิช
าก

ารจํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ใหม  - 



 
 

113 

 
 

# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

146 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

ใหม  - 

147  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม 2 

148  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - 

149  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - 

150 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ
ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

ใหม - 

151  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

152  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

153  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

154 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม  - 

155  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

156  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

157  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

158 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI  
กลุมท่ี 2 

ใหม  - 

159  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

160  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

161  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 
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# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

162 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไมอยู ใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.
ท ร า บ ภ า ย ใ น  30 วั น นั บ แ ต วั น ที ่
ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 1 

ใหม  - 

163  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

164  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

165  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

166 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ใหม  - 

167  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม -  

168  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

169  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

170 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม  - 

171  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

172  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

173  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

174 
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมิน
ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

ใหม  - 

175  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 
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# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

176  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

177  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

178 
ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
วาจางใหดําเนินการ 

ใหม  - 

179  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

180  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

181  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

182 
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและ
ไดรับการจดทะเบียน 

ใหม  - 

183  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม -  

184  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

185  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

186 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการ
ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว 

ใหม  - 

187  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

188  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

189  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

190 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณา
ตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ 

ใหม  - 

191  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

192  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

193  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

194 
จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเลคทรอนิกส online 

ใหม  - 

195  -กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

196  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 
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# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม 

หลักสูตร 

197  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

198 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบัน 

ใหม  - 

199  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

200  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

201  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

202 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

ใหม  - 

203  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

204  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

205  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

206 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

ใหม  - 

207  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

208  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

209  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

210 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ใหม  - 

211  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

212  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม -  

213  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

214 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ  

ใหม  - 

215  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม  - 

216  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - 

217  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม  - 

   

รวมจํานวน
ขอมลูที่ตอง

กรอก 
88 
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