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คํานํา 
ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติพ.ศ. 2542 แก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได*

กําหนดให*มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และให*ถือว�าการประกันคุณภาพ
ภายในเป:นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต*องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงค<เพ่ือใช*ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป:นเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได*
กําหนดหลักเกณฑ<และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 ให*มีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยให*
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป:นท่ียอมรับใน
ระดับสากลท่ีสามารถประกันคุณภาพได*ท้ัง 3 ระดับ 

ในปCการศึกษา 2559 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา จึงได*จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองโดยเลือกใช*ระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA Assessment at Programme 
Level Version No. 3.0 ในระดับหลักสูตรเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในระหว�างวันท่ี
1 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได*ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาการดําเนินงานให*ได*
มาตรฐานเป:นท่ียอมรับในระดับสากลเพ่ือคุณภาพในการผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา และเป:นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลับสงขลานครินทร< ซ่ึงรายงานประจําปCการประเมิน
คุณภาพภายในนี้ยังเป:นหลักฐานด*านการบริหารการศึกษาท่ีจะเผยแพร�ให*ประชาคมรับทราบ และ
เป:นประโยชน<ต�อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต�อไป 
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บทสรุปสําหรับผูCบริหาร 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได*ดําเนินงานและต้ังเปnาหมายเก่ียวกับผลการ
เรียนรู*ท่ีคาดหวังของหลักสูตรโดยยึดเอาปรัชญาและวิสัยทัศน<ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป:นเปnาหมายใน
การดําเนินงานโดยให*เป:นไปตามเกณฑ<มาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระบบใน
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปCและมีการปรับปรุงเนื้อหาย�อยของรายวิชาในทุกปCการศึกษาเพ่ือให*
หลักสูตรมีความทันสมัยอยู�เสมอ ท้ังนี้ได*อาศัยข*อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรจากผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย
ได*แก� มหาวิทยาลัย อาจารย< นักศึกษา ผู*ปกครองและสถานประกอบการและมีการสื่อสารเก่ียวกับ
การดําเนินงานของหลักสูตรในทุกด*านไปยังผู*มีส�วนได*ส�วนเสียอย�างสมํ่าเสมอเพ่ือให*บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาเป:นกําลังสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท้ังในระดับชาติและระดับท*องถ่ินให*มี
ความสามารถในการแข�งขันท้ังทางด*าน คุณภาพ (Quality) ราคา (Price) ประสิทธิภาพการผลิต 
(Efficiency) และการอนุรักษ<สิ่งแวดล*อม  (Environmental Conservation) โดยสามารถเชื่อมโยง
วิทยาการต�าง ๆ ให*สอดคล*องกับสภาพแวดล*อม วัฒนธรรมและความเป:นมาของท*องถ่ิน เพ่ือให*เกิด
ความสมดุลทางสังคมท่ียั่งยืน ซ่ึงจะมีความสอดคล*องกับยุทธศาสตร<การพัฒนาประเทศและ
ยุทธศาสตร<การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต*อีกด*วยจึงได*กําหนดปรัชญาของหลักสูตรไว*คือมุ�งผลิตให*มี
ความรู*และทักษะด*านวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม*ยางพารา มีสมรรถนะเชิง
สากลให*เป:นผู*มีความรู* (Knowledge) และทักษะ (Skill) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) เพียงพอใน
การปฏิบัติงานด*านวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารารวมท้ังเป:นผู*ยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึกด*านการรับผิดชอบต�อสังคมและส�วนรวม และสามารถปรับตัวให*เข*ากับ
สถานการณ<ท่ีเปลี่ยนแปลงได* เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค<ในการผลิตบัณฑิตดังกล�าวให*มีคุณภาพเป:นท่ี
ยอมรับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา จึงได*ร�วมกันจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA 
Assessment at Programme Level Version No. 3.0 ระดับหลักสูตรท่ีประกอบด*วย 11 ตัวบ�งชี้ 
(AUN.1- AUN.11) 
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บทท่ี 1 
สGวนนํา 

 
1. ประวัติโดยย�อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< วิทยาเขต 

สุราษฎร<ธานี เป:นหน�วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 
2545 โดยมีภารกิจหลักในการบริหารวิชาการในด*านเทคโนโลยีและการจัดการในเชิงบูรณาการของ
ทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือสนองตอบต�อความต*องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต*
แนวทางของการพัฒนาท่ียั่งยืนครบวงจร 

คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีภารกิจในด*านการบริหารวิชาการทางด*าน
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตร 
โดยเฉพาะยางพารา และปาล<มนํามัน เพ่ือตอบสนองต�อความต*องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดย
บริหารภายใต*แนวทางของการพัฒนาท่ียั่งยืนครบวงจร ท้ังนี้ครอบคลุมองค<ความรู*หลากหลายศาสตร<
ท่ีเน*นการบูรณาการท่ีใช*ในกระบวนการต�างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ<โดยมีวิสัยทัศน< 

“เป:นคณะชั้นนําของภาคใต* ท่ีผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด*านวิทยาศาสตร<
ประยุกต<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” (http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/vision) 

คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีพันธกิจคือ 
(http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/2015-02-02-15-05-34) 

1) ผลิตบัณฑิตด*านวิทยาศาสตร<ประยุกต< และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีมีสมรรถนะ
สากล มีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 

2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด*านวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ
ตอบสนองความต*องการของชุมชน 

3) บริการวิชาการท่ีตอบสนองต�อความต*องการของชุมชน 
4) ส�งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ได*รับอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งท่ี 122 (4/2554)  
เม่ือวันท่ี 27  พฤษภาคม 2554 และ ได*รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
332(5/2554) เม่ือวันท่ี 9  กรกฎาคม 2554 เปyดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปCการศึกษา 2555 เป:น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4  ปC หลักสูตรจัดการศึกษาเป:นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบาง
รายวิชา รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต�างประเทศท่ีฟ{ง พูด อ�าน เขียน ภาษาไทยได*โดยผ�านการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเป:นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรงและให*ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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2.วัตถุประสงค< จุดเน*น จุดเด�นของหลักสูตร 
ประเทศไทยเป:นประเทศท่ีมีเนื้อท่ีปลูกยางพารามากเป:นอันดับสองของโลกรองจากประเทศ 

อินโดนีเซีย มีเกษตรกรท่ีปลูกยางพารารวมท้ังประเทศประมาณ 6 ล*านคน หรือประมาณร*อยละ 10 
ของ ประชากรท้ังประเทศ (ศูนย<วิจัยกสิกรไทย, 2558) ในปC 2557 ประเทศไทยมีเนื้อท่ีปลูกยางพารา
ประมาณ 17.73 ล*านไร� ได*ผลผลิต 4.20 ล*านตัน ในขณะท่ีปC 2558 มีเนื้อท่ีปลูกยางพาราประมาณ
การได* 18 ล*านไร� ได* ผลผลิตประมาณการ 4.43 ล*านตัน แต�อย�างไรก็ตาม ประเทศไทยเป:นประเทศท่ี
มีการส�งออกยางพาราเป:นอันดับหนึ่งของโลก  ในปC 2558 มีประมาณการส�งออกประมาณ 3.91 ล*าน
ตัน ประเทศจีนเป:นประเทศท่ีมีการนําเข*ายางพาราจากประเทศไทยมากท่ีสุด รองลงมาได*แก� ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศญ่ีปุ}น และประเทศสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ ในปC พ.ศ.2559 มีการส�งออกไม*
ยางพาราแปรรูป 1143.9 ล*านดอลลาร<สหรัฐ ไม*ชนิดอ่ืนแปรรูป 12.80 ล*านดอลลาร<สหรัฐ ไม*อัด ไม*วี
เนียร< ไม*แผ�นอ่ืน ๆ 17.56 ล*านดอลลาร<สหรัฐ แผ�นชิ้นไม*อัดและแผ�นใยไม*อัด 810.54 ล*านดอลลาร<
สหรัฐ (รวมร*อยละ 76.82) นอกจากนี้มีการส�งออกเครื่องเรือนไม*และชิ้นส�วน 402.30 ล*านดอลลาร<
สหรัฐ (ร*อยละ 15.57) อุปกรณ<ก�อสร*างไม* 54.73 ล*านดอลลาร<สหรัฐ (ร*อยละ 2.15) และ ผลิตภัณฑ<
ไม* 141.92 ล*านดอลลาร<สหรัฐ (ร*อยละ 5.49) (ศูนย<สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย<, 2560) อย�างไรก็ตามอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทยส�วนใหญ�เก่ียวข*อง
กับการผลิตผลิตภัณฑ<ข้ันต*น ในขณะท่ีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ<จากยางและไม*ยางพารายังมีปริมาณ
น*อย ทําให*มูลค�าเพ่ิมในส�วนนี้เกิดข้ึนน*อย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการขาดบุคลากรท่ีมีความรู*ด*าน
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ<จากยางและไม*ยางพารา  ดังนั้นการผลิตบัณฑิต
จากหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราจึงสามารถตอบสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาง
และไม*ยางพาราท้ังในการผลิตผลิตภัณฑ<ข้ันต*นและผลิตภัณฑ<ใหม�ได*โดยหลักสูตรจะผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะดังต�อไปนี้ 

1) มีความรู*และทักษะทางวิทยาศาสตร< และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม*
ยางพารา 

2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห< และเรียนรู*ด*วยตนเองผ�านกระบวนการ Active 
learning 

3) มีความสามารถในการค*นคว*าหาความรู*จากแหล�งต�าง ๆ  สามารถวิเคราะห<และ
บูรณาการความรู*เพ่ือนําไปประยุกต<ใช*ในการพัฒนาการทํางานและมีความคิด
ริเริ่มสร*างสรรค<และสามารถปรับตัวให*เข*ากับสถานการณ<การท่ีเปลี่ยนแปลงได* 

4) มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกรับผิดชอบต�อตนเองและ
สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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3. โครงสร*างการจัดองค<กร และการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
 คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป:นคณะท่ีได*รับการจัดต้ังเป:นหน�วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< ดําเนินงานภายใต*การบริหารงานแบบ “รวมศูนย<บริการ 
ประสานภารกิจ” โดยคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินงานด*านการจัดการเรียน
การสอนเป:นหลัก ส�วนงานสนับสนุนด*านอ่ืน ๆ สํานักงานอธิการบดี เป:นหน�วยงานกลางในการ
ดําเนินงานให*กับคณะ โดยประกอบไปด*วย กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร< กองวิชาการ
และการพัฒนานักศึกษา ศูนย<ปฏิบัติการวิทยาศาสตร<และเครื่องมือกลาง ศูนย<สนเทศและการเรียนรู*
และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร<ธานี 
 คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได*จัดให*มีคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง ซ่ึงมีตัวแทนจากหลักสูตรต�าง ๆ เข*ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และได*มีประกาศไว*หน*าเว็บไซต<ของคณะฯ 
(http://iqa.surat.psu.ac.th/science/science.php?value=employee) 
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บทท่ี 2 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ0การประเมินองค0ประกอบท่ี 1 
 

เกณ
ฑ0ขCอ
ท่ี 

เกณฑ0การประเมิน 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ0 

- ตามเกณฑ< (�) 
- ไม�ได*ตามเกณฑ< (�) 

1 จํานวนอาจารย<ประจําหลักสูตร � 
2 คุณสมบัติของอาจารย<ประจําหลักสูตร � 
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด � 

สรุปผลการดําเนินงานองค0ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ0ขCอ 1,2 และ11 
� ได*มาตรฐาน 
� ไม�ได*มาตรฐานเพราะ........................................................................ 

ตารางท่ี 1.2 อาจารย0ประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย0ประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย0ผูCรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ�งชี้ 1.1 เกณฑ<ข*อ 1, 2, 3) 

 

ตําแหนGงทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนGงทางวิชาการ 
รายช่ือป]จจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ป5
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ0

กับสาขาท่ีเป̀ด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัมพันธ0 

1 นางสาวรัตนา  ชู
หว�าง 
3930300160024 

     

2 นายมานพ  ธรสินธุ< 
3800101471081 

1 นายมานพ  ธรสินธุ<* 
3800101471081 

วท.ม.วนผลิตภัณฑ< 
(2548) 
อส.บ.เทคโนโลยีศิลป
อุตสาหกรรม (2541) 

� 

  

3 นายณรงค<  เชื่องชยะ
พันธุ< 
392070002153 8 

2 นายณรงค<  เชื่องชยะ
พันธุ<* 
3920700021538 

วท.บ.(ฟyสิกส<) 
(2546) 
วท.ม.(เทคโนโลยีโพลิ
เมอร<(2549) 

� 
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ตําแหนGงทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนGงทางวิชาการ 
รายช่ือป]จจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ป5
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ0

กับสาขาท่ีเป̀ด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัมพันธ0 

4 นางสาวจุฑารัตน< 
อินทป{น 
3841600230820 

 ปร.ด.วิทยาศาสตร<
และเทคโนโลยีพอลิ
เมอร< (2553) 
วท.ม.(เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร<) (2546) 
วศ.บ. (เคมี) (2541) 

� 

  

5 นายอัจฉริยะ โชติ
ขันธ< 
3330200018673 

 วท.ม. (วนผลิตภัณฑ<)
(2551) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร<
และเทคโนโลยีทาง
ไม*) (2548) 

� 

  

 3 ผู*ช�วยศาสตราจารย< 
สุวลักษณ<  วิสุนทร* 
3809700159741 

Ph.D. Chemical 
Engineering (2549) 
วท.ม.เคมีฟyสิกส< 
(2543) 
วท.บ.เคมี (2539) 

� 

  

 4 นางวรรณรัตน< เชื่องชยะ
พันธุ<* 
3800400100182 

ปร.ด.วิทยาศาสตร<
และเทคโนโลยีพอลิ
เมอร< (2556) 
วท.ม.วิทยาศาสตร<
และเทคโนโลยีพอลิ
เมอร< (2552) 
วท.บ. เคมี (2549) 

� 

  

 5 นายบัญญัติ  เฉิดฉ้ิม* 
3900700060924 

Ph.D. Wood 
Biology and Wood 
Technology 
(2553) 
วท.ม.ฟyสิกส< (2546) 
วท.บ.ศึกษาศาสตร<: 
ฟyสิกส< (2540) 

� 
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ตําแหนGงทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนGงทางวิชาการ 
รายช่ือป]จจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ป5
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ0

กับสาขาท่ีเป̀ด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัมพันธ0 

 6 นางวิศนีย< ยิ่งประเสริฐ* 
380030012629 5 

ปร.ด.วิทยาศาสตร<
และวิศวกรรมวัสดุ 
(2557) 
วท.ม.วิทยาศาสตร<
และวิศวกรรมวัสดุ 
(2547) 
วท.บ วนผลิตภัณฑ< 
(2541) 

� 

  

 
หมายเหตุ : กรุณาใส�เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย<ท่ีเป:นผู*รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ0ขCอ 1  จํานวนอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 � ครบ  �ไม�ครบ 

เกณฑ0ขCอ 2 คุณสมบัติอาจารย0ประจําหลักสูตร 
 �  เป:นไปตามเกณฑ< 

1) เป:นอาจารย<ประจําท่ีมีคุณวุฒิไม� ตํ่ากว�า ป.เอก หรือเทียบเท�า หรือดํารง
ตําแหน�ง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ<กันหรือ 

2) เป:นอาจารย<ประจําท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�า หรือดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ<กับสาขาวิชาท่ีเปyด
สอน และมีประสบการณ<ในการสอน และมีประสบการณ<ในการทําวิจัยท่ีไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป:นอาจารย<ประจําท่ีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการ
ไม� ตํ่ากว�า รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ<กับสาขาวิชาท่ีเปyดสอน และมี
ประสบการณ<ในการทําวิจัยท่ีไม�ใช�ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

� ไม�เป:นไปตามเกณฑ< เพราะ.................................................................................... 
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เกณฑ0ขCอ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
1) เริ่มเปyดหลักสูตรครั้งแรกในปC พ.ศ. 2555 (ภาคการศึกษาท่ี 1) 
2) ตามรอบหลักสูตรต*องปรับปรุงให*แล*วเสร็จและประกาศใช*ในปC พ.ศ. 2560  
    (ภาคการศึกษาท่ี 1) 

� ป{จจุบันหลักสูตรยังอยู�ในระยะเวลาท่ีกําหนด 
� ป{จจุบันหลักสูตรถือว�าล*าสมัย 

 
หมายเหตุ หลักสูตรทําการปรับปรุง ใช*ชื่อว�าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยได*รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขต ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 12(2/2559) เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ< 2559 และ ได*รับความเห็นชอบและอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 373 (3/2559) เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2559 ต*องใช*สอน
ครั้งแรกในภาคการศึกษาท่ี 1 ปCการศึกษา 2560 
 
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ0ขCอ 11 

� ผ�าน เพราะ ดําเนินงานผ�านทุกข*อ 
� ไม�ผ�าน เพราะ ดําเนินงานไม�ผ�านข*อ..................... 
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บทท่ี 3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 AUN QA 

 
(การเขียนผลการดําเนินงานแต�ละตัวบ�งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ�งชี้โดยรวมให*ครอบคลุมประเด็นย�อย 
หรือเขียนบรรยายแยกแต�ละประเด็นการประเมินย�อย โดยอ*างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปใน
เนื้อหาท่ีเขียนบรรยาย และมีตารางข*อมูลประกอบในแต�ละตัวบ�งชี้/ประเด็น หรือนําไปแยกไว*ในส�วน
ภาคผนวกก็ได*) 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให*หลักสูตรรับรู*ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต�ละเกณฑ< และสามารถปรับปรุง
พัฒนาต�อไปได* การประเมินหลักสูตรใช*เกณฑ< 7 ระดับ ดังต�อไปนี้ 
 

เกณฑ<การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต*องการในการพัฒนา 

1 ไม�ปรากฏการดําเนินการ (ไม�มีเอกสาร 
ไม�มีแผนหรือไม�มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม�เพียงพออย�างชัดเจน ต*องปรับปรุง
แก*ไข หรือพัฒนาโดยเร�งด�วน 

2 มีการวางแผนแต�ยังไม�ได*เริ่มดําเนินการ คุณภาพไม�เพียงพอ จําเป:นต*องมีการปรับปรุง
แก*ไขหรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต�ไม�เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดําเนินการแต�ยังไม�ครบถ*วน 

คุณภาพไม�เพียงพอ แต�การปรับปรุง แก*ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน*อยสามารถทําให*มีคุณภาพ
เพียงพอได* 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการ
ตามเกณฑ< 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ< 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดง
ถึงการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ
ดีกว�าเกณฑ< 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว�า
เกณฑ< 

6 ตัวอย�างของแนวปฏิบัติท่ีดี ตัวอย�างของแนวปฏิบัติท่ีดี 
7 ดีเยี่ยม เป:นแนวปฏิบัติในระดับโลก

หรือแนวปฏิบัติชั้นนํา 
ดีเยี่ยม เป:นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว
ปฏิบัติชั้นนํา 
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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 
  

เกณฑ0 คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 
formulated and aligned with the vision and mission of 
the university[1,2] 

   �    

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning 
outcomes [3] 

   �    

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

   �    

Overall opinion    �    

 

AUN 1  
Expected Learning 

Outcomes 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 AUN 1  
 
1.1 การกําหนดผลการเรียนรูCท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไวCในหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) มีปรัชญาของหลักสูตรคือ “เป:นหลักสูตรท่ีมุ�งเน*นผลิตบัณฑิตให*มีความรู*และทักษะด*าน
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม*ยางพารามีสมรรถนะเชิงสากลรวมท้ังเป:นผู*ยึดม่ัน
ในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสานึกด*านการรับผิดชอบต�อสังคมส�วนรวมและสามารถปรับตัวให*เข*ากับ
สถานการณ<การท่ีเปลี่ยนแปลงได*” (มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หมวดท่ี 2 ข*อท่ี 1.1) ซ่ึงมีความสอดคล*องกับ 
ปรัชญา วิสัยทัศน< และ พันธกิจของทางคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขต      
สุราษฎร<ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< คือ 

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< ก�อต้ังข้ึนตามนโยบายการพัฒนาภาคใต* โดยมีเจตนารมณ< 
ต้ังแต�แรกเริ่มท่ีจะให*เป:นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต* ทําหน*าท่ีผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ�งเน*นท่ีการพัฒนาคนเพ่ือให*เป:นกําลัง 
หลักของสังคม  และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติท่ีมุ�งเน*นผู*เรียนเป:นศูนย<กลาง     
  ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< จึงเป:นการจัดการศึกษาตามแนวทาง
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู*เรียนในทุกด*าน เพ่ือให*พร*อมท่ีจะอยู�ในสังคมได*
อย�างมีความสุขและปรับตัวได*ดีตามสถานการณ<ท่ีเปลี่ยนไปโดยใช*กระบวนการจัดการเรียนรู*เป:น
เครื่องมือในการพัฒนาผู*เรียนโดยให*ผู*เรียนเป:นศูนย<กลางของการเรียนรู* และพัฒนา จากความ
ต*องการของผู*เรียน  ผ�านกระบวนการแก*ป{ญหาและค*นคว*าด*วยตนเอง กระบวนการท่ีต*องลงมือ
ปฏิบัติท้ังในและนอกห*องเรียน ซ่ึงจะนําไปสู�การเรียนรู*ท่ียั่งยืน และจากแนวคิดท่ีว�าการพัฒนา คือการ
เปลี่ยนแปลง  การเรียนรู*จึงไม�ได*หยุดอยู�เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต�จะดําเนินไปตลอดชีวิต  การ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ�งเน*นถึงการเรียนรู*ตลอดชีวิตด*วย  
  จากหลักการดังกล�าวข*างต*นนําสู�การจัดการศึกษาท่ีมุ�งเน*นผลลัพธ< (Outcome Based 
Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู* ท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อว�าสามารถ 
ตอบสนองหลักการดังกล�าวได* คือ การจัดการเรียนรู* ท่ีใช*กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) 
ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการใช*ป{ญหาเป:นฐานในการเรียนรู* (Problem-based Learning) การใช* 
โครงงานเป:นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู*โดยการบริการสังคม (Service 
Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให*ถือประโยชน<ของเพ่ือน มนุษย<
เป:นกิจท่ีหนึ่ง” เป:นแนวทางในการดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0  
วิสัยทัศน0: “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< เป:นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาค

เอเชีย ทําหน*าท่ีผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมี
การวิจัยเป:นฐาน” 



17 
 

    
 

พันธกิจ: 1) พัฒนา มหาวิทยาลัยให*เป:นสังคมฐานความรู*บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม
และหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให*ผู* ใฝ}รู* ได* มีโอกาสเข*าถึงความรู* ใน
หลากหลายรูปแบบ 
2) สร*างความเป:นผู*นําทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคล*องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของภาคใต* และเชื่อมโยงสู�เครือข�ายสากล 
3) ผสมผสานและประยุกต<ความรู*บนพ้ืนฐานประสบการณ<การปฏิบัติสู�การ
สอนเพ่ือสร*างป{ญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน<สากลให*แก�บัณฑิต 

   (http://www.psu.ac.th/th/vision) 
วัฒนธรรม  ประโยชน<ของเพ่ือนมนุษย<เป:นกิจท่ีหนึ่ง  

(Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
คGานิยม  

 
ค�านิยม ความหมาย 

PSU ร�วมแรงร�วมใจ รับผิดชอบต�อสังคมอย�างมืออาชีพ 
P-Professionalism 
 

1. ใฝ}รู* เสาะหาวิชา สร*างป{ญญาสังคม 
2. ถูกต*อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 
3. มุ�งม่ัน ทุ�มเท และมีจิตสาธารณะ  

S-Social responsibility 
 

1. เป:นท่ีพ่ึง และชี้นําสังคม 
2. แลกเปลี่ยน และแบ�งป{น 
3. บ�มเพาะคนดี สู�สังคม 

U-Unity 
 

1. มีความรักและสํานึกร�วมเป:นส�วนหนึ่งขององค<กร 
2. ผลักดันองค<กรสู�เปnาหมายร�วม 
3. ร�วมกันทํางานด*วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 

 
อัตลักษณ0 (Identity)   นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
เอกลักษณ0 (Uniqueness)  มหาวิทยาลัยวิจัย 
พฤติกรรมคุณลักษณะดCานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  

ซ่ือสัตย< มีวินัยเปC�ยมน้ําใจ ใฝ}จิตสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตสุราษฎร0ธานี  
วิสัยทัศน0: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< วิทยาเขตสุราษฎร<ธานี เป:นมหาวิทยาลัยชั้น

นาของภาคใต* ด*านการผลิตบัณฑิตและเป:นท่ีพ่ึงทางวิชาการโดยมีการวิจัย
เป:นฐาน 

พันธกิจ: 1). ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม  
2). สร*างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและตอบสนองต�อความต*องการของสังคม  
3). ให*บริการวิชาการแก�สังคม 
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คณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในด*านการบริหารวิชาการ 

ทางด*านวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตร
โดยเฉพาะยางพารา และปาล<มน้ํามัน เพ่ือตอบสนองต�อความต*องการทางอุตสาหกรรมและสังคม 
โดยบริหารภายใต*แนวทางของการพัฒนาท่ียั่งยืนครบวงจร ท้ังนี้ครอบคลุมองค<ความรู*หลากหลาย
ศาสตร<ท่ีเน*นการบูรณาการท่ีใช*ในกระบวนการต�างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ< 

วิสัยทัศน0: เป:นคณะชั้นนําของประเทศท่ีผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด*าน
วิทยาศาสตร<ประยุกต< และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พันธกิจ: 1) ผลิตบัณฑิตด*านวิทยาศาสตร<ประยุกต< และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีมี
สมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมี
ความสุข 
2)  ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด* านวิทยาศาสตร<  และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองต�อความต*องการของชุมชน 
3) บริการวิชาการท่ีตอบสนองต�อความต*องการของชุมชน 
4) ส�งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรนี้จัดทําข้ึนโดยเน*นองค<ความรู*ท่ีตอบสนองต�อความต*องการของภาควิชาการ ภาค
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยได*เชิญผู*ทรงคุณวุฒิท้ังภาควิชาการท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและจากภาคอุตสาหกรรม เข*ามาเป:นส�วนหนึ่งในการกําหนดผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวัง 
เนื้อหาและรายวิชาท่ีใช*ในการเรียนการสอน (เอกสารข*อแนะนําจากผู*ทรงคุณวุฒิทุกภาคส�วน) โดย
แบ�งออกเป:น 2 วิชาเอก ได*แก� วิชาเอกอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ< และวิชาเอกอุตสาหกรรมไม*
ยางพาราและผลิตภัณฑ< นอกจากนี้ผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของ
หลักสูตรถูกกําหนดข้ึนโดยยึดปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน< และพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังต�อไปนี้  

1) มีความรู*และทักษะทางวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม*ยางพารา 
2) มีทักษะในการคิดวิเคราะห<และเรียนรู*ด*วยตนเองผ�านกระบวนการ ACTIVE 

LEARNING  
3) มีความสามารถในการค*นคว*าหาความรู*จากแหล�งต�างๆสามารถวิเคราะห<และบูรณา

การความรู* เ พ่ือนําไปประยุกต<ใช*ในการพัฒนาการทํางานและมีความคิดริเริ่ม
สร*างสรรค<และสามารถปรับตัวให*เข*ากับสถานการณ<การท่ีเปลี่ยนแปลงได* 

4)  มีเจตคติท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนมีจิตสํานึกรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)หมวดท่ี 2 ข*อท่ี 1.3) 

ผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังของหลักสูตร มีท้ังหมด 5 ด*าน คือ ด*านคุณธรรมและจริยธรรม ด*าน
ความรู* ทักษะทางป{ญญา ทักษะความสัมพันธ<ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ทักษะในการ
วิเคราะห<เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงได*เขียนไว*อย�างชัดเจนใน มคอ. 2 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู* กลยุทธ<การสอนและการประเมินผล 
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1.2 หลักสูตรสGงเสริมการเรียนรูCตลอดชีวิต 
หลักสูตรมีการส�งเสริมการเรียนรู*ตลอดชีวิตโดยจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเป:น

ศูนย<กลาง มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู*ด*วยตนเอง รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ผู*เรียนจะต*องมีการเรียนรู*ด*วยตนเองผ�านกระบวนการวางแผน คิดวิเคราะห< 
ประมวลและสรุปผลการเรียนรู*ด*วยตนเองท่ีเห็นเป:นรูปธรรมชัดเจน คือ รายวิชา 935-229 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 927-312 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 927-441 สัมมนา 927-341 สหกิจศึกษา 1 
927 -442 สหกิจศึกษา 2 924-342 ฝ�กงานและรายวิชา 927-443 โครงงาน โดยผ�านการเรียนรู*จาก
ประสบการณ<จริงท้ังภายในมหาวิทยาลัยและท้ังในสถานประกอบการต�างๆ โดยมีอาจารย<หรือ
เจ*าหน*าท่ีในสถานท่ีประกอบการทําหน*าท่ีคอยแนะนําให*คําปรึกษาและอํานวยความสะดวก 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลอย�างเป:นระบบ เพ่ือจะให*แน�ใจได*ว�านักศึกษามีความรู*ความเข*าใจท่ี
ถูกต*องหลังจากเรียนจบในรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
แบบใช*ป{ญหาเป:นฐาน อีกหลายวิชา ท่ีฝ�กทักษะการเรียนรู*ตลอดชีวิตของนักศึกษา 

 
1.3 ผลการเรียนรูCท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความรูCและทักษะท่ัวไปรวมท้ังความรูCและทักษะเฉพาะ

ทาง 
ในมคอ. 2 หมวดท่ี 3 ข*อ -3.1 ได*กําหนดรายวิชาเรียนประกอบด*วย 138 หน�วยกิต 

ครอบคลุมความรู*ท่ัวไปและความรู*ทักษะเฉพาะทางดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจํานวน 32 หนGวยกิต 

1) กลุ�มวิชาภาษา     15  หน�วยกิต 
2) กลุ�มวิชามนุษยศาสตร<และสังคมศาสตร<  11  หน�วยกิต 
3) กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร<และคณิตศาสตร<  6   หน�วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะจํานวน 94 หนGวยกิต 
1) กลุ�มวิชาแกน     52  หน�วยกิต 
2) กลุ�มวิชาชีพ     42  หน�วยกิต 

- กลุ�มวิชาชีพบังคับ   33  หน�วยกิต 
- กลุ�มวิชาชีพเลือก   9   กิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีจํานวนไมGนCอยกวGา 6 หนGวยกิต 
ง. ฝtกงานสหกิจศึกษา/โครงงานจํานวน 6 หนGวยกิต 

1) สหกิจศึกษา 1     1  หน�วยกิต 
2) สหกิจศึกษา 2     5  หน�วยกิต 

หรือ 
2) ฝ�กงาน     1  หน�วยกิต 
3) โครงงาน     5  หน�วยกิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได*ร�วมกันนําผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังจากผู*มีส�วนได*ส�วนเสียทุก
ลุ�มมากําหนดผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังให*ครอบคลุมท้ังรายวิชาความรู*ทักษะเฉพาะด*านและรายวิชา
ความรู*ทักษะท่ัวไป ผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังมีความสมดุลกันระหว�างรายวิชาความรู*และทักษะท่ัวไป
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กับรายวิชาความรู*ทักษะเฉพาะด*าน โดยได*แสดงไว*ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู*จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ท้ังสองกลุ�มในเล�มหลักสูตร 
(มคอ. 2 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู* กลยุทธ<การสอนและการประเมินผล) 
 
1.4 ผลการเรียนรูCท่ีคาดหวังสะทCอนความตCองการของผูCมีสGวนไดCสGวนเสีย 

ผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย ประกอบด*วยนักศึกษา อาจารย< ผู*ใช*บัณฑิต รวมท้ังศิษย<เก�า หลักสูตรมี
การสํารวจความต*องการของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียท้ังหมด และนําผลการสํารวจมาพิจารณาตามลําดับ
ความเก่ียวข*องและความสําคัญต�อหลักสูตรเพ่ือกําหนดกรอบผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวัง 

แบบประเมินนักศึกษารายวิชาฝ�กงานและรายวิชาสหกิจศึกษามีส�วนท่ีสถานประกอบการผู*ใช*
บัณฑิต คณาจารย<นิเทศ และนักศึกษาผู*เข*าร�วมฝ�กงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแสดงความคิดเห็น 
พบว�านักศึกษามีผลการเรียนรู* ท่ีคาดหวังตามกําหนดและสถานประกอบการมีความพึงพอใจ 
(หลักฐาน; แบบประเมินนักศึกษาฝ�กงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา) หรือบางครั้งผูCใชCบัณฑิต หรือ
ตัวแทนสถานประกอบการยังเสนอแนะแนวทางการพัฒนานักศึกษาให*มีลักษณะท่ีพวกเขาต*องการ
กลับมายังหลักสูตรด*วย ซ่ึงคณาจารย0ในหลักสูตรได*นํามาปรับปรุงผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังเพ่ิมเติมใน 
มอค.3 ของแต�ละรายวิชาท่ีเก่ียวข*อง บางกรณีนักศึกษาพบว�าความรู*ท่ีเรียนไปไม�เพียงพอต�อการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝ�กงานยังสถานประกอบการแห�งนั้น ๆ ก็มีการสะท*อนกลับมายัง
คณาจารย<นิเทศ คณาจารย<ผู*สอน เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาท่ีจําเป:น และม่ันใจว�านักศึกษารุ�นต�อไปท่ีจะเข*าไป
ยังสถานประกอบการแห�งนั้น ๆ จะสามารถปฏิบัติงานตามท่ีสถานประกอบการต*องการได* ในส�วน
ของอาจารย0ผูCสอน มีการปรับปรุงผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังใน มคอ.3 ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให*
นักศึกษามีผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังซ่ึงสอดคล*องกับช�วงเวลานั้น ๆ  ศิษย0เกGา จะมีการสะท*อนผลการ
คาดหวังในตัวรุ�นน*องผ�านกลุ�มออนไลน<ต�าง ๆ เช�นไลน<กลุ�มของศิษย<เก�าแต�ละรุ�น กลุ�ม Facebook 
ของศิษย<แต�ละรุ�น คณาจารย<ในหลักสูตรก็นําสิ่งเหล�านั้นมาปรับผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวัง โดยเริ่มปรับ
ในมคอ.3 รายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ ส�วนการปรับผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังท้ัง 5 ด*านในเล�มหลักสูตร 
(มคอ.2) คณาจารย0ผูCรับผิดชอบหลักสูตร จะนําผลการปรับย�อยในมคอ.3 ไปปรับเม่ือถึงกําหนด
ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร 
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รายการหลักฐาน 
- มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
- มคอ. 3 รายวิชาท่ีเปyดสอนในหลักสูตร 
- เว็บไซต<ของสาขา คณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 
- เอกสารและเว็บไซต<ประชาสัมพันธ<หลักสูตร 
- รายงานการประชุมท่ีเก่ียวข*องกับการทบทวนหลักสูตร 
- เอกสารแสดงความเห็นจากผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย เช�น นิสิต บัณฑิต ผู*ใช*บัณฑิต 
- เกียรติบัตรการได*รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษา 
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AUN 2 
Programme Specification 

 
 
 
 
 

 
Criterion 2 

1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme 
and course specifications for each programme it offers, and give detailed 
information about the programme to help stakeholders make an informed 
choice about the programme. 

2. Programme specification including course specifications describes the 
expected learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They 
help students to understand the teaching and learning methods that enable 
the outcome to be achieved; the assessment methods that enable 
achievement to be demonstrated; and the relationship of the programme 
and its study elements. 

 
ผลการประเมินตนเอง  

 
เกณฑ0 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    �    
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 AUN 2 
หลักสูตรท่ีเปyดสอน ณ ป{จจุบัน คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซ่ึงปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551ท่ีได*รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 122 (4/2554) เม่ือวันท่ี27 พฤษภาคม 2554และ ได*รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 332(5/2554) เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2554 เปyดสอนภาค
การศึกษาท่ี 1 ปCการศึกษา 2555 ป{จจุบันครบกําหนดต*องปรับปรุง (นักศึกษารุ�นแรกของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จบ
การศึกษาในปCการศึกษา 2558) โดยใช*ชื่อหลักสูตรท่ีกําลังทําการปรับปรุงว�าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยได*รับความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาเขต  ในคราวประชุมครั้งท่ี 12(2/2559) เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ< 2559 และ 
ได*รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 373 (3/2559) เม่ือวันท่ี 2 
เมษายน 2559 ต*องใช*สอนครั้งแรกในภาคการศึกษาท่ี 1 ปCการศึกษา 2560 (หลักฐานการปรับปรุง
หลักสูตร) 

การปรับปรุงหลักสูตรมีการแต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด*วย
คณาจารย<ในหลักสูตร ผู*ทรงคุณวุฒิจากหน�วยงานภายนอก ตัวแทนผู*ใช*บัณฑิต เจ*าหน*าท่ีท่ีเก่ียวข*อง
(เอกสารอ*างอิงการแต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร)  นอกจากนี้ยังมีการนําผลการประเมิน
หลักสูตรในภาพรวมของนักศึกษาชั้นปCสุดท* าย ผลการประเมินหลักสูตรของบัณฑิตใหม� 
(เอกสารอ*างอิง) และผู*ใช*บัณฑิต (เอกสารอ*างอิง) ซ่ึงเก็บรวบรวมข*อมูลโดยมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาใช*ในการปรับปรุงหลักสูตรด*วย 

เนื้อหาในแต�ละรายวิชาในหลักสูตร มีการนําผลการประเมินจากนักศึกษา ผลจากการประชุม
ร�วมกันของอาจารย<ผู*สอน รวมท้ังข*อเสนอแนะจากสถานประกอบการซ่ึงได*มาจากการไปนิเทศ
นักศึกษาฝ�กงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา มาปรับปรุงให*แล*วเสร็จก�อนการดําเนินการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป 

ข*อกําหนดของหลักสูตรได*มีการเผยแพร�ในเว็บไซต<ของสาขาวิชา (เอกสารอ*างอิง) เว็บไซต<
ขอ งคณะวิ ท ย าศาสตร< แ ละ เทค โน โ ลยี อุ ต ส าหกรรม  ( เ อกสารอ* า ง อิ ง )  เ ว็ บ ไซต< ขอ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร<  วิ ท ย า เ ข ต สุ ร า ษ ฎ ร< ธ า นี
(http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1)   แผ�นพับประชาสัมพันธ<หลักสูตร 
(เอกสารอ*างอิง) และคู�มือนักศึกษา (เอกสารอ*างอิง) ซ่ึงแจกให*แก�นักศึกษาชั้นปCท่ี 1 ทุกคนในช�วง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร�หลักสูตรให*แก�นักเรียนและครูโดยการจัด
กิจกรรม Road show ตามโรงเรียนมัธยมศึกษาต�าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีภาคใต* 

ข*อกําหนดหลักสูตรโดยย�อ ประกอบด*วยรายละเอียดดังนี้ 
 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< วิทยาเขตสุราษฎร<ธานี 

คณะ/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

รหัสและช่ือหลักสูตร รหัสหลักสูตร 25510101106331  
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ภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Rubber Industry 

Technology 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา) 

ชื่อย�อ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Rubber Industry  

Technology) 
    ชื่อย�อ B.Sc. (Rubber Industry Technology) 
 จํานวนหนGวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  138 หน�วยกิต 
 รูปแบบของหลักสูตร 

1) รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมดมศึกษา 
หลักสูตร  4  ปC 

2) ภาษาท่ีใชC  หลักสูตรจัดการศึกษาเป:นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
3) การรับนักศึกษารับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต�างประเทศท่ีฟ{ง พูด อ�าน เขียน 

ภาษาไทยได* โดยผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ 
4) ความรGวมมือกับสถาบันอ่ืน เป:นหลักสูตรเฉพาะของคณะท่ีจัดการเรียนการสอน

โดยตรง 
5) การใหCปริญญาแกGผูCสําเร็จการศึกษา ให*ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค0ของหลักสูตร  
ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราเป:น
หลักสูตรท่ีมุ�งเน*นผลิตบัณฑิตให*มีความรู*และทักษะด*านวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
และไม*ยางพารา  มีสมรรถนะเชิงสากล รวมท้ังเป:นผู*ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกด*านการ
รับผิดชอบต�อสังคมส�วนร�วม และสามารถปรับตัวให*เข*ากับสถานการณ<การท่ีเปลี่ยนแปลงได*  

ความสําคัญ 
ป{จจุบันประเทศไทยเป:นประเทศผู*ส�งออกยางพาราและไม*ยางพาราเป:นอันดับหนึ่ง

ของโลก และจากความต*องการใช*ยางเพ่ิมข้ึนจึงส�งผลให*ราคายางสูงข้ึนนั้น ทําให*มีการขยายพ้ืนท่ีการ
ปลูกยางพาราไปท่ัวประเทศไทย โดยพ้ืนท่ีปลูกยางเพ่ิมข้ึนจาก 14.4 ล*านไร�ในปC พ.ศ. 2549 เป:น 
16.7 ล*านไร�ในปC 2551 จากป{จจัยเหล�านี้ส�งผลให*อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข*องกับยางและไม*ยางพารามี
การขยายตัวอย�างรวดเร็ว อย�างไรก็ตามอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยส�วนใหญ�เก่ียวข*องกับการผลิต
ผลิตภัณฑ<ข้ันต*น ในขณะท่ีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ<จากยางและไม*ยางพารายังมีปริมาณน*อย ทําให*
มูลค�าเพ่ิมในส�วนนี้เกิดข้ึนน*อย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการขาดบุคลากรท่ีมีความรู*ด*านเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ<จากยางและไม*ยางพารา  ดังนั้นการผลิตบัณฑิตจากหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม*ยางพาราจึงสามารถตอบสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาง
และไม*ยางพาราท้ังในการผลิตผลิตภัณฑ<ข้ันต*นและผลิตภัณฑ<ใหม�ได*  
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วัตถุประสงค0  
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ท่ีมีคุณลักษณะต�อไปนี้ 
1)  มีความรู*และทักษะทางวิทยาศาสตร< และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม*ยางพารา 
2)  มีทักษะในการคิด วิเคราะห< และเรียนรู*ด*วยตนเองผ�านกระบวนการ Active Learning 
3)  มีความสามารถในการค*นคว*าหาความรู*จากแหล�งต�าง ๆ  สามารถวิเคราะห<และบูรณา

การความรู*เพ่ือนําไปประยุกต<ใช*ในการพัฒนาการทํางานและมีความคิดริเริ่มสร*างสรรค<  และสามารถ
ปรับตัวให*เข*ากับสถานการณ<การท่ีเปลี่ยนแปลงได* 

4)  มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกรับผิดชอบต�อตนเองและสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ข*อกําหนดของหลักสูตรอ่ืน ๆ ปรากฏอยู�ในเล�มหลักสูตร มคอ2 (เอกสารอ*างอิง) 
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AUN 3 
Programme Structure and Content 

 
 
 
 
Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where 
the contribution made by each course in achieving the programme's 
expected learning outcomes is clear. 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ0 คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the 
expected learning outcomes[1] 

   
� 

   

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

   
� 

   

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

   
� 

   

Overall opinion    �    
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 AUN 3 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 ประกอบด*วย 2 วิชาเอก ดังนี้ 

1) วิชาเอกอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ< 
2) วิชาเอกอุตสาหกรรมไม*ยางพาราและผลิตภัณฑ< 
โครงสร*างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 สามารถสรุปได*ดังนี้ 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน         32    หนGวยกิต 
  1) กลุ�มวิชาภาษา      15    หน�วยกิต 
  2) กลุ�มวิชามนุษยศาสตร<และสังคมศาสตร<   11    หน�วยกิต 
  3) กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร<และคณิตศาสตร<   6    หน�วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน         94  หนGวยกิต 
                     1) กลุ�มวิชาแกน                                             52   หน�วยกิต 

2) กลุ�มวิชาชีพ                                                       42   หน�วยกิต 
  - กลุ�มวิชาชีพบังคับ                           33  หน�วยกิต 
   - กลุ�มวิชาชีพเลือก                              9   หน�วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไม�น*อยกว�า        6   หน�วยกิต 
 ง.  ฝtกงาน สหกิจศึกษา/โครงงาน  จํานวน         6  หน�วยกิต 
  1) สหกิจศึกษา 1      1   หน�วยกิต 
  2) สหกิจศึกษา 2      5   หน�วยกิต 
  หรือ 
  2) ฝ�กงาน      1   หน�วยกิต 
  3) โครงงาน      5   หน�วยกิต 
 เนื้อหาของหลักสูตร รายละเอียดวิชา ผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวัง และการจัดการหลักสูตร 
แสดงไว*อย�างละเอียดในเล�มหลักสูตร (เอกสารอ*างอิง) ผู*รับผิดชอบแต�ละรายวิชานําผลการเรียนรู*ท่ี
คาดหวังของหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอนเพ่ือให*นักศึกษามีผลการเรียนรู*ในแต�ละด*าน โดยแสดงไว*
ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู*จากหลักสูตรสู�รายวิชา     
(Curriculum Mapping) โดยแยก curriculum mapping ออกเป:นสองกลุ�มรายวิชา คือ   
curriculum mappingวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร< (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< 
ได*กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู*สําหรับวิชาศึกษาท่ัวไป เป:นมาตรฐานเดียวกัน) และ curriculum 
mapping วิชาชีพเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
(เอกสารอ*างอิง) 
 หลักสูตรได*กําหนดแผนการศึกษาให*นักศึกษา (การกําหนดแผนการศึกษาเกิดข้ึนตอน
ปรับปรุงหลักสูตร เป:นการระดมความคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย< ศิษย<เก�า และผู*ใช*บัณฑิต) ว�า
ในแต�ละชั้นปCนักศึกษาควรเรียนรายวิชาใดบ*าง มีการจัดลําดับการเรียนแต�ละรายวิชาไว*ให*ในแผนการ
ศึกษา เช�น ในชั้นปCท่ี 1 นักศึกษาควรเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1 ควรเรียนรายวิชาทักษะ
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ชีวิต สุขภาพกายและจิต การฟ{ง-พูดภาษาอังกฤษหลักคณิตศาสตร<หลักเคมีชีววิทยาทางพืชและ
จุลินทรีย< เป:นต*น เพ่ือเป:นพ้ืนฐานในการใช*ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเป:นพ้ืนฐานในการเรียนราย
วิชาชีพ ในภาคการศึกษาหรือชั้นปCการศึกษาอ่ืน ๆ  

หลักสูตรมีการกําหนดรายวิชาท่ีต*องเรียนก�อนท่ีจะเรียนอีกรายวิชาหนึ่ง เช�น ต*องเรียน
รายวิชา 927-258  กายวิภาคของเนื้อไม* ก�อนรายวิชา 927-254   สมบัติกายภาพและเชิงกลของไม*
หรือ ต*องเรียนรายวิชา 927-201 ยางธรรมชาติ, 927-205 สารเคมีสําหรับยาง ก�อนท่ีจะเรียนรายวิชา 
927-301 กระบวนการแปรรูปยาง 2 เป:นต*น   

นอกจากนี้หลักสูตรยังกําหนดให*มีรายวิชา 927-401  ความก*าวหน*าทางเทคโนโลยียาง927-
257 ความก*าวหน*าทางเทคโนโลยีไม*ยางพาราเพ่ือให*เรียนรู*ความก*าวหน*าทางเทคโนโลยีใหม� ๆ 
เก่ียวกับวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนในช�วงเวลานั้น ๆ มีรายวิชา 927-312 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให*
นักศึกษาออกไปเรียนรู*นอกห*องเรียน 

หลักสูตรมีการกําหนดให*นักศึกษาเลือกเรียนตามความถนัด เช�น ในกลุ�มวิชาชีพเลือกของเอก
อุตสาหกรรมไม*ยางพาราและผลิตภัณฑ< มีการจัดกลุ�มรายวิชาชีพเลือกออกเป:นกลุ�ม ๆ ดังนี้ กลุ�ม
วิชาชีพเลือกอุตสาหกรรมไม*ยางและผลิตภัณฑ< กลุ�มวิชาชีพเลือกการจัดการและธุรกิจ กลุ�มวิชาชีพ
เลือกการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล*อมอุตสาหกรรมและนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา
จากลุ�มใดก็ได*  หรือในกลุ�มรายวิชาฝ�กงาน/สหกิจศึกษา/โครงงาน มีการให*นักศึกษาเลือกเรียนได*จาก 
2 แผนการศึกษา นักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง แผนท่ี 1 เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 1, 2 
และแผนท่ี 2 เลือกเรียนรายวิชาฝ�กงานและโครงงาน 

การปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ยาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 มาเป:นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป:นหลักสูตรท่ีใช*ในปCการศึกษา 2558 เอก 
อุตสาหกรรมไม*ยางพาราและผลิตภัณฑ<ได*ปรับเพ่ิมรายวิชาชีพให*มีปฏิบัติการควบคู�ด*วย จากเดิม 
หลักสูตรเก�าไม�ได*กําหนดให*นักศึกษาเรียนปฏิบัติการ นักศึกษาจึงขาดทักษะในการปฏิบัติ  พบว�า
ผู*ประกอบการ (ผู*ใช*บัณฑิต) มีความพึงพอใจนักศึกษามากข้ึน จากการไปนิเทศนักศึกษาฝ�กงาน และ
นักศึกษาสหกิจ พบว�า ผู*ประกอบการชื่นชม ว�านักศึกษามีทักษะในวิชาชีพดีข้ึนมากเม่ือเทียบกับ
นักศึกษาหลักสูตรเดิม นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได*เลย หรือใช*เวลาในการฝ�กเพียงเล็กน*อย ก็
สามารถปฏิบัติงานได*เลย ทําให*อัตราการได*งานทําในสาขาวิชีพของบัณฑิตสูงข้ึน บัณฑิตบางคนได*
งานทําต้ังแต�ออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือได*งานทําทันทีหลังสําเร็จการศึกษา 
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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. Inpromoting 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 instill 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 

เกณฑ0 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    �    

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 AUN 4 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 
stakeholders 
หลักสูตรฯมีปรัชญาในการศึกษาท่ีชัดเจน คือมุ�งเน*นผลิตบัณฑิตให*มีความรู*และทักษะด*าน

วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม*ยางพารา มีสมรรถนะเชิงสากล รวมท้ังเป:นผู*ยึด
ม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกด*านการรับผิดชอบต�อสังคมส�วนรวม และสามารถปรับตัวให*เข*า
กับสถานการณ<การท่ีเปลี่ยนแปลงได* ซ่ึงสอดคล*องกับพันธกิจของคณะท่ีผลิตบัณฑิตด*านวิทยาศาสตร<
ประยุกต<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุ�งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริทบ
ของสังคม ซ่ึงในการอธิบายให*ผู*มีส�วนได*ส�วนเสียรับทราบถึงปรัชญา พันธกิจ หรือวัตถุประสงค<ของ
หลักสูตร โดยมีการดําเนินการดังนี้       

1) ประชาสัมพันธ<หลักสูตรซ่ึงดําเนินการโดยวิทยาเขต กรรมการหลักสูตรมีส�วนร�วมใน
การให*ข*อมูลเก่ียวกับหลักสูตร และส�งตัวแทนอาจารย<และนักศึกษาป{จจุบันไป
ประชาสัมพันธ< 

2) คณะได*จัดทําวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ<หลักสูตร โดยให*สาขาวิชาเสนอข*อมูลเก่ียวกับ
หลักสูตรไปยังคณะและนําเสนอหลักสูตรใน website ของคณะและวิทยาเขต  

3) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค< และงานท่ีรองรับของหลักสูตรฯ ในข้ันตอนการ
สัมภาษณ< เพ่ือรับนักศึกษา 

4) ชี้แจงในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� 
ท้ังนี้หลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให*สอดคล*องกับปรัชญาของหลักสูตรใน

การผลิตบัณฑิตให*มีความรู*และทักษะด*านวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม*
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ยางพาราเป:นผู*ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกด*านการรับผิดชอบต�อสังคมส�วนรวม ตาม 
Curriculum Mapping มีสมรรถนะเชิงสากลโดยจัดการฝ�กงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต�างชาติ กับ
มหาวิทยาลัยในต�างประเทศ และมีการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป:นภาษาอังกฤษ เช�น รายวิชา 
927-252 เคมีของไม* และ 927-254 สมบัติกายภาพและเชิงกลของไม* เป:นต*น 

รายการหลักฐาน 
1) http://office.surat.psu.ac.th/rubber/Data-

website/CourseDetail1.pdf 
2) มคอ.2 
3) แผ�นพับประชาสัมพันธ<  ตารางการทํา road show 
4) Websiteข องคณะ วีดีโอ  กําหนดการปฐมนิเทศ 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes 
ทางหลักสูตรฯ มุ�งเน*นให*ผู*เรียนเกิด ความอยากเรียนรู* ตระหนักถึงความสําคัญของเนื้อหาใน

รายวิชา มีการสนับสนุนให*มีการเรียนรู*นอกสถานท่ี การศึกษาดูงาน  สหกิจศึกษา การฝ�กงาน การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยท้ังในและต�างประเทศ โดยมีการจัดสภาพแวดล*อมให*เหมาะสม
กับผู*เรียนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และรู*จักการประยุกต<ใช*ความรู* รู*จักการแก*ป{ญหา มี
โอกาสเรียนรู*จากประสบการณ<การทํางานจริง มีการแลกเปลี่ยนองค<ความรู*ร�วมกันระหว�างผู*เรียน
ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความหลากหลายเพ่ือให*นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังใน
ด*านต�างๆคือ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝ{งให*นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน*นการเข*าชั้นเรียนให*ตรงเวลาตลอดจนการแต�งกายท่ี

เป:นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต*องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ�มนั้นต*องฝ�ก
ให*รู*หน*าท่ีของการเป:นผู*นํากลุ�มและการเป:นสมาชิกกลุ�ม มีความซ่ือสัตย<โดยต*องไม�กระทําการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบ*าน เป:นต*น นอกจากนี้อาจารย<ผู*สอนทุกคนต*องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา  

2. ดCานความรูC 
ใช*การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน*นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต<ทาง

ปฎิบัติในสภาพแวดล*อมจริง ทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท้ังนี้เป:นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้ยังจัดให*มีการเรียนรู*จากสถานการณ<จริงโดย
การศึกษาดูงานตลอดจนการฝ�กปฏิบัติงานในสถานประกอบการในรายวิชาฝ�กงาน และสหกิจศึกษา 

3. ทักษะทางป]ญญา 
ใช*การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือพัฒนาทักษะทางป{ญญา รู*จักการประยุกต<ใช*

ความรู* รู*จักการแก*ป{ญหา เช�น เรียนรู*กรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยียางและไม*ยางพารา 
การทําโครงงาน มีการอภิปรายกลุ�มและเปyดโอกาสให*นักศึกษามีโอกาสฝ�กปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการในรายวิชาฝ�กงาน และ สหกิจศึกษา 
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4. ทักษะความสัมพันธ0ระหวGางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ใช*การสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให*มีการทํางานเป:นกลุ�มท่ีต*องประสานงานกับผู*อ่ืน หรือ

ต*องค*นคว*าหาข*อมูลจากการสัมภาษณ<บุคคลอ่ืน รวมท้ังฝ�กปรับตัวให*เข*ากับวัฒนธรรมองค<กร การ
ทํางานร�วมกับผู*อ่ืนได* ขณะท่ีนักศึกษาฝ�กงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5. ทักษะในการวิเคราะห0เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู*ในรายวิชาต�างๆให*นักศึกษาได*วิเคราะห<สถานการณ<จําลองและ

นําเสนอการแก*ป{ญหาท่ีเหมาะสมเช�นในรายวิชาโครงงานนักศึกษา นักศึกษามีโอกาสเรียนรู*เทคนิค
การประยุกต<ใช*ความรู*ทางวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีด*านยางและไม*ยางพาราร�วมกับการวิเคราะห<
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 

ซ่ึงหลักสูตรมีการประชุมอย�างน*อยเดือนละหนึ่งครั้งเพ่ือสื่อสารไปยังอาจารย<ผู*สอนเพ่ือให*นํา
วิธีการและจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนเพ่ือให*บรรลุผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังในด*านต�างๆ และใน
ข้ันตอนของการทํา มคอ.3 ออนไลน< จะมีผู*รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน*าสาขาวิชา และผู*บริหารระดับ
คณะให*การแนะนําในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให*ได*ผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังในด*านต�างๆ ซ่ึง
อยู�ในหมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู*ของนักศึกษา และหมวดท่ี 5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล ซ่ึงอาจารย<ผู*สอนใช*เป:นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

รายการหลักฐาน 
1) มคอ.2 หมวดท่ี 4.2 
2) มคอ.3 แต�ละรายวิชา 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
กลยุทธ<การเรียนการสอนมีความหลากหลายตามลักษณะของรายวิชาและฝ�กความเป:นผู*ใฝ}รู*

ตลอดชีวิต (Lifelong learners) โดยในแต�ละรายวิชาจะมุ�งเน*นท่ีผู*เรียน เพ่ือทําให*เกิด ความต่ืนตัว 
ความอยากเรียนรู* มีความพร*อมท่ีจะเรียนและรับความรู*ใหม� ๆ รู*จักการแสวงหาความรู*เพ่ิมเติม 
สามารถนําความรู*มาประยุกต<ใช*แก*ป{ญหาโดยเรียนรู*จากประสบการณ<ทํางานจริงในรายวิชาฝ�กงาน 
สหกิจศึกษา และโครงงานนักศึกษา ซ่ึงมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู*ร�วมกันระหว�างอาจารย< 
นักศึกษา และผู*ใช*บัณฑิตโดยนักศึกษาได*ฝ�กประสบการณ< เทคนิค และได*ประยุกต<ใช*ความรู*ท่ีเรียนกับ
สถานการณ<จริง องค<กรผู*ใช*บัณฑิต ได*ถ�ายทอดประสบการณ< และพัฒนางาน ส�วนอาจารย<ได*รับข*อมูล
ใหม�ๆในอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมไม*เพ่ือใช*ในการพัฒนาการเรียนการสอนต�อไป 

รายการหลักฐาน 
1) มคอ.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู�

รายวิชา (Curriculum Mapping)  ตามมาตรฐานผลการเรียนรู*หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

2) มคอ.3 แต�ละรายวิชา 
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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. Infostering 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 

เกณฑ0 
คะแนน 

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

   �    

5.2 The student assessments 
including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit 

   �    

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ0 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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    �    

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 AUN 5 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได*กําหนดคุณสมบัติของนักเรียนท่ีจะเข*าศึกษาต�อในหลักสูตร 
และมีส�วนร�วมในการคัดเลือกนักเรียนร�วมกับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงของวิทยาเขตสุราษฎร<
ธานี (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=7) มีการเสนอแนะแนวทาง เพ่ือ
การปรับปรุงให*ได*นักเรียนท่ีเข*าใจและสามารถเข*ามาเรียนในหลักสูตรได* 
 การประเมินผู*เรียนมีความสอดคล*องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังซ่ึงหลักสูตรฯ
ใช*วิธีการประเมินท่ีหลากหลายมีความสอดคล*องกับ กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังในด*านต�างๆคือ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากความตรงต�อเวลาของนักศึกษาในการเข*าชั้นเรียน การส�งงานตาม

กําหนด 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร*อมเพรียงของนักศึกษาในการเข*าร�วมกิจกรรมตาม 
3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน*าท่ีท่ีได*รับมอบหมาย 

2. ดCานความรูC 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด*านต�างๆคือ 

1) การทดสอบย�อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
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3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
4) ประเมินจากการฝ�กงานและโครงการท่ีนําเสนอ 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

3. ทักษะทางป]ญญา 
ประเมินตามผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช�น ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน

ชั้นเรียน การทดสอบโดยใช*แบบทดสอบหรือสัมภาษณ< เป:นต*น 
4. ทักษะความสัมพันธ0ระหวGางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ�มในชั้น

เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร�วมกิจกรรมต�าง ๆ และความครบถ*วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข*อมูลท่ีได* 

5. ทักษะในการวิเคราะห0เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช*เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

คณิตศาสตร<และสถิติท่ีเก่ียวข*อง 
2) ประเมินจากความสามารถในการอภิปรายกรณีศึกษาต�างๆท่ีมีการนําเสนอต�อชั้น

เรียน 
การรับนักศึกษาจะรับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต�างชาติท่ีสามารถฟ{ง พูด อ�าน เขียน 

ภาษาไทยได* โดยผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการคณะ (มคอ.2 หมวดท่ี 1 ข*อ 5.3) และมีเกณฑ<
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป:นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< ว�าด*วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (มคอ.2 หมวดท่ี 5 ข*อ 3) 

รายการหลักฐาน 
1) มคอ.2 หมวดท่ี 4.2 
2) มคอ.3, 4, 5 แต�ละรายวิชา 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

การประเมินผู*เรียน ประกอบด*วย ช�วงเวลา วิธีการ ข*อบังคับ สัดส�วนการประเมิน เกณฑ< 
และเกรด มีความชัดเจนโดยมีรายละเอียดอยู�ใน มคอ.3 ของแต�ละรายวิชาซ่ึงมหาวิทยาลัย ได*กําหนด
กลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย<ต*องจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ<ภาคสนาม (ถ*ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย�างน*อยก�อนการ
เปyดสอนในแต�ละภาคการศึกษา และมีการดําเนินการแจ*งให*ผู*มีส�วนเก่ียวข*องหรือนักศึกษารับทราบ
โดยดําเนินการดังนี้ 

1. เผยแพร� มคอ3 ใน website ของคณะ 
2. ชี้แจง สร*างข*อตกลงร�วมกัน และบอกเกณฑ<การประเมินกับนักศึกษาในคาบแรกของการ

เรียนการสอน 
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3. มีการให*ผลย*อนกลับหลังจากการประเมินแต�ละครั้ง  
4. อาจารย<ผู*สอนต*องประกาศคะแนนกลางภาค เพ่ือเป:นข*อมูลในการตัดสินใจให*นักศึกษา

ก�อนกําหนดการถอนรายวิชาของฝ}ายทะเบียน 
รายการหลักฐาน 
1. มคอ.2 หมวดท่ี 5 
2. มคอ.3, 4 แต�ละรายวิชาใน website ของคณะ 
3. แบบรายงานคะแนนสอบกลางภาค/งาน ก�อนกําหนดการถอนรายวิชา 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 
ensure validity, reliability and fairness of student assessment 
 วิธีการต�าง ๆ เช�น เกณฑ<การประเมินและแผนการให*คะแนน มีการประกันความเท่ียงตรง 
ความน�าเชื่อ ถือและเป:นธรรม ซ่ึงการวัดผลและการสํา เร็จการศึกษาเป:นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร<ว�าด*วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงผู*สอนถูกกําหนดให*ส�งข*อสอบ
เพ่ือให*คณะกรรมการท่ีแต�งต้ังโดยคณะและหลักสูตรพิจารณาก�อนนําไปใช*จริง และมีระบบการ
ประเมินท่ีมีการให*น้ําหนักคะแนนในแต�ละหัวข*ออย�างละเอียด เช�น ในรายวิชา 927-441 สัมมนา 
927-443 โครงงาน และ 927-442 จะมีตาราง Rubrics ในการให*น้ําหนักคะแนนในหัวข*อต�างๆ เป:น
ต*น ผู*สอนต*องชี้แจงการให*ระดับคะแนน ในกรณีท่ีพบว�าระดับคะแนนของรายวิชานั้น ๆ ไม�ปกติ มี
การดําเนินการโดย  

1. มีคณะกรรมการประเมินข*อสอบ   
2. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการตัดเกรดหรือให*ระดับคะแนน และการแสดงความคิดเห็น 

เก่ียวกับเกรดท่ีผิดปกติ มีการบันทึกและนํามาปรับปรุงและผ�านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการคณะ 

รายการหลักฐาน 
1) กรรมการประเมินข*อสอบ 
2) รายงานการประชุมของหลักสูตร/รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve 
learning 

 การให*ผลปnอนกลับในการประเมินผู*เรียนมีความทันเวลาและช�วยพัฒนาการเรียนรู*ของผู*เรียน
โดยมีการดําเนินการดังต�อไปนี้ 

1) อาจารย<ผู*สอนให*ผลปnอนกลับทุกครั้งท่ีนักศึกษาส�งงาน หรือส�งการบ*านท่ีได*รับมอบหมาย 
เพ่ือเป:นข*อมูลในการปรับปรุงการทํางานในครั้งถัดไป 

2) มีการกําหนดตารางเวลาให*นักศึกษาเข*ามาปรึกษาหรือพูดคุยกับอาจารย<ผู*สอนในแต�ละ
รายวิชา ซ่ึงจะมีการกําหนดตารางเวลาไว*ใน มคอ.3 ของแต�ละวิชาอย�างชัดเจน 

3) คณะมีระบบแจ*งผลการประเมินผู*เรียนแก�นักศึกษา โดยมีการประกาศคะแนนเก็บและ
คะแนนกลางภาคก�อนกําหนดการถอนรายวิชา  

4) มีโครงการอาจารย<ท่ีปรึกษาพบนักศึกษา 
5) มีการประชุมหลังจากประเมินผู*เรียน 
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6)  ผลการประเมินจากนักศึกษาในแต�ละรายวิชา อาจารย<ผู*สอนแต�ละท�านนํามาปรับการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

รายการหลักฐาน 
1) มคอ 5   
2) โครงการอาจารย<ท่ีปรึกษาพบนักศึกษา  
3) แบบรายงานคะแนน  
5.5 Students have ready access to appeal procedure 
ผู*เรียนเข*าถึงกระบวนการร*องทุกข<อย�างเหมาะสม นักศึกษาสามารถสอบถามข*อสงสัย 

เก่ียวกับคะแนนและเกรดกับอาจารย<ผู*สอนได*โดยตรง  นอกจากนี้สามารถร*องเรียนผ�านหัวหน*าสาขา 
หรือผู*บริหารได*   

รายการหลักฐาน 
1) บันทึกข*อความร*องเรียน  
2) รายงานการประชุม  
3) ระเบียบการร*องเรียนเก่ียวกับคะแนนและเกรด 
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AUN 6 

Academic Staff Quality 

 
 
 
Criterion 6 

1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or 
needs (including succession, promotion, re-deployment, termination, and 
retirement plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of 
academic staff fulfil the needs for education, research and service. 

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

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 
academic staff will be able to: 
• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
• apply a range of teaching and learning methods and select most 

appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 

• develop and use a variety of instructional media; 
• monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 

courses they deliver; 
• reflect upon their own teaching practices; and 
• conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, 
which includes teaching, research and service. 

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, 
experience, and aptitude. 

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ0 คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   �    

6.2 Staff-to-student ratio and workload are 
measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service [2] 

   �    

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated [4,5,6,7] 

   �    

6.4 Competences of academic staff are 
identified and evaluated [3] 

   �    

6.5 Training and developmental needs of 
academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [8] 

   �    

6.6 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and 
service [9] 

   �    

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

   �    

Overall opinion    �    
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 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 
 แผนการรับ 

1) มีกระบวนการวิเคราะห<อัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการ และ Full-Time 
Equivalent (FTE)และStaff-to-student Ratio 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=10), 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=11) 

2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< วิทยาเขตสุราษฎร<ธานีมีหลักเกณฑ<การสรรหา
บุคลากรสายวิชาการ อย�างชัดเจน และโปร�งใส โดยมีการแต�งต้ังคณะกรรมการสรร
หาและคัดเลือกโดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน เ พ่ือดําเนินการสรรหาตาม
กระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบด*วยผู* บังคับบัญชาระดับรอง
อธิการบดี/คณบดี หรือผู*ท่ีได*รับมอบหมายจากผู*บังคับบัญชาดังกล�าวเป:นประธาน
กรรมการผู* บังคับบัญชาระดับหัวหน*าภาควิชา หรือผู* ท่ีได*รับมอบหมายจาก
ผู*บังคับบัญชาดังกล�าว เป:นกรรมการ และผู*ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป:นกรรมการ
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=14) 

3) มีแผนการปฐมนิเทศอาจารย<ใหม� รวมถึงอบรมเทคนิคการสอน บทบาทหน*าท่ีของ
อาจารย<และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=19) 

รายการหลักฐาน 
1) ตารางแสดง Full-Time Equivalent (FTE) และ Staff-to-student Ratio 
2) เกณฑ</กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 
3) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ และความโปร�งใส 
4) โครงการปฐมนิเทศอาจารย<ใหม� 
5) จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< (ประกาศ 

การบังคับใช* กระบวนการในการตรวจสอบกรณีมีข*อร*องเรียนด*านจรรยาบรรณ) 
แผนการพัฒนาตนเอง 
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร<มีการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย<ประจําหลักสูตรโดย

จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ
วิทยาเขตสุราษฎร<ธานี ได*มีการจัดโครงการต�างๆ เพ่ือส�งเสริมการทํางานในด*านต�างของ
บุคลากรสายวิชาการ ดังต�อไปนี้ 
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรมท่ีจัด ผลการดําเนินการ 
ด*านการสอน 1.การสร*างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง บุคลากรทราบแนวทางการจัด

สื่อเพ่ือใช*ในการเรียนการสอน 
ด*านการวิจัย 2.การเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ<ใน

วารสารคุณภาพ 
บุคลากรทราบข้ันตอนการเขียน
ผลงาน และแนวทางการจัดทํา
ผลงานเพ่ือตีพิมพ<ในวารสาร 

ด*านอ่ืนๆ 3.การทํางานเป:นทีมอย�างมีประสิทธิภาพ สร*างความสัมพันธ<อันดีระหว�าง
บุคลากร เพ่ือให*เกิดบรรยากาศ
ในการทํางานร�วมกัน 

 
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอ่ืนๆ อีก อาทิ 

 - โครงการ Ph.D. 50% 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 

 - โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานท่ี  
 - การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต*องการของบุคลากร) 
 รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการทํางาน โดยสนับสนุนการสร*างเสริมสุขภาวะองค<กร 
เพ่ือสร*างความสุขในการทํางานให*แก�บุคลากร อีกด*วย  

2) มีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย อย�างเช�น ทุนพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของ
อาจารย<ใหม� ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย< เป:นต*น  

3) มีการจัดสรรงบประมาณในการซ้ือหนังสือในเงินสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห<  
4) มีการบริหารและจัดการอาจารย<ประจําหลักสูตรได*เพียงพอ และมีแผนในการศึกษาต�อ

ระดับปริญญาเอก และแผนการเข*าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ  โดยมีการแบ�งภาระงานใน
สายสอน และวิชาการตําแหน�งผลงานทางวิชาการ 

รายการหลักฐาน 
1) นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
2) การส�งเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัย  
3) งบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปCงบ 

2560) 
4) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร<ว�าด*วยสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห< 
5) กระบวนการในการสนับสนุนการขอตําแหน�งทางวิชาการ 
6) แผนการพัฒนาความก*าวหน*าทางอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ 
แผนการกระจายภาระงาน 
มีการจัดประชุมการแบ�งภาระงานสอนของอาจารย<ในหลักสูตรตามความถนัดเชี่ยวชาญ โดย

มีการแบ�งสัดส�วนชั่วโมงการสอนบรรยายและชั่วโมงการสอนปฏิบัติการจํานวนใกล*เคียงกัน (ข*อมูล
จํานวนชั่วโมงของอาจารย<ในหลักสูตร) มีการจัดสรรจํานวนนักศึกษาให*สอดคล*องกับจํานวนอาจารย<ท่ี
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ปรึกษา มีการจัดสรรจํานวนนักศึกษาให*สอดคล*องกับจํานวนอาจารย<ท่ีปรึกษา โดยในแต�ละชั้นปCมี
อาจารย<ท่ีปรึกษาจํานวน 2 ท�าน และมีสัดส�วนอาจารย<ต�อนักศึกษาประมาณ 1:15 

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

มีเกณฑ<ของสกอ. ท่ีกําหนด โดย ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา Full-Time 
Equivalent (FTE) ของนักศึกษา เท�ากับ 162.69 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=11) ในขณะท่ี FTEs ของอาจารย<
ผู*สอนในหลักสูตรรวมเท�ากับ 2.54 ดังนั้นสัดส�วนของอาจารย<ต�อนักศึกษาเท�ากับ 64.05 ซ่ึงเป:น
สัดส�วนท่ีเหมาะสม (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=11) 
 

Category M F 
Total Percentage of 

PhDs Headcounts FTEs 
Professors      
Associate/ 
Assistant 
Professors 

 1 1  100 

Full-time 
Lecturers 

4 6 10  70 

Part-time 
Lecturers 

- - - - - 

Visiting 
Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 4 7 11  73% 
 

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

staff 
Total FTEs of 

students 
Staff-to-student 

Ratio 

2559 2.54 162.69 64.05 

 
ข*อมูลรายชื่ออาจารย<ท่ีสอนท้ังหมดในหลักสูตรและจํานวนชั่วโมงสอนประจําปCการศึกษา 

2559 ดังแสดงในตาราง 
 
 



43 
 

    
 

ท่ี 
รายช่ืออาจารย0ท่ีสอนท้ังหมดใน

หลักสูตร 

จํานวนช่ัวโมงสอน 

FTEs ภาค 1/2559 ภาค 2/2559 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ดร.จุฑารัตน<อินทป{น 65 66 70 0 0.19 
2 อ.ศุภรัตน<หนูมา 47 45 74 30 0.19 
3 ดร.วรรณรัตน<เชื่องชยะพันธุ< 38 42 74 0 0.15 
4 ดร.เอกสิษฐ<อนันต<เจริญวงศ< 69 57 42 63 0.22 
5 อ.ณรงค<เชื่องชยะพันธุ< 67 30 36 72 0.20 

6 ดร.สกุลรัตน<พิชัยยุทธ< 48 78 54 30 0.20 
7 ดร.สุนิสาสุชาติ 86 27 35 47 0.19 
8 ผศ.ดร.สุวลักษณ<วิสุนทร 61 24 22 16 0.12 
9 ดร.บัญญัติเฉิดฉ้ิม 43 57 122 99 0.31 
10 ดร.วิศนีย<ยิ่งประเสริฐ 76 117 83 126 0.38 
11 อ.มานพธรสินธุ< 76 112 102 135 0.40 

 รวม 676 655 714 618 2.54 
 

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

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย<ใหม�ประกอบไปด*วยข้ันตอนการประกาศรับสมัคร 
การเปyดรับสมัคร และการสัมภาษณ<อาจารย<ใหม� ด*วยการสอบข*อเขียนสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ<ตาม
แบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และวิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกําหนด
ตามท่ีเห็นเหมาะสมแล*วรายงานให*มหาวิทยาลัยทราบ โดยผู*ท่ีผ�านการคัดเลือกต*องผ�านเกณฑ<ในแต�
ละวิ ธี คื อ  สอบข* อ เ ขี ยน  สอบปฏิ บั ติ  สอบสั มภาษณ<  ไ ด* ค ะแนน ไม� ตํ่ า กว� า ร* อยละ  70 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=13) 

มีกลไกการคัดเลือกอาจารย<ใหม�ท่ีเหมาะสม และมีความโปร�งใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปyด
โอกาสให*อาจารย<ในสาขาวิชามีส�วนร�วมในการสัมภาษณ<และประเมิน โดยมีคําสั่งการแต�งต้ังอาจารย<
ประจําหลักสูตรเป:นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ<อาจารย<ใหม� 

รายการหลักฐาน 
1) เกณฑ</กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  
2) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ และความโปร�งใส  
3) นโยบายในการจ*างงานบุคลากรสายวิชาการ 
4) หนังสือเชิญเข*าร�วมสอบสัมภาษณ<อาจารย<ใหม� 



44 
 

    
 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< วิทยาเขตสุราษฎร<ธานี มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง

พิจารณาจากภาระงานการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารและงานอื่นๆโดย
บุคลากรจะต*องจัดทําข*อตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ TOR Online เสนอต�อผู*บังคับบัญชา
ชั้นต*น ท้ังนี้ กระบวนการจัดทําข*อตกลงภาระงาน จะช�วยให*บุคลากรได*วางแผนและบริหารจัดการ
การทํางานได*อย�างมีประสิทธิภาพ รวมถึงคณะจะได*มีการวางแผนกําลังคนในการปฏิบัติงานได*อีก
ด*วย โดยหลังจากท่ีครบกําหนดท่ีจะต*องรายงานผลการปฏิบัติงาน (หลังจากทําข*อตกลงภาระงาน
ครบ 6 เดือนแล*ว) บุคลากรจะต*องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ HR-MIS และ TOR 
Online เสนอต�อผู*บังคับบัญชา เพ่ือเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากนั้นจะนําเข*าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการแยกตามสาขาวิชา เพื่อให*เกิดความเป:น
ธ ร ร ม เ นื ่อ ง จ า ก ภ า ร ะ ง า น ข อ ง บ ุค ล า ก ร แ ต �ล ะ ส า ข า ว ิช า  ม ีค ว า ม แ ต ก ต �า ง ก ัน 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=49) 

รายการหลักฐาน 
1) กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดําเนินของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการ

ประกาศเกณฑ<ในการประเมินผลงานของแต�ละหลักสูตร) ผลต�อการพิจารณาข้ึน
เงินเดือน(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=49) 

2) สมรรถนะบุคลากร (การกําหนดสมรรถนะ เกณฑ<การประเมินสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการ กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน)  competency 
online (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=50) 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfill them 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< วิทยาเขตสุราษฎร<ธานี มีนโยบายในการส�งเสริมและพัฒนา
อ า จ า ร ย< โ ด ย มี แ ผ น ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=16) มีกระบวนการ มีระบบดูแล
บุ ค ล า ก ร ใ ห ม� ส า ย วิ ช า ก า ร  ร ะ บ บ พ่ี เ ลี้ ย ง 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=51) มีกระบวนการในการสนับสนุน
การขอตําแหน�งทางวิชาการ (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=54) และ
มี แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ก* า ว ห น* า ท า ง อ า ชี พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=56) 

รายการหลักฐาน 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ประวัติการเข*าอบรม พัฒนาอาจารย<ประจําหลักสูตร 

6.6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service 
 มี น โ ย บ า ย ใ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร ด* า น ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร วิ จั ย
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=60) และส�งเสริมและพัฒนาระบบงาน
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วิจัยโดยในปCการศึกษา  2559  วิทยาเขตสุราษฎร<ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย  วิทยา
เขตสุราษฎร<ธานี  ได*มีการประชุมร�วมกันเพ่ือพิจารณาพิจารณาแผนงบประมาณรายจ�ายกองทุนวิจัย  
ประจําปCงบประมาณ  2559  ซ่ึงงบประมาณท่ีได*รับจัดสรร  ประจําปCงบประมาณ  2559  แผน
งานวิจัย  งานสนับสนุนวิจัย  หมวดดําเนินการ  ประเภทเงินอุดหนุน  รายการเงินกองทุนวิจัย  
จํานวน  14,604,600  บาท   โดยได*วางแนวทางและหลักเกณฑ<ในการจัดสรรงบประมาณจํานวน  
12  วัตถุประสงค<ซ่ึงสอดคล*องกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร<  ว�าด*วยกองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ .   2544  (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=20) 
นอกจากนั้นมีระบบการให*รางวัลและการยอย�องบุคลากรสายวิชาการ โดยมอบเงินรางวัลเนื่องใน
โอกาสวันสําคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 

1) ได*รับแต�งต้ังให*ดํารงตําแหน�งผู*ช�วยศาสตราจารย< เงินรางวัล 10,000 บาท 
2) ได*รับแต�งต้ังให*ดํารงตําแหน�งรองศาสตราจารย< เงินรางวัล 30,000 บาท 
3) ได*รับแต�งต้ังให*ดํารงตําแหน�งศาสตราจารย< เงินรางวัล 60,000 บาท 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=58) 
ท้ังนี้  ในส�วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ<บทความวิจัย ให*

สําหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานเพ่ือขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งด*วยเช�นกัน  ตามประกาศทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ<บทความวิจัย ประจําปC 2559 (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=
64) 

 รายการหลักฐาน 
 การประกาศเงินรางวัลการเผยแพร�ผลงานวิจัย 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement 
 อาจารย<ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มีหน�วยวิจัยวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม* ซ่ึงท่ีผ�านมามีผลงานด*านต�าง ๆ ดังนี้ 

1. ผลตีพิมพ<งานวิจัย  
2. มี Proceedings 
3. การบริการวิชาการ  
4. การผลิตหนังสือ เอกสาร ตํารา 
5. โครงการขอทุนจากแหล�งทุนภายในและภายนอก 
รายการหลักฐาน 
รายงานความก*าวหน*าในรอบปC 2559ถึงปC 2560 ของหน�วยวิจัย ฯ 
ตารางแสดงผลงานตีพิมพ< (Research Activities) 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=22) 
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Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per 
Academic 

Staff 

ln-house/ 
Institutional National Regional International

2556    1 1 0.16 
2557  1  3 4 0.67 
2558  2  3 5 0.83 
2559  4  4 8 0.73 

 
 รายละเอียดการผลงานดังแสดงในตาราง 

 

ลําดับ รายการ 
เจCาของ
ผลงาน 

ประเภท
ผลงาน 

1 

Novel ternary blends of natural rubber/linear low-
density polyethylene/thermoplastic starch: 
influence of epoxide level of epoxidized natural 
rubber on blend properties 

อาจารย<สกุล
รัตน< พิชัยยุทธ< 

ระดับ
นานาชาติ 

2 
Influences of Ethylene Stimulation of Rubber 
Trees (Hevea brasilliensis) on the Extractives and 
Fungal Resistance of Lumber 

อาจารย<
บัญญัติ เฉิด

ฉ้ิม 

ระดับ
นานาชาติ 

3 
การผลิตตัวหนังตะลุงจากยางธรรมชาติ (Production of 
Thai shadow puppets from natural rubber) 

อาจารย<เอก
สิษฐ< อนันต<
เจริญวงศ< 

ระดับชาติ 

4 
ประสิทธิภาพของยางสนฉัตรในการปnองกันเนื้อไม*ยางพารา
จากการทําลายของปลวกใต*ดิน Coptotermes gestroi 
(Isoptera: Rhinotermitidae) 

อาจารย<มานพ 
ธรสินธุ< 

ระดับชาติ 

5 
Natural Rubber Quality Starts at the 
Smallholdings: Farmers’ Cup Coagulum 
Production in Southern Thailand 

อาจารย<สุว
ลักษณ< วิ
สุนทร 

ระดับ
นานาชาติ 

6 
Mechanical and Electrical Properties of TiO2 
Loaded Vulcanized Natural Rubber 

อาจารย<วรรณ
รัตน< เชื่องชยะ

พันธุ< 

ระดับ
นานาชาติ 

7 
ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร
ของสัตว<ขาปล*องท่ีพบในหม*อของหม*อข*าวหม*อแกงลิง 

อาจารย<มานพ
ธรสินธุ< 

ระดับชาติ 
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ลําดับ รายการ 
เจCาของ
ผลงาน 

ประเภท
ผลงาน 

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce (Nepenthaceae) 
ในจังหวัดกระบ่ีและจังหวัดสุราษฎร<ธานี 

8 
ประสิทธิภาพของยางสนฉัตรในการปnองกันเนื้อไม*ยางพารา
จากการทําลายของปลวกใต*ดิน Coptotermes gestroi 
(Isoptera: Rhinotermitidae) 

อาจารย<มานพ
ธรสินธุ< 

ระดับชาติ 
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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 

เกณฑ0 
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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เกณฑ0 
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    �    

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 AUN 7 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 
 บุคลากรสายสนับสนุนประกอบด*วย เจ*าหน*าท่ีบริหารงานบุคคล เจ*าหน*าท่ีธุรการ เจ*าหน*าท่ี
การเงินและพัสดุ เจ*าหน*าท่ีไอที เจ*าหน*าท่ีห*องสมุด เจ*าหน*าท่ีสหกิจศึกษา เจ*าหน*าท่ีประชาสัมพันธ< 
เจ*าหน*าท่ีฝ}ายอาคารและสถานท่ี นักวิทยาศาสตร< 

มีการวางแผนสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รวมท้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< วิทยาเขตสุราษฎร<ธานี เป:นผู*รับผิดชอบด*าน
กําลังคนท้ังหมด 

มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให*มีการดําเนินการสนับสนุนงานด*านวิชาการ 
งานวิจัย รวมท้ังงานบริการวิชาการให*เป:นไปอย�างมีประสิทธิภาพตามแผนกําลังคนของฝ}ายแผนงาน 
ฯ และมีการวิเคราะห<ภาระงานจากหลักสูตรเพ่ือนําข*อมูลให*ฝ}ายแผนงานฯ วิเคราะห<ภาระงานและ
สรรหากําลังคนฝ}ายสนับสนุนเพ่ิมเติม 

มีการวางแผนการดําเนินการท่ีชัดเจน นโยบายจะต*องสอดคล*องและสนับสนุนกับสิ่งท่ี
หน�วยงานต*องการ แต�ด*วยสภาพการบริหารแบบรวมศูนย<ของวิทยาเขตสุราษฎร<ธานี บุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนเพียง 6 คน ซ่ึงอยู�ในสังกัดของ
กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร< และกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ส�งผลให*ขาด
บุคลากรฝ}ายสนับสนุนประจําหลักสูตรท่ีจะมาช�วยงานทางด*านธุรการ จึงพบว�าสภาพความเป:นจริงท่ี
เกิดข้ึนก็คืออาจารย<ทุกคนในหลักสูตรต*องมาทํางานธุรการของหลักสูตรด*วย 

รายการหลักฐาน 
ข*อมูลจากกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร< และข*อมูลจากการวิชาการและการ

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

หลักเกณฑ<และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/1846286969.pdf) 

(1) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนได*ใช*ระบบการแต�งต้ังคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือก จํานวน 3 – 5 คน ประกอบด*วย 
    1.1) ผู*บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู*ท่ีได*รับมอบหมายจากผู*บังคับบัญชา
ดังกล�าวเป:นประธานกรรมการ 
    1.2) ผู*บังคับบัญชาระดับหัวหน*าภาควิชา หรือผู*ท่ีได*รับมอบหมายจากผู*บังคับบัญชาดังกล�าว 
เป:นกรรมการ 
    1.3) ผู*ทรงคุณวุฒิ 1 – 3 คน เป:นกรรมการ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน*าท่ีกําหนดวิธีการสรรหา และคัดเลือก 
เพ่ือให*ได*มาซ่ึงผู*มีความรู*ความสามารถ และเหมาะสมกับตําแหน�ง โดยกําหนดภาระงานของตําแหน�ง
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งท่ีใช*ในการสรรหาและคัดเลือก 

(3) วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปyดรับสมัครท่ัวไป โดยมีการประชาสัมพันธ<ผ�านเว็บไซต<
ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
    3.1) สอบข*อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติ และ 
     3.2) สอบสัมภาษณ<ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

เกณฑ<การตัดสิน ผู*ท่ีผ�านการคัดเลือกต*องผ�านเกณฑ<ในแต�ละวิธีคือ สอบข*อเขียน สอบปฏิบัติ 
สอบสัมภาษณ< ต*องได*คะแนนไม�ตํ่ากว�าร*อยละ 70 โดยท่ีทุกกระบวนการผ�านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและเป:นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

การจัดสรรภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะฯ ขาดความสมดุล บุคลากรบาง
คนมีภาระงานมาก 
 รายการหลักฐาน 
 เกณฑ<การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน คู�มือบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 มหาวิทยาลัยได*ประกาศคุณลักษณะในหน*าท่ีของบุคลากรสายสนับสนุนไว*อย�างชัดเจน 
สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได*แก� ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จํานวน 5 
สมรรถนะ ดังนี้ 
    1) จริยธรรม หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย�างถูกต*องเหมาะสมท้ังตาม
กฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห�งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< 
    2) มุ�งเน*นผู*รับบริการ หมายถึง ความต้ังใจและความพยายามในการให*บริการแก�ผู*มีส�วนได*
ส�วนเสียท่ีมาติดต�อ 

3) การทํางานเป:นทีม หมายถึง ความต้ังใจท่ีจะทํางานร�วมกับผู*อ่ืนเป:นส�วนหนึ่งของทีมงาน 
หน�วยงานหรือสถาบันรวมท้ังความสามารถในการสร*างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
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 4) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ}รู* สั่งสมความรู* ความสามารถของตน
ในการปฏิบัติหน*าท่ีด*วยการศึกษา ค*นคว*า และพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง จนสามารถประยุกต<ใช*
ความรู* ประสบการณ< เข*ากับการปฏิบัติงานให*เกิดผลสัมฤทธิ์ 
    5) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ�งม่ันท่ีจะปฏิบัติหน*าท่ีราชการให*ดีหรือให*เกินมาตรฐาน
ท่ีมีอยู� การสร*างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปnาหมายท่ียาก และท*าทาย ชนิดท่ีอาจ
ไม�เคยมีผู*ใดสามารถกระทําได*มาก�อน 

มี ก า ร ส ร* า ง ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น โ ด ย ท่ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< ได*กําหนดหลักเกณฑ<และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

(1) รอบการประเมิน ให*ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปCละ 2 รอบ ตาม
ปCงบประมาณ ดังนี้ 

1.1) ครั้งท่ี 1 ระหว�างวันท่ี 1 สิงหาคม-31 มกราคม 
1.2) ครั้งท่ี 2 ระหว�างวันท่ี 1 กุมภาพันธ<–31 กรกฎาคม  

(2) องค<ประกอบการประเมินและสัดส�วนค�าน้ําหนักในการประเมิน 
  2.1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส�วนค�าน้ําหนักในการประเมิน ร*อยละ 80 

2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส�วนค�าน้ําหนักในการประเมิน ร*อยละ 20 
(3) การกําหนดระดับผลการประเมิน แบ�งระดับผลการประเมินออกเป:น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับดีเด�น      คะแนนรวมร*อยละ 90 - 100 
  ระดับดีมาก      คะแนนรวมร*อยละ 80 – 89.99 
  ระดับดี           คะแนนรวมร*อยละ 70 – 79.99 
  ระดับพอใช*      คะแนนรวมร*อยละ 60 – 69.99 
  ระดับต*องปรับปรุง ไม�ผ�านการประเมิน คะแนนรวมร*อยละ 0 –59.99 
  ต*องปรับปรุง คือ ไม�ผ�านการประเมิน และไม�ได*รับการพิจารณาเพ่ิมค�าจ*าง  

(4) ระดับการประเมิน กําหนดให*มีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 
  4.1) ระดับท่ี 1 ให*หัวหน*าหน�วยงานแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล จํานวนต้ังแต� 3 คนข้ึนไป ต*องมีผู*บังคับบัญชาชั้นต*นเป:นกรรมการ 
  4.2) ให*หัวหน*าหน�วยงานระดับคณะแต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ จํานวนต้ังแต� 3 คนข้ึนไปพิจารณาให*ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป:น
ธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและให*ความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< ได*กําหนดหลักเกณฑ<การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สายสนับสนุน ดังนี้ 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด*านการบริหาร (Managerial Competency) 
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด*านวิชาชีพ (Functional Competency) ให*เลือกตาม

พจนานุกรมสมรรถนะของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุน ให*ประเมินสมรรถนะข*อ 1) จํานวน 5 
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ข*อ และข*อ 3) จํานวน 3 ข*อ บุคลากรสายสนับสนุนท่ีดํารงตําแหน�งผู*บริหาร ให*ประเมินสมรรถนะข*อ 
1) จํานวน 5 ข*อ และให*เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจํานวน 3 ข*อ การประเมินสมรรถนะ
ให*เป:นไปตามหลักเกณฑ<และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 

มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรู*ความสามารถของสายสนับสนุน มีการ
กําหนดการประเมินแบบรูบิคท่ีชัดเจน และเปyดให*สายวิชาการได*มีส�วนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ*าหน*าท่ีสายสนับสนุนด*วย 

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได*ตามสมรรถนะหลัก และตามคุณสมบัติงานท่ีได*
กําหนดไว* แต�เนื่องจากภาระงานท่ีมาก และระบบการบริหารงานของวิทยาเขตเป:นแบบรวมศูนย<ท่ี
ขาดประสิทธิภาพ ทําให*การปฏิบัติงานทําได*ไม�สมบูรณ<เพียงพอ 

หน�วยงานกลางของวิทยาเขตมีการสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต�อบทบาทหน*าท่ีของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< วิทยาเขตสุราษฎร<ธานี และแจ*งผลการสํารวจให*ทราบ
โดยท่ัวกัน อย�างไรก็ตามควรเปyดโอกาสให*คณาจารย<ในหลักสูตรได*มีส�วนร�วมในการประเมินบทบาท
หน*าท่ีของบุคลากรฝ}ายสนับสนุนท่ีเก่ียวข*องด*วย 

รายการหลักฐาน 
เกณฑ<การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
แบบสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของการใช*บริการบุคลากรสายสนับสนุน 

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

มีการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< วิทยาเขต
สุราษฎร<ธานี กําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร<ของวิทยาเขตสุราษฎร<ธานี 
ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
2) โครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานท่ี 
3) การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต*องการของ

บุคลากร)  
4) โครงการเชื่อมความสัมพันธ<บุคลากร 
5) โครงการส�งเสริมความก*าวหน*าในวิชาชีพ (การขอตําแหน�ง/การศึกษาต�อ) 
6) กระตุ*นให*บุคลากรสายสนับสนุนจัดทําแผนความก*าวหน*าในวิชาชีพ 
7) โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความต*องการของคณะ/หน�วยงาน 
มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให*สามารถทํางานได*ตามสมรรถนะหลักท่ี

กําหนดไว* 
หน�วยงานท่ีเป:นผู*รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ได*แก� กองการ

บริหารและการพัฒนายุทธศาสตร< เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนไม�ได*สังกัดกับทางคณะฯ และ
หลักสูตร 
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แผนงานสําหรับการพัฒนาและฝ�กอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเป:นแบบค�อยเป:นค�อยไป ไม�
เป:นเชิงรุก ส�วนใหญ�เป:นการพัฒนาและฝ�กอบรมตามนโยบายจากส�วนกลาง เช�น อบรม LEAN, อบรม 
Happy Workplace, อบรมเส*นทางสายอาชีพ ฯลฯ 

ไม�มีการกําหนดจํานวนชั่วโมงในการอบรมต�อปCสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากบาง
โครงการเป:นการอบรมเฉพาะกลุ�ม ซ่ึงอาจไม�เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ�มท้ังนี้ ในส�วนของกิจกรรมท่ี
จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ�มสามารถเข*าร�วมได* จะเป:นโครงการภาคบังคับท่ีให*บุคลากรต*องเข*า
ร�วม โดยบุคลากรได*เข*าร�วมโครงการไม�ต่ํากว�าร*อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 

แม*จะมีสัดส�วนงบพัฒนาและฝ�กอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนต�องบประมาณท้ังหมด แต�
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช*งบ 

รายการหลักฐาน 
โครงการฝ�กอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน 

7.5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service 
 มีการสร*างระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนเม่ือมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งครบถ*วน สามารถยื่นขอรับการแต�งต้ังให*ดํารงตําแหน�งสูงข้ึน ดังนี้  
 ระดับชํานาญการ ดํารงตําแหน�งระดับปฏิบัติการมาแล*ว ดังนี้  

(1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท�า ไม�น*อยกว�า 6 ปC  
(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท�า ไม�น*อยกว�า 4 ปC  
(3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า ไม�น*อยกว�า 2 ปC  

 ระดับชํานาญการพิเศษ  
ตําแหน�งระดับชํานาญการมาแล*ว ไม�น*อยกว�า 4 ปC 
เพ่ือเป:นการยกย�องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก�บุคลากรผู*ได*รับการคัดเลือกเป:น

บุคลากรดีเด�น ซ่ึงเป:นผู*มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด*วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ 
ปฏิบัติงานด*วยความอุทิศทุ�มเท และเสียสละ เป:นท่ียอมรับของบุคคลในส�วนราชการและสังคม วิทยา
เขตฯ จึงได*จัดช�อดอกไม*แสดงความยินดีและมอบให*บุคลากรดีเด�นเป:นประจําอย�างต�อเนื่องทุกๆ ปC 

บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต�อบทบาทหน*าท่ีของตนเองในระดับหนึ่ง แต�เนื่องจาก
ขาดระบบการวางแผนในการทํางาน ขาดพ่ีเลี้ยงและความแม�นยําเรื่องของระเบียบ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข*องกับการทํางาน บุคลากรสายสนับสนุนจึงมักมีความเครียดและแรงกดดันสูง 

รายการหลักฐาน 
คู�มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< 
เกณฑ<การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
รางวัลบุคลากรสายสนับสนุน 
แผนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ�นดิน(แผนอัตรากําลัง ระยะ 4 ปC)

ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< วิทยาเขตสุราษฎร<ธานี 
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จํานวนบุคคลากรสายสนับสนุน 
 

แบบแสดงขCอมูลอัตรากาลังท่ีมีอยูGในป]จจุบัน 
ขCอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559 

 

Support Staff 
บุคคลากร 

Highest Educational Attainment 
ระดับการศึกษาสูงสุด Total 

รวม High School 
มัธยมศึกษา 

Bachelor's 
ปริญญาตรี 

Master's 
ปริญญาโท 

Doctoral 
ปริญญาเอก 

Library Personnel 
ห*องสมุด 

 3 1  4 

Laboratory Personnel 
ศูนย<วิทยาศาสตร< 

 16 3 1 20 

IT Personnel 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 9 1  10 

Administrative 
Personnel 
กองบริหาร 

7 46 8  61 

Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 
กองวิชาการ 

 29 6  35 

Total 
รวม 

7 103 19 1 130 

 
Figure 2.6 - Number of Support Staff เดือนสิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 

(รายงานวันท่ี 2 สิงหาคม 2559) 
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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. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ0 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] 

   �    

AUN 8 
Student Quality and 

Support 
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เกณฑ0 คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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    �    
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 AUN 8 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ0การรับเขCาสูG
หลักสูตรอยGางชัดเจนประชาสัมพันธ0เผยแพรGอยGางท่ัวถึงและเป�นป]จจุบัน 

หลักสูตรมีนโยบายในการรับผู*เข*าศึกษาท่ีชัดเจนซ่ึงปรากฏในมคอ. 2 การรับนักศึกษา
สอดคล*องกับเกณฑ<ท่ีสถาบันใช*และมีกระบวนการรับเข*าท่ีเหมาะสมคือการพิจารณาคุณวุฒิโดย
เจ*าหน*าท่ีท่ีเก่ียวข*องและจากคณาจารย<ในหลักสูตรและสอบสัมภาษณ<โดยคณะกรรมการประจํา
ห ลั ก สู ต ร ซ่ึ ง ส อ ด ค ล* อ ง แ ล ะ ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  โ ด ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< มีแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเข*าโดยความเห็นชอบของคณะ/
หน�วยงาน โดยเปyดรับใน 3 ระบบ ดังนี้ 

 1) ระบบรับตรง GAT/PAT 9 สามัญ 
 2) ระบบกลาง (Admissions) 
 3) ระบบโครงการพิเศษ เช�น โครงการเยาวชนร�มศรีตรัง โครงการต้ังใจดีมีท่ีเรียน โครงการ

เพชรนครินทร< โครงการเส*นทางอาชีวะสู�รั้วสงขลานครินทร< โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการรับ
นักเรียนเรียนดี โครงการทุนช*างเผือก โครงการ 14 จังหวัดภาคใต*โครงการรับนักศึกษาจากภาคเหนือ
และภาคอีสานและโครงการพระราชทาน 
 ซ่ึงการรับนักศึกษาแรกเข*ามีการประชาสัมพันธ<เผยแพร�อย�างท่ัวถึงและเป:นป{จจุบันท้ังแผ�น
พับประชาสัมพันธ< มีการจัดโครงการโรดโชว<ของคณะและวิทยาเขต และมีการประชาสัมพันธ<ผ�าน
เ ว็ บ ไ ซ ต< ข อ ง ค ณ ะ ฯ  วิ ท ย า เ ข ต แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
(http://www.entrance.psu.ac.th/assurancel.html) โดยมีข*อมูลการรับนักศึกษาและจํานวน
นักศึกษาในแต�ละชั้นปCดังตารางต�อไปนี้ 
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ตารางขCอมูลการรับเขCาของนักศึกษาในหลักสูตร
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=82) 
 

ปCการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา(คน) 

จํานวนผู*สมัคร จํานวนท่ีประกาศรับ จํานวนผู*ท่ีลงทะเบียน 
2556 n/a 150 87 
2557 n/a 150 47 
2558 199 100 38 
2559 143 100 25 
2560 n/a 100 40 

 
ตารางขCอมูลจํานวนนักศึกษาแตGละช้ันป5
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=83) 
 

ปCการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา (คน) 

ปC 1 ปC 2 ปC 3 ปC 4 สูงกว�าปC 4 
2555 96 87 85 85 - 

2556 83 69 68 37 - 

2557 47 38 39 - - 

2558 38 37 - - - 

2559 25 - - - - 

 
 จากตารางพบว�าจํานวนนักศึกษาในชั้นปCท่ี 2-4 มีจํานวนนักศึกษาลดลงจากแรกเข*าเนื่องจาก
มีนักศึกษาบางส�วนตกออกและลาออกไป 
 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated มีการระบุวิธีการและเกณฑ0ในการคัดเลือกผูCเรียนและมีการประเมินผลวิธีการและ
เกณฑ0 

 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได*มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาตาม
หลักเกณฑ<ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ัง 3 ระบบ ดังนี้ 

โครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ ซ่ึงหลักสูตรได*ดําเนินการตามระบบ
และกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< โดยมีส�วนร�วมในการกําหนดคุณสมบัติทางการศึกษา 
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องค<ประกอบชุดวิชาท่ีใช*ในการคัดเลือก ค�าน้ําหนักเกณฑ<ข้ันตํ่าแต�ละวิชา และจํานวนรับเพ่ือการ
พิจารณาคัดเลือกผู*เข*าศึกษา และดําเนินการในส�วนของการสอบสัมภาษณ< 

ระบบการรับบุคคลเพ่ือเข*าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) หลักสูตร
ได*ดําเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห�งประเทศไทย (สอท.) โดยมีส�วนร�วมใน
ลักษณะเดียวกันกับระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ  

ผลการดําเนินการรับนักศึกษาในปCการศึกษา 2559 ในแต�ละโครงการสรุปได*ดังนี้
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=82) 

1) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข*าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร�มศรีตรัง 
หลักสูตรต้ังเปnารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 50 คน ไม�ได*นักศึกษาจากโครงการนี้ 

2) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข*าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการต้ังใจดีมีท่ีเรียน
หลักสูตรต้ังเปnารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 60 คนเปyดรับสมัคร 5รอบได*นักศึกษา
จากโครงการนี้ 6คน 

3) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข*าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเพชรนครินทร<หลักสูตร
ต้ังเปnารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 45 คนไม�ได*นักศึกษาจากโครงการนี้ 

4) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข*าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส*นทางอาชีวะสู�รั้ว
สงขลานครินทร<หลักสูตรต้ังเปnารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 30 คน ไม�ได*นักศึกษา
จากโครงการนี้ 

5) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข*าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับนักเรียนผลการเรียน
ดี หลักสูตรต้ังเปnารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 15 คน ได*นักศึกษาจากโครงการนี้ 
1 คน 

6) โครงการ GAT PAT หลักสูตรต้ังเปnารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 40 คนไม�ได*
นักศึกษาจากโครงการนี้ 

7) โครงการรับนักศึกษาจากภาคเหนือและภาคอีสานหลักสูตรต้ังเปnารับนักศึกษาจาก
โครงการนี้รวม 5คนแต�ไม�ได*นักศึกษาจากโครงการนี้ 

8) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข*าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ 14 จังหวัดภาคใต* 
หลักสูตรต้ังเปnารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 50คน ได*นักศึกษาจากโครงการนี้ 17
คน 

9) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข*าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
หลักสูตรต้ังเปnารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 5คน ไม�ได*นักศึกษาจากโครงการนี้ 

10) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข*าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการพระราชทานหลักสูตร
ต้ังเปnารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 1คน ไม�ได*นักศึกษาจากโครงการนี้ 

11) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข*าศึกษา โดยวิธีรับรวม (Admissions) ต้ังเปnารับ
นักศึกษาจากโครงการนี้ 25คน ได*นักศึกษาจากโครงการนี้1คน 
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วิธีการรับรวม (Admission) 
 รับสมัครประมาณเดือนเมษายน ประกาศผลประมาณต*นเดือนพฤษภาคมของทุกปC 
วิธีการรับโดยวิธีพิเศษ (http://entrance.surat.psu.ac.th/special_method.php) 
 1). โครงการเยาวชนรGมศรีตรัง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ต*องศึกษาวิชากลุ�มสาระคณิตศาสตร< ไม�น*อยกว�า 12 หน�วยกิต 
และกลุ�มสาระวิทยาศาสตร< (กลุ�มวิชาฟyสิกส< เคมี และชีววิทยา) ไม�น*อยกว�า 22 หน�วยกิต จะต*องเป:น
ผู*ท่ีได*รับคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลาย 4-5 (รวม 4 ภาคการศึกษา) กลุ�มสาระวิชาคณิตศาสตร< กลุ�ม
สาระวิชาวิทยาศาสตร<และกลุ�มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ได*รับคะแนนเฉลี่ย แต�ละกลุ�มสาระวิชาไม�ตํ่า
กว�า 2.50 
 2). โครงการเสCนทางอาชีวศึกษาสูGรั้วสงขลานครินทร0 
 ผู*สมัครเข*าเรียนคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกหลักสูตร ต*องเป:นผู*กําลัง
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปCท่ี 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม�ตํ่ากว�า 2.50 นับ
จนจบภาคการเรียนท่ี 2 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปCท่ี 2  
 3). โครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียน 
 - ผู*ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6)  

- จะต*องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาค
การศึกษาไม�ต่ํากว�า 2.25 

- ผู*ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต*องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาค
การศึกษาไม�ต่ํากว�า 2.00 

4). โครงการเพชรนครินทร0 
ผู* ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6) เป:นผู* ท่ีกําลังศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในกลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ผลการเรียนสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม�ต่ํากว�า 2.25 โดยใช*คะแนน GAT/PAT เป:นเกณฑ<ในการคัดเลือก 

ในปCการศึกษา 2559 พบว�าจํานวนผู*มีสิทธิ์เข*าศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม� คิด
เป:นร*อยละ 25 การดําเนินการรับนักศึกษาได*จํานวนนักศึกษาตํ่ากว�าเปnาหมาย ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมา
จากชื่อหลักสูตรมีชื่อคล*ายคลึงกับหลักสูตรท่ีเปyดสอน ณ มหาวิทยาลัยอ่ืนรวมถึง ภาวะทางเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรในภาคใต*เนื่องจากราคายางตกตํ่า ทําให*นักเรียนเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาใกล*บ*าน
หรือสถาบันท่ีมีค�าใช*จ�ายในการศึกษาตํ่ากว�าอีกท้ังช�วงระยะเวลาในการรับนักศึกษาใกล*เคียงกับ
สถาบันอ่ืนๆ ส�งผลในการตัดสินใจเลือกเรียน ของนักเรียนด*วยเช�นกัน โดยมี การประเมินผลเกณฑ< 
และวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข*าศึกษา ท้ังในด*านคุณภาพของผู*เรียน และด*านปริมาณท่ีเป:นไป
ตามเปnาหมาย(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=43) 
 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload มีระบบกํากับติดตามความกCาวหนCาในการเรียนศักยภาพทาง
วิชาการภาระการเรียนของผูCเรียนอยGางเพียงพอ 
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หลักสูตรฯ ได*กําหนดวิชาเรียนในภาคการศึกษาต�างๆไว*ดังปรากฏใน มคอ. 2 ซ่ึงได*
ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว*(มคอ 2 หมวด 3)โดยมีระบบกํากับติดตามความก*าวหน*าในการเรียน
ศักยภาพทางวิชาการภาระการเรียนของผู*เรียน ผ�านอาจารย<ท่ีปรึกษาซ่ึงได*รับการแต�งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะประกาศรายชื่ออาจารย<ท่ีปรึกษาให*แก�นักศึกษาในหลักสูตรก�อนเปyดภาค
การศึกษาท่ี 1 ของทุกปCการศึกษา นอกจากนั้นทางหลักสูตรกําหนดให*มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบ
อาจารย<ท่ีปรึกษาทุกภาคการศึกษา เพ่ือแนะแนวการวางแผนการเรียน การเลือกสาขาวิชาย�อย การ
แก*ป{ญหาด*านการเรียน การถอนรายวิชา โดยอาจารย<ท่ีปรึกษาแต�ละท�าน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
และหลักสูตรได*กําหนดให*มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย<ท่ีปรึกษาทุกภาคการศึกษาเพ่ือแนะ
แนวการวางแผนการเรียน การเลือกสาขาวิชาย�อย การแก*ป{ญหาด*านการเรียน การถอนรายวิชา โดย
อาจารย<ท่ีปรึกษาแต�ละท�าน  

 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability มี
การใหCคําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแขGงขันของผูCเรียนและการ
บริการอ่ืนๆเพ่ือพัฒนาการเรียนรูCและทักษะการประกอบอาชีพ กระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือใหC
นักศึกษาไดCงานทํา 
 มหาวิทยาลัยได*กําหนดนโยบายให*นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร<ระดับปริญญาตรีท่ี
เข*าศึกษาในปCการศึกษา 2550 เป:นต*นไป ทุกคณะ วิทยาเขต และเขตการศึกษา จะต*องผ�านการเข*า
ร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดย กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือพัฒนานักศึกษาท่ีจะเข*าร�วมในระหว�างท่ีศึกษาอยู�ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< (ต้ังแต�ชั้นปCท่ี 
1-ปCสุดท*าย) มีจํานวนรวมท้ังสิ้นไม�น*อยกว�า 17 กิจกรรม มีจํานวนหน�วยชั่วโมงท่ีเข*าร�วมไม�น*อยกว�า 
100 หน�วยชั่วโมง ซ่ึงหลักสูตรฯได*บรรจุรายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีอาจารย<ใน
หลักสูตรทําหน*าท่ีเป:นอาจารย<ท่ีปรึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษา ซ่ึงมีผลการดําเนินงานคือ
โครงการความคิดสร*างสรรค<เพ่ือสถาบันและโลกสีเขียว ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได*รับการคัดเลือก
รับรางวัลผลงานโครงการของนักศึกษาท่ีดําเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ซ่ึงรับเงินรางวัล
พร*อมเกียรติบัตรในพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” (วันประโยชน<ของเพ่ือนมนุษย<เป:นกิจท่ีหนึ่ง) 
นอกจากนี้ทางหลักสูตร มีรายวิชา 927-342 ฝ�กงาน และ927-442 สหกิจศึกษา ช�วยในการฝ�ก
ประสบการณ<การทํางาน ตลอดถึง มีการจัดทําโครงการ เช�น ศึกษาดูงานในรายวิชา ทัศนศึกษา
โรงงาน  และกิจกรรมการเตรียมความพร*อมทางการเรียนแก�นักศึกษาจากคณะและมหาวิทยาลัย เช�น
โครงการเตรียมความพร*อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาชั้นปCท่ี 2 โครงการพ่ีเลี้ยง
วิชาการ การจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู*ความสามารถในรูปแบบต�าง ๆ เช�น โครงการแข�งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับคณะ ซ่ึงกิจกรรมต�างๆเหล�านี้ช�วยพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และเสริมสร*าง
ประสบการณ<ของนักศึกษาซ่ึงส�งเสริมให*นักศึกษาได*งานทํา 

นอกจากนี้มีกระบวนการให*คําปรึกษาในด*านวิชาการ/การจัดกิจกรรมเพ่ือให*นักศึกษาได*งาน
ทําจากส�วนกลางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงงานพัฒนานักศึกษากองวิชาการและการพัฒนานักศึกษาเป:นผู*
ดําเนินงานแบบรวมศูนย<บริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม Non – Academic ให*นักศึกษา
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ใ น ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร< แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=30)โดยจัดโครงการ / กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  ท้ังทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต  เพ่ือเสริมสร*างและปลูกฝ{งนักศึกษา  วินัยนักศึกษา  
คุณธรรม  จริยธรรม  หน*าท่ีของการเป:นพลเมืองท่ีดี  รวมถึงการพัฒนาทักษะด*านต�าง ๆ เพ่ือเตรียม
ความพร*อมด*านการเรียน การประกอบอาชีพ  และการศึกษาต�อ และทําหน*าท่ีในการให*คําปรึกษา 
แนะนํา  และจัดระบบสวัสดิการต�างๆ ให*แก�นักศึกษา เช�น สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจน
ประสานงานในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ของสภานักศึกษา/องค<การนักศึกษา  ให*
คําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมของชมรมต�าง ๆ ท้ังทางด*านวิชาการ ด*านพัฒนาสังคม  และบําเพ็ญ
ประโยชน<  ด*านศิลปะและวัฒนธรรม  ด*านสุขภาพและพลานามัย  โดยดําเนินกิจกรรม / โครงการ
ผ�าน กระบวนการหลัก ดังนี้  

1 กระบวนการในการเตรียมความพรCอมนักศึกษากGอนเขCาเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใชC
ชีวิตรGวมกับผูCอ่ืน ตลอดจนเรียนรูCแนวทางการใชCชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบดCวย  

– โครงการเตรียมความพร*อมในการเรียนระดับหมาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาชั้นปCท่ี 1  
– โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�  

2.กระบวนการในการบGมเพาะนักศึกษาใหCมีทักษะและความพรCอมในการดําเนินชีวิต 
ประกอบดCวย 

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร*างผู*ประกอบการใหม� 
– โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู*ด*านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปyดโลกทัศน<ประชาคม

อาเซียน 
– โครงการเพ่ือสนับสนุนการมีส�วนร�วมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
– สนับสนุนการประกวดแข�งขัน  

3. กระบวนการดําเนินงานดCานกิจกรรมนักศึกษา 
– ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู*นํา ผ�านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผู*นํานักศึกษา (Leader Camp) และการทํางานร�วมกันกับองค<กร
อย�างมีส�วนร�วม  

– โครงการเวทีคุณภาพ  
– สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค<กรกิจกรรม ท้ังสิ้น 50 กิจกรรม  
– ได*รับรางวัลแนวปฏิบัติท่ีดี รองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข*อ “นวัตกรรมรับน*อง

สร*างสรรค<โดยผู*นําคนพันธ<ใหม� จากเวทีคุณภาพกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
เครือข�ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต*ครั้งท่ี 4  

4.เตรียมความพรCอมสําหรับการกCาวสูGโลกแหGงการทํางาน  
– โครงการนัดพบแรงงาน 
– โครงการป{จฉิมนิเทศนักศึกษา 
– โครงการพัฒนาประสบการณ<วิชาชีพศิษย<เก�า (บรรยายให*บัณฑิตเพ่ือสนับสนุน

การทํางาน) 
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being มีการจัดบรรยากาศการเรียนรูC
ท้ังดCานกายภาพสังคมและจิตใจท่ีเอ้ือตGอการเรียนการสอนการวิจัยรวมท้ังสุขภาวะของผูCเรียน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< วิทยาเขตสุราษฎร<ธานี มีนโยบายในการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู*ท้ังด*านกายภาพ สังคม และ จิตใจท่ีเอ้ือต�อการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังสุขภาวะของ
ผู*เรียนโดยทางหลักสูตรจัดบรรยากาศการเรียนรู*ท่ีเอ้ือต�อการเรียนการสอน  โดยมีการจัดการเรียน
การสอนท่ีเป:นแบบActive Learning ซ่ึงเป:นกระบวนการเรียนรู*ผ�านการปฏิบัติ โดยเพ่ิมกระบวนการ
และกิจกรรมท่ีจะทําให*ผู*เรียนเกิดความกระตือรือร*นในการทํากิจกรรมต�างๆ มากข้ึน และหลากหลาย 
ไม�ว�าจะเป:นการแลกเปลี่ยนประสบการณ< โดยการพูด การเขียน และการอภิปรายกับเพ่ือนๆในชั้น
เรียน นอกจากนั้นยังมีงานกิจการนักศึกษาซ่ึงมีการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนส�งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาในด*านสุขภาพกาย จิตใจและบริบททางสังคม โดยการจัดการสนับสนุนส�งเสริมการเรียนรู*
ด*วยกระบวนการจิตตป{ญญาศึกษา เพ่ือการดูแลสุขภาวะเป:นองค<รวม ท้ัง กาย ใจ จิตวิญญาณ และ
สังคม ผ�านกิจกรรมดังต�อไปนี้  

1. โครงการปลูกเพาะรัก  กิจกรรมท่ีรุ�นพ่ี ซ่ึงเคยผ�านกิจกรรมจัดดอกไม*จัดใจ ได*ร�วมกัน
ปลูกดอกไม* ด*วยวิถีเกษตรธรรมชาติ เพ่ือเตรียมดอกไม*ไว*ให*น*องๆ ปC1 ท่ีจะเข*ามาได*ใช*
ในการเรียนจัดดอกไม*  

2. โครงการศิลปะแหGงชีวิต รูCจักตนเอง เขCาผูCอ่ืน กิจกรรมสําหรับการเตรียมความพร*อมใน
การใช*ชีวิตมหาวิทยาลัยให*แก�น*องๆ ปC 1 ซ่ึงกิจกรรมจะถูกออกแบบให*นักศึกษา ได*
เรียนรู*การจัดดอกไม*โคริกะ เชื่อมโยงสู�การมองเห็นความงามในตนเองและผู*อ่ืน 

3. โครงการตCนกลCาจิตอาสากิจกรรมต*นกล*าจิตอาสา สู�วีถีเกษตรธรรมชาติ : แปลงผักชาว
หอ ปุ�ยหมักเกษตรธรรมชาติ 

4. โครงการโคริงกะ จัดดอกไมCจัดใจ บูรณาการกับรายวิชา ชีวิตและความสุข ซ่ึงเป:น
รายวิชาเลือกเสรี ท่ีนักศึกษาท่ีมีความสนใจจะมาลงเรียนเพ่ือเสริมสร*างทักษะชีวิต ใน
การอยู�ร�วมกับผู*อ่ืนในสังคมอย�างมีความสุข  

5. โครงการพัฒนาแกนนําดCานจิตตป]ญญาศึกษา เป:นกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรให*เป:นกระบวนกร หรือผู*ช�วยกระบวนกรในการจัดกิจกรรมจัดดอกไม*จัดใจ เป:น
การเพ่ิมกําลังพลในการทํางาน ไปพร*อมๆกับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีสนใจ 

6. โครงการจิตตป]ญญาสัญจร กิจกรรมเพ่ือเปyดโอกาสให*นักศึกษา บุคลากรในต�างวิทยา
เขตได*เรียนรู*ศิลปะแห�งชีวิต จัดดอกไม*จัดใจ ซ่ึงได*รับความสนใจอย�างมาก หลายๆวิทยา
เขตได*นําไปปรับประยุกต<ใช*อย�างต�อเนื่อง 

7. จัดโครงการสัมมนาการเสริมสรCางสุขภาพดCวยวิธีเกษตรธรรมชาติ เป:นการเรียนรู*
ทฤษฎีและหลักการเกษตรธรรมชาติ การฝ�กปฏิบัติตามกระบวนการปลูกพืชผักตามหลัก
เกษตรธรรมชาติ  (การทําปุ�ยหมัก/ปุ�ยพืชสด/การทําสมุนไพรน้ําสบู�จับใบ/ปุ�ยน้ําชีวภาพ/
น้ําสกัดชีวภาพ/การเตรียมดิน/การเพาะกล*าในกระบะ/การคลุมดิน) โดยบูรณาการกับ
รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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8. โครงการตามรอยธรรมาจารย0พุทธทาส เป:นกิจกรรมการเรียนรู*หลักธรรม ณ สวนโมก
ขพลาราม อ ไชยา จ.สุราษฎร<ธานี 

9. โครงการอาณาปาณสติเพ่ือชีวิตรGมเย็น: เป:นกิจกรรมเพ่ือการฝ�กการเจริญสติ โดยใช*
หลักอาณาปาณสติ  
 

นอกจากนั้นมีการดําเนินการเพ่ือส�งเสริมสุขภาพและอนามัยของนักศึกษา ภายใต*ภารกิจหลัก 3 ด*าน 
คือ 

1. ดCานการป�องกัน ดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพให*แข็งแรงสมบูรณ<ท้ังทางร�างกายและจิตใจ   
ท้ังนี้ได*ดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือตอบสนองภารกิจท้ัง 3 ด*าน โดยด*านการปnองกันได*ดําเนินดังนี้ 

1.1 ประสานงานและให*บริการจัดทําประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล (กลุ�ม) และให*บริการ
ประสานงานบริษัทประกันกรณีนักศึกษาได*รับอุบัติเหตุและรับการรักษาพยาบาลตลอดท้ัง
ประสานงานการเบิกจ�ายค�าสินไหมทดแทน 

1.2  ประสานงานกับหน�วยประกันสุขภาพถ*วนหน*า โรงพยาบาลสุราษฎร<ธานี จัดทําบัตร
ประกันสุขภาพให*กับนักศึกษา ท้ังนี้เพ่ือปnองกันการเกิดอุบัติเหตุและปnองกันการเจ็บป}วย 

1.3  ดําเนินการจัดทําแผ�นพับ/คู�มือการดูแลสุขภาพนักศึกษา การปnองกันและการปฏิบัติตัว
ขณะเจ็บป}วย ข้ันตอนการรับบริการกรณีเจ็บป}วยหรือได*รับอุบัติเหตุ 
 

2. ดCานดูแลรักษา ได*จัดโครงการศูนย<บริการสุขภาพนักศึกษาเบ้ืองต*นในลักษณะ Pre-Clinic 
ท่ีเปyดให*บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ�ายยาสามัญประจําบ*านและการนําส�ง
โรงพยาบาลกรณีเจ็บป}วยฉุกเฉิน/เจ็บหนักพร*อมท้ังการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับ
โรงพยาบาล อาจารย<ท่ีปรึกษาและผู*ปกครอง 

การจัดทําประกันสุขภาพนักศึกษา   
- งานบริการและสวัสดิการได*จัดโครงการศูนย<บริการสุขภาพนักศึกษาเบ้ืองต*นในลักษณะ 

Pre-Clinic ท่ีเปyดให*บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ�ายยาสามัญประจําบ*าน
และการนําส�งโรงพยาบาลกรณีเจ็บป}วยฉุกเฉิน/เจ็บหนักพร*อมท้ังการติดตามอาการและการบริการ
ประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารย<ท่ีปรึกษาและผู*ปกครอง 

- ได*ดําเนินการประสานงานหน�วยประกันสุขภาพโรงพยาบาลสุราษฎร<ฯ จัดทําบัตรประกัน
สุขภาพ  ประจําปCการศึกษา 2559 ให*แก�นักศึกษาชั้นปCท่ี 1 จํานวน  976คนคิดเป:น  19.84 % 
นักศึกษาเบิกจ�ายตรง 210 คน และใช*สิทธิ์ประกันสังคม นักศึกษาเจ็บป}วยจํานวนท้ังสิ้น  278 ราย 
คิดเป:น 6.88 % สถิติจากการใช*บริการห*องพยาบาลท้ังในและนอกเวลาราชการ  

3.  ดCานสGงเสริมสุขภาพนักศึกษา ได*จัดโครงการส�งเสริมสุขภาพท้ังทางร�างกายและจิตใจ 
เพ่ือให*นักศึกษามีสุขภาพร�างกายท่ีแข็งแรงท้ังร�างกายและจิตใจสามารถมีความสุขในระหว�างศึกษาเล�า
เรียนตลอดท้ังการจัดโครงการต�างๆ ซ่ึงงานบริการและสวัสดิการ  มีดังนี้ 
 1. โครงการม.อ.ห�วงใย ใส�ใจสุขภาพ 
 2. โครงการพลังวัยใส  มหาวิทยาลัยสีขาว 
 3. โครงการเครือข�ายแกนนําปฐมพยาบาล 
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 4. โครงการรักนวลสงวนตัว รักยิ่งใหญ�สู�อนาคต 
 5. โครงการ*านอาหารปลอดภัย ชาวม.อ. 
 6. โครงการพลังเครือข�ายการเฝnาระวังเครื่องด่ืมแอลกอฮอล<และยาสูบ 
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาพนักศึกษาและศิลปะปnองกันตัว 
 8. โครงการขับข่ีปลอดภัย 
 

ทางมหาวิทยาลัยฯ เห็นถึงความสําคัญของจิตใจผู*เรียนซ่ึงส�งผลถึงคุณภาพของการเรียนการ
สอน ดังนั้นเพ่ือผ�อนคลายความตึงเครียดหลังเลิกเรียนให*นักศึกษา จึงมีการจัดสวัสดิการรถรับ-ส�ง
นักศึกษาชั้นปCท่ี 1 และ นักศึกษาท่ีพักอาศัยภายในหอพัก จํานวน 3  คัน ไว*บริการนักศึกษาตลอดปC
การศึกษา โดยรถวิ่งรับ-ส�ง มายังอาคารเรียนและสํานักงานอธิการบดีจนถึงหอพัก ในวันเวลาราชการ
ต้ังแต�เวลา 07.30 – 17.30 น.และนอกเวลาราชการจัดบริการรถรับ-ส�งนักศึกษาไปยังภายนอก
มหาวิทยาลัยเช�น บ๊ิกซี โลตัส ห*างเซ็นทรัลพลาซ�าและตลาดในเมือง และเพ่ือช�วยผ�อนคลายป{ญหา
ต�างๆของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดต้ังหน�วยบริการให*คําปรึกษาและพัฒนานักศึกษา ซ่ึงมี
หน*าท่ี 

• บริการให*คําปรึกษา 
    เม่ือไม�สบายใจ มีป{ญหา วิตกกังวล ท้ังเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพ่ือน
และอ่ืนๆอีกมากมาย กําลังหาทางออกต*องการคนช�วยคิด ผ�านช�องทางต�างๆ ดังนี้ 

– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th 
– Facebook :งานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท< : 077-355040 ต�อ 2118 
– มาพบพ่ีด*วยตนเอง ท่ี ห*องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการฯ 

• บริการสารสนเทศ  
   งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข*อมูลให*ความรู*ต�างๆท่ีเป:นประโยชน<แก�น*องๆท้ังในเรื่องของ
การศึกษา การใช*ชีวิต อาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม ช�องทางการให*บริการมีดังนี้  

– บอร<ดประชาสัมพันธ<  
– Facebook กลุ�มงานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท<: 077-278861/086-6299354 
– มาพบพ่ีด*วยตนเอง ท่ีงานพัฒนานักศึกษา 

 นอกจากนั้นมีการดูแลให*คําปรึกษาอย�างใกล*ชิด โดยระบบหอพัก จัดให*มีอาจารย<ท่ีปรึกษา
ประจําหอพัก เพ่ือให*คําแนะนํา ให*คําปรึกษาแก�นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให*มีระบบพ่ีดูแล
น*อง โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาประจําแต�ละหอพัก  หอพักละ 5 คน คอยดูแลให*คําปรึกษา
เบ้ืองต*น (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=31) 
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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 synchronized with the 

objectives of the study programmer. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 

communication technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 

students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network 

infrastructure that enables the campus community to fully exploit 
information technology for teaching, research, services and administration. 

7.  Environmental, health and safety standards and access for people with 
special needs are defined and implemented. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ0 
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    �    

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ0 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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    �    
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 AUN 9 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support 
education and research, etc.) are adequate and updated to support education 
and research 
 มีอุปกรณ<และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู*ท่ีทันสมัยและเพียงพอสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การวิจัย ทางหลักสูตรมีการประสานงานกับ หน�วยงานอ่ืนๆ โดยส�งจํานวนนักศึกษา ความต*องการใช*
งานเครื่องมือต�างๆซ่ึงระบุในบทปฏิบัติการในแต�ละภาคการศึกษาเช�น ฝ}ายอาคารสถานท่ี ซ่ึงมีการ
ดูแล อุปการณ<และการใช*งานในส�วนของห*องเรียน ห*องเรียนรวม จัดหา/สร*างอาคารตามแผนจัดทํา
งบประมาณรายงานประจําปCและจัดทํางบครุภัณฑ<มีการสํารวจความเพียงพอของห*องเรียน อุปกรณ<
ตรวจสอบความพร*อม คุณภาพ รวมท้ังข*อมูลท่ีสะท*อนจากอาจารย< นักศึกษา บุคลากร ท่ีแจ*งซ�อม
และดําเนินการซ�อมแซมพร*อมแจ*งผล(http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php) 
  
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research 
 มีห*องสมุดและทรัพยากรอย�างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
วิจัยมีการกําหนดรายชื่อหนังสือ วารสาร และสื่อการสอนท่ีใช*ในรายวิชาในหลักสูตร ให*ทันสมัย โดย
หลักสูตรเสนอรายชื่อหนังสือท่ีเก่ียวข*องกับรายวิชาไปยังห*องสมุดห*องสมุดจัดทําบัญชีหนังสือไปยัง
งานพัสดุ และสํารวจความเพียงพอของหนังสือโดยห*องสมุด มีการเก็บข*อมูลท่ีสะท*อนข*อมูลหนังสือ
จากอาจารย< นักศึกษา บุคคลากร และมีระบบแจ*งความต*องการหนังสือ รวมท้ังมีการประชุมหาแนว
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ท า ง แ ก* ไ ข  ต า ม ข* อ เ ส น อ แ น ะ  โ ด ย ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ห* อ ง ส มุ ด
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=3 4 )โ ด ย ง า น จั ด ซ้ื อ ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศมีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให*บริการในห*องสมุดตามข*อมูลท่ีปรากฏใน
หมวด 6 ของ มคอ.3 แต�ละรายวิชาไม�น*อยกว�าร*อยละ 80 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research 

มีห*องปฏิบัติการและเครื่องมืออย�างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัยในส�วนของห*องปฏิบัติการมีการสํารวจความเพียงพอของห*องปฏิบัติการ อุปกรณ< 
เครื่องมือในห*องปฏิบัติการ (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=92) และ
มีการตรวจสอบความพร*อม คุณภาพ และดําเนินการจัดหา และซ�อมแซมเครื่องมือในปฏิบัติการ โดย
ศูนย<วิทยาศาสตร<และเครื่องมือกลางโดยมีการประสานงานกับหลักสูตรคือ กําหนดแผนการรับ
นักศึกษาจากหลักสูตร กําหนดครุภัณฑ< สารเคมี ท่ีใช*ในรายวิชาปฏิบัติหรือคู�มือปฏิบัติการในหลักสูตร 
ให*ทันสมัยกําหนดแผนการจัดซ้ือครุภัณฑ<ร�วมกับศูนย<วิทยาศาสตร<โดยทางหลักสูตรเสนอรายชื่อ
ครุภัณฑ<ท่ีเก่ียวข*องกับรายวิชาไปยังศูนย<วิทยาศาสตร<เพ่ือส�งรายการครุภัณฑ< สารเคมีไปยังงานพัสดุ
เพ่ือจัดซ้ือรวมท้ังมีการสํารวจความเพียงพอของครุภัณฑ< สารเคมี รายงานผลการใช*ห*องปฏิบัติการ
เครื่องมือ สารเคมี ใน มคอ 5ท่ีสะท*อนข*อมูลจากอาจารย< นักศึกษา บุคคลากร ท่ีแจ*งความต*องการ 
  
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and 
updated to support education and research 

มีสิ่งสนับสนุนด*านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร*างพ้ืนฐานการเรียนรู*อิเล็กทรอนิกส< 
อย�างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย โดยศูนย<สารสนเทศมีการ
สํารวจความเพียงพอในการใช*งานห*องคอมพิวเตอร<ของนักศึกษา
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=33),(http://qadata.surat.psu.ac.t
h/showdetailtotal.php?id=86) ตรวจสอบความพร*อม คุณภาพ รวมถึงจัดหาอุปกรณ< จุดเชื่อมต�อ
อินเทอร<เนตแบบไร*สาย และซอฟแวร<ต�างๆ ตามการสํารวจความต*องการของนักศึกษาและบุคลากร 
มีการประสานงานกับหลักสูตรโดยกําหนดแผนการรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาและรายวิชาท่ี
จําเป:นต*องใช*งานห*องคอมพิวเตอร<และอุปกรณ< จากหลักสูตร ทางงานแผนจัดทํางบประมาณรายจ�าย
โดยกองแผน มีการจัดหาตามแผนจัดทํางบประมาณครุภัณฑ<และซอฟท<แวร<ประจําปCร�วมกับศูนย<
สนเทศ ตามการใช*งานและผลสํารวจความเพียงพอ ความทันสมัย ความพร*อมของห*องเรียนและ
อุปกรณ<  

 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people 
with special needs are defined and implemented 
 มีการระบุและใช*มาตรฐานด*านสิ่งแวดล*อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเข*าถึง
ได*สําหรับบุคคลท่ีมีความต*องการพิเศษมีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร ทางงานแผน
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จัดทํางบประมาณรายจ�ายโดยกองแผนแผนเรื่องสุขภาพความปลอดภัย และประกันภัยของนักศึกษา 
และบุคลากรแผนการติดต้ังอุปกรณ<ความปลอดภัย มีการจัดหา/สร*างอาคาร อุปกรณ<ตามแผนจัดทํา
งบประมาณประจําปCร�วมกับงานพัฒนานักศึกษาเตรียมห*องพยาบาล ติดต้ังและซ*อมแผนความ
ปลอดภัยในทุกๆด*าน ร�วมกับงานพัฒนานักศึกษา หอพัก และศูนย<วิทยาศาสตร<มีการสํารวจความ
เพียงพอของห*องเรียน อุปกรณ<ตรวจสอบความพร*อม คุณภาพ และสะท*อนข*อมูลจากอาจารย< 
นักศึกษา และบุคลากร และดําเนินการซ�อมแซมพร*อมแจ*งผลมีการประชุมหาแนวทางแก*ไขตาม
ข*อเสนอแนะโดยหลักสูตรและวิทยาเขต 

นอกจากห*องเรียนส�วนกลางของมหาวิทยาลัยฯแล*ว สาขาวิชาเทคโนโลยียางมีห*องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมหนักด*านยาง ห*องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง และห*องเครื่องมือวิเคราะห<ท่ีทันสมัย 
เพ่ือทําการจัดการเรียนการสอนและรองรับการทําวิจัย ซ่ึงมีระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห*องปฏิบัติการวิทยาศาสตร<ดังนี้ 

1. การให*นักศึกษาใช*ถุงมือยางปnองกันอันตรายจากสารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกร�อน 
2. การให*นักศึกษาใส�ผ*าปyดจมูกเพ่ือปnองกันอันตรายจากสารเคมีท่ีสามารถระเหยได* 
3. การให*นักศึกษาสวมใส�เสื้อกราวน<ในการเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< 
4. การให*นักศึกษาสวมใส�แว�นตากันสารเคมีในกรณีท่ีบทปฏิบัติการนั้นอาจมีอันตรายกับ

ดวงตาได* 
5. การใช*ตู*ดูดควันในกรณีท่ีใช*สารเคมีท่ีระเหยได*ง�ายและมีอันตรายสูง เช�น กรด เบส เป:นต*น 
6. ภายในห*องปฏิบัติการมีการติดต้ัง Shower ซ่ึงใช*ในกรณีท่ีสารเคมีกระเด็นใส�ร�างกาย และ

ทางนักวิทยาศาสตร<ผู*ดูแลห*องได*มีการตรวจเช็คว�าสามารถใช*งานได*ทุกภาคการศึกษา 
7. มีการเขียนบันทึกข*อความแสดงความจํานงขอชุดยาสามัญประจําบ*านสําหรับกรณีฉุกเฉิน

ในห*องปฏิบัติการ  
8. มีถังดับเพลิงติดต้ังอยู�ตามจุดต�าง ๆ ซ่ึงถังสีแดงใช*ในกรณีไฟไหม* ทางงานอาคารสถานท่ีจะ

ทําการตรวจเช็คการใช*งานได*ทุกปC  
9. หากเป:นห*องเครื่องมือกลาง และห*องโครงงานนักศึกษาจะมีการติดต้ังเครื่องสแกน

ลายนิ้วมือ เนื่องจากเป:นเครื่องมือท่ีมีราคาแพงและผู*ใช*จะต*องได*รับการฝ�กอบรมก�อนเพ่ือปnองกัน
อันตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

10. ห*องโครงงานนักศึกษามีการติดต้ังกล*องวงจรปyด เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาท่ีเข*า
ใช*ห*องโครงงาน 

11. อาคารศูนย<ปฏิบัติการวิทยาศาสตร<มีกริ่งฉุกเฉินให*เสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช�น
ไฟไหม*เป:นต*น ซ่ึงทางงานอาคารสถานท่ีจะทําการตรวจเช็คการใช*งานได*ทุกปC 

12. ในห*องโครงงานนักศึกษามีตัวจับควัน (Smoker) กรณีท่ีมีควันซ่ึงเกิดจากการทํา
ปฏิบัติการมากเครื่องนี้ก็จะทํางาน (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=
94) 

นอกจากนั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีทันสมัยแบบ key assessment โดยใช*ระบบ
ตรวจจับลายนิ้วมือ เพ่ือปnองกันไม�ให*บุคคลภายนอกเข*ามาในบริเวณห*องวิเคราะห<ของสาขาวิชานอก
เวลาราชการท้ังนี้นักศึกษาสามารถเข*าถึงได*โดยการติดต�อเจ*าหน*าท่ีเพ่ือบันทึกลายนิ้วมือก�อนเข*าใช*
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ง า น แ ล ะ มี แ ผ น ฉุ ก เ ฉิ น  ก ร ณี ไ ฟ ฟn า ดั บ  แ ก� ส ร ะ เ บิ ด  เ กิ ด ก า ร รั่ ว ไ ห ล ข อ ง ส า ร เ ค มี 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=95)  
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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. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ0 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1 ความต*องการและข*อเสนอแนะจาก 
stakeholders ได*นํามาประเมิน และ เป:น
ส�วนช�วยในการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรอย�างไร 

   �    

10.2 มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรท่ี
ชัดเจนและกระบวนการต*องถูกประเมิน
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงต�อเนื่อง 

   �    

10.3 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
(criteria 3) และการวัดประเมินผล (criteria 
5 ) ต*องถูกประเมินประสิทธิภาพและมีการ

   �    

AUN 10 

Quality Enhancement 
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เกณฑ0 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
ปรับปรุงต�อเนื่อง (แจกแจงกระบวนการ
ประเมินและปรับปรุง) 
10.4 มีการนําผลการวิจัย (ของอาจารย< 
นักศึกษา) มาใช*ในการเรียนการสอนอย�างไร 

   �    

10.5 มีการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีมีอยู� อย�างไร 

   �    

10.6 มีกลไกการรวบรวมข*อมูลจาก 
stakeholders อย�างเป:นระบบ มีการ
ประเมิน และปรับปรุงอย�างไร 

   �    

Overall opinion    �    

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 AUN 10 

10.1 ความตCองการและขCอเสนอแนะจาก stakeholders ไดCนํามาประเมิน และ เป�นสGวนชGวยใน
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอยGางไร 
 Stakeholders ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
ประกอบด*วย นักศึกษาป{จจุบัน คณาจารย<ในหลักสูตร บัณฑิตในหลักสูตร ผู*ประกอบการและผู*ใช*
บัณฑิต โดยมีการสํารวจข*อมูลความต*องการและข*อเสนอแนะจาก stakeholders เพ่ือนําไปออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร ได*นําข*อมูลมาเป:นส�วนช�วยในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ดังแสดงใน
ตาราง 
 

แหล�งข*อมูล stake holder วิธีการนําข*อมูลไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

นักศึกษาป{จจุบันและบัณฑิต ข*อมูลจากนักศึกษาป{จจุบันและบัณฑิตท่ีได*ส�วนใหญ�เป:นเรื่อง
เก่ียวกับรายวิชา ทักษะท่ีขาดแคลน และอุปกรณ<ท่ีไม�เพียงพอ 
กรรมการหลักสูตรมีการดําเนินการดังนี้  
1.ปรับรายวิชาในหลักสูตรให*ทันสมัยและตรงกับความต*องการ
ของตลาดมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีรายวิชาชีพเลือก ท่ีสามารถปรับ
เนื้อหาได*สอดคล*องและทันกับสถานการณ< อย�างไรก็ตาม
นักศึกษาป{จจุบันไม�สามารถเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกได*ตาม
ความต*องการเนื่องจากเป:นกฎระเบียบของวิทยาเขตท่ีอนุญาตให*
เปyดรายวิชาชีพเลือกได*ภาคการศึกษาละ 1 รายวิชาเท�านั้น ท้ังนี้
ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได*สะท*อนป{ญหาเหล�านี้ไปยัง
หัวหน*าสาขาวิชา เพ่ือสะท*อนให*คณะกรรมการบริหารคณะและ
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วิทยาเขตทราบ 
2. จัดอบรมเพ่ิมเติมกรณีนักศึกษาท่ีใกล*จบ เพ่ือให*ได*รับความรู*
เพียงพอ  
3.นําเสนอข*อมูลเก่ียวกับการขาดแคลนครุภัณฑ<ไปยังผู*บริหาร 
และทําเรื่องของบประมาณเพ่ือซ้ือครุภัณฑ<เพ่ิมเติม  

ผู*ประกอบการหรือผู*ใช*บัณฑิต ข*อมูลจากผู*ประกอบการส�วนใหญ�เป:นเรื่องเก่ียวกับทักษะ การใช*
เครื่องมือ  การใช*ทักษะทางด*านวิชาชีพ และทักษะด*านภาษา อีก
ท้ังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําข*อมูลมาดําเนินการดังนี้  
1.อบรมความรู* ทักษะเพ่ิมเติมให*นักศึกษา  
2.ประชุมสาขาวิชาเพ่ือชี้แจงให*อาจารย<ผู*สอนกําชับในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมแก�นักศึกษา  
3.ปรับเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรเท�าท่ีทําได*  
4.จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป:นภาษาอังกฤษ 

 
รายการหลักฐาน  

1.หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2.รายงานการประชุมกรรมการหลักสูตร และรายงานการประชุมสาขาวิชา  
3.แบบแสดงความคิดเห็นจากบัณฑิต  
4.ข*อมูลการสัมภาษณ<ผู*ประกอบการ และผู*ใช*บัณฑิต  
5.รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเป:นภาษาอังกฤษ (เช�น 927-403 เทคโนโลยีพลาสติก เป:น

ต*น) 

10.2 มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีชัดเจนและกระบวนการตCองถูกประเมินประสิทธิภาพและ
มีการปรับปรุงตGอเนื่อง 
 ระบบการประเมินหลักสูตรเป:นดังนี้  

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปC  (ดูข้ันตอนจาก AUN 1) 
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรย�อย  เช�น การปรับเพ่ิมรายวิชา  การปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 

โดยมีการดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
2.1 กรรมการหลักสูตรทําเรื่องเสนอมายังคณะ  
2.2 คณะนําเรื่องเข*าประชุมกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการ

ปรับเปลี่ยน  
2.3 คณะเสนอผลการพิจารณาจากกรรมการประจําคณะไปยังวิทยาเขต จากนั้นจึง

ดําเนินการปรับเปลี่ยนหลังจากได*รับอนุญาตจากวิทยาเขตแล*ว  
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การประเมินประสิทธิภาพของการปรับปรุงหลักสูตรส�วนใหญ�จะเกิดข้ึนในการประชุม
กรรมการประจําคณะ ในการแสดงความคิดเห็น เช�น ความล�าช*าของการทําเรื่องปรับเปลี่ยน ซ่ึงหากมี
เรื่องดังกล�าวกรรมการจะเสนอผ�านคณบดีเพ่ือไปเสนอในระดับวิชาการวิทยาเขตต�อไป   
รายการหลักฐาน  

1. วาระการประชุมกรรมการหลักสูตร  
2. วาระการประชุมสาขาวิชา 
3. วาระการประชุมกรรมการประจําคณะ  

10.3 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน (criteria 3) และการวัดประเมินผล (criteria 5) ตCอง
ถูกประเมินประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงตGอเนื่อง  

กระบวนการประเมินและปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลมีการ
ดําเนินการดังนี้  

 
ระดับการประเมิน กระบวนการประเมินและปรับปรุง  
ระดับชั้นเรียน การเรียนการสอน 

การปรับปรุงระดับชั้นเรียนส�วนใหญ�เป:นครูผู*สอน หรือทีมผู*สอนเป:นคน
พิจารณาความเหมาะสม และมีการประเมินและปรับปรุงทุกภาคการศึกษา 
เช�น การยกตัวอย�างให*สอดคล*องกับกลุ�มผู*เรียน การปรับเพ่ิมเนื้อหาให*
ทันสมัยข้ึน การปรับเปลี่ยนวิธีการเช�น ปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบ 
lecture เป:นแบบ active learning หรือการใช*สื่อเพ่ิมเติมให*นักศึกษาเข*าใจ
เนื้อหามากข้ึน มีการประยุกต<ความรู*จากโครงการวิจัยมาจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให*นักศึกษาเกิดการเรียนรู*จากประสบการณ<จริง และในบางรายวิชา
มีการจัดการเรียนการสอนเป:นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้กรณีมีป{ญหาเรื่องคน
สอนมีภาระเพ่ิมมากข้ึนกว�าเดิม สาขาวิชามีการปรับรูปแบบการสอนใน
รายวิชาพ้ืนฐาน เป:นแบบใช* สื่อออนไลน< มาช�วยสอน ในส�วนของการ
ปฏิบัติการโดยให*นักศึกษาศึกษาจากสื่อเหล�านั้นและฝ�กปฏิบัติด*วยตนเอง 
ส�วนอาจารย< สอนบรรยายในส�วนของเนื้อหา และมีการเตรียมสื่อการสอน
ออนไลน< (LMS) ในบางรายวิชาเพ่ือให*นักศึกษาสามารถทบทวนความรู*จาก
ห*องเรียนได*ตลอดเวลาท่ีต*องการ 

การวัดและประเมินผล 
การปรับปรุงการวัดและประเมินผลส�วนใหญ�เกิดไม�มาก เพราะรูปแบบการ
ประเมินส�วนใหญ�เป:นลักษณะการประเมินตามสภาพจริง และมีระบบการ
ประเมินท่ีเป:นระบบกลางของวิทยาเขต ซ่ึงมีอยู�ความหลากหลายและใช*การ
ประเมินหลายรูปแบบอยู�แล*ว  เว*นแต�ในกรณีท่ีต*องสอนนักศึกษาเป:นจํานวน
มาก และหลายกลุ�ม  และมีป{ญหาเรื่องคนตรวจ อาจมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของข*อสอบจากแบบอัตนัย เป:น ปรนัย หรือเป:นท้ังสองอย�าง   
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นอกจากนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนเปอร<เซ็นต<การเก็บคะแนน คะแนนเก็บ  กับ
คะแนนกลางภาค หรือ ปลายภาค  เป:นต*น   
โดยในแต�ภาคการศึกษาผู*สอนจะใช*ผลการประเมินการเรียนการสอน และ
ข*อคิดเห็นท่ีสะท*อนจากนักศึกษาในแต�ละรายวิชามาประกอบการปรับปรุง
การเรียนการสอนด*วย 
 

ระดับสาขาวิชา การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
สาขาวิชาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลตาม
นโยบายของคณะและวิทยาเขต  โดยมีการดําเนินการดังนี้  
1.หัวหน*าสาขาวิชารับทราบนโยบายจากกรรมการประจําคณะ 
2.จัดประชุมสาขาวิชาเพ่ือชี้แจงนโยบาย เช�น การมี active learning 50% 
การสอนเป:นภาษาอังกฤษ อย�างน*อย 20% และเพ่ิมไปเรื่อยๆ หรือการให*มี 
1 วิชา  ใน 1  สาขา ต*องสอนเป:นภาษาอังกฤษท้ังเทอม เพ่ือเป:นการเพ่ิม
ทักษะทางด*านภาษาไปพร*อมกับการเรียนรู*เฉพาะทาง หรือการจัดกลุ�ม
ผู*เรียน กลุ�มเรียนละอย�างน*อย 80 คน  เป:นต*น ส�วนรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลในปCท่ีผ�านมายังไม�มีการปรับเปลี่ยนมากนัก ยังคงเป:นรูปแบบการ
ประเมินตามสภาพจริงและเน*นความหลากหลายของการประเมินและก�อน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู*ทุกครั้งจะต*องมีการประเมินข*อสอบสําหรับ
การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค โดยมีอาจารย<ในสาขาวิชาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้นเป:นกรรมการอย�างน*อย 2 คนต�อรายวิชา หลัง
จาการประเมินผลเสร็จสิ้นในสาขาวิชาจะมีการจัดประชุมก�อนส�งผลการ
ประเมินและข*อสอบวิชานั้น ๆ เข*าสู�คณะต�อไป 

ระดับคณะ การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
ในระดับคณะมีการดําเนินการดังนี้  

1. คณะรับนโยบายมาจากวิทยาเขต  
2. ประชุมกรรมการประจําคณะ เพ่ือเสนอเรื่องต�อหัวหน*าสาขาวิชา

และกรรมการทุกคนทราบ เช�น  การสอนแบบ active learning 
50% การสอนเป:นภาษาอังกฤษ 50% การจัดกลุ�มผู*เรียนในแต�ละ
รายวิชา การให*สาขาเปyดรายวิชาชีพเลือก ไม�เกิน 1 วิชาต�อภาค
การศึกษาเท�านั้น เป:นต*น  

3. กรรมการประจําคณะ และหัวหน*าสาขาวิชารับทราบและนําไป
ดําเนินการต�อไป  

ระดับวิทยาเขต  การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
วิ ท ย า เ ข ต รั บ น โ ย บ า ย จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย   แ ล ะ น โ ย บ า ย จ า ก
กระทรวงศึกษาธิการจากนั้น ประชุมเพ่ือชี้แจงและมอบหมายงานไปยัง
หัวหน*าส�วนต�างๆ เพ่ือสนองนโยบาย และปรับเปลี่ยน 
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รายการหลักฐาน  
1.วาระการประชุมกรรมการหลักสูตร   
2.วาระการประชุมสาขาวิชา  
3.วาระการประชุมกรรมการประจําคณะ    
4.วาระการประชุมวิทยาเขต     
5. มคอ 3-6   

10.4 มีการนําผลการวิจัย (ของอาจารย0 นักศึกษา) มาใชCในการเรียนการสอนอยGางไร 
 กระบวนการนําผลการวิจัยไปใช*เป:นดังนี้  
 1.อาจารย<แต�ละท�านทําวิจัย ท่ีสอดคล*องกับความสนใจของตนเอง หรือตามแหล�งวิจัย  
 2.อาจารย<แต�ละท�าน นําผลวิจัยไปใช*ในการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา ปรับเพ่ิมกิจกรรมการ
เรียนการสอน  หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 3. อาจารย<แต�ละท�านจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ<การทําวิจัยในด*านท่ีถนัด เช�น 
รายวิชา 927-424 SP (THERMOPLASTIC ELASTOMER) ซ่ึงเป:นวิชาชีพเลือกท่ีจัดตามความถนัดใน
การทําวิจัย 
รายการหลักฐาน  

1. วาระการประชุมสาขาวิชา  
2. มคอ 3-6    

 
10.5 มีการประเมินคุณภาพและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีอยูG อยGางไร  
 มีกระบวนการในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดังนี้  

1. อาจารย<นําเสนอป{ญหาสิ่งอํานวยความสะดวกผ�านสาขาวิชา หรือผ�านคณะโดยตรง  
2. สาขาวิชาประชุมเพ่ือประเมิน และนําเสนอป{ญหา หรือข*อเสนอแนะไปยังคณะ เพ่ือ

นําเสนอไปยังวิทยาเขต  
3. ทางศูนย<สารสนเทศน<  ห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอร<  หรือห*องสมุด ส�งแบบประเมินความ

พึงพอใจ online มายังอาจารย<แต�ละท�านเพ่ือประเมินและนําเสนอความคิดเห็น  

รายการหลักฐาน  
1. วาระการประชุมสาขาวิชา  
2. แบบประเมินความพึงพอใจ online  
3. บันทึกข*อความเพ่ือเสนอแนะป{ญหาและวิธีการแก*ป{ญหา  
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10.6 มีกลไกการรวบรวมขCอมูลจาก stakeholders อยGางเป�นระบบ มีการประเมิน และปรับปรุง
อยGางไร 

 
กลไก การประเมิน การปรับปรุง 

มีการดําเนินการรวบรวมข*อมูล
ดังนี้  

1. เก็บข*อมูลจากบัณฑิต
ในวันรับปริญญา โดย
ให*บัณฑิตกรอกข*อมูล
ตามแบบฟอร<ม 

2. ประชุมกับ 
ผู*ประกอบการหรือผู*ใช*
บัณฑิต 

3. นําแบบประเมินจาก
ผู*ประกอบการ จาก
การส�งบัณฑิตไป
ฝ�กงานหรือ สหกิจ
ศึกษา มาวิเคราะห<  

 

 
 

ประเมินโดยเสนอเป:นวาระ
ประชุมสาขาวิชา หรือกรรมการ
หลักสูตร  

มีการปรับปรุงรูปแบบเช�น  
1. การปรับแบบฟอร<ม

แบบสอบถามแก�
บัณฑิตเพ่ือให*
ครอบคลุมประเด็นท่ี
ต*องการข*อมูลมากข้ึน 

2. การปรับเปลี่ยนจาก
การประเมินโดยใช*
กระดาษ เป:นการ
ประเมินโดยใช*ระบบ 
online  คือใช* google 
form เพ่ือทําให*สะดวก
และรวดเร็วมากข้ึน อีก
ท้ังทําให*การวิเคราะห<
ผลง�ายข้ึน ซ่ึงจะปรับใช*
กับบัณฑิตท่ีจะรับ
ปริญญาในปC 2559 
ต�อไป  

  

รายการหลักฐาน  
1.วาระการประชุมสาขาวิชา  
2. แบบประเมินสํารวจคุณภาพบัณฑิต online  
3. วาระการประชุมกรรมการประจําคณะ   
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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. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ0 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    �    
 

AUN 11 

Output 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 AUN 11 
 ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

มีการพิจารณาอัตราการสอบผ�าน
และการลาออกหรือตกออกกาง
คัน โดยในชั้นปC 1 ปCการศึกษา 
2559 มีนักศึกษาตกออกจํานวน 
2 คน  

ตารางแสดงอัตราการสําเร็จ
การศึกษาและการออก
กลางคันของนักศึกษา 

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

  

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

  

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

  

11.5 The satisfaction 
levels of stakeholders are 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement 
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งานทะเบียนและประมวลผลได*รายงานผลการตกออก ดังตารางต�อไปนี้ 
 

ตารางแสดงอัตราการสําเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนักศึกษา  

(Pass and Dropout Rate) 

ปCการศึกษา 
จํานวน 

นศ.ในรุ�น 

จํานวน นศ สําเร็จการศึกษา 
ในระยะเวลา (ปC) 

จํานวน นศ ท่ีออกกลางคัน 
ระหว�างในชั้นปC 

3 ปC 4 ปC มากกว�า 4 ปC ปC 1 ปC 2 ปC 3 ปC 4 เป:นต*นไป 
2554 129  -  -  -  12 5 1 2 

2555 96  -  - - 6 7 0 1 

2556 83  -   -   -  5 1 0 1 

2557 47  -   -   -  4 8 1 1 

2558 38  -   -   -  1 4 1 4 

2559 25  -   -   -  2 0 0 2 

 
Pass Rates and Dropout Rates  
 

Academic 
Year 

Cohort 
Size 

% completed first degree 
in 

% dropout during 

3 
Years 

4 
Years 

>4  
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2554 129 - - - 12 5 1 2 
2555 96 - - - 6 7 0 1 
2556 83 - - - 5 1 0 1 
2557 47 - - - 4 8 1 1 
2558 38 - - - 1 4 1 4 
2559 25    2 0 0 2 

 
สําหรับนักศึกษาตกออกส�วนใหญ�เกิดจากการมีผลการศึกษาไม�ผ�านเกณฑ< และคณะมี

นโยบายในการพิจารณาการตกออกโดยให*คณาจารย<ในหลักสูตรทบทวนผลการเรียนและนําเข*าสู�
กรรมการประจําคณะเพ่ืออนุมัติก�อนการประกาศให*นักศึกษาทราบผล ส�วนนักศึกษาท่ีไม�สามารถ
สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาสี่ปC บางส�วนมีป{ญหาเรื่องการเงิน เรื่องสุขภาพ คณาจารย<ในหลักสูตร
พิจารณาให*พักการเรียน หรือมีช�องทางในการหาทุนการศึกษา ทุนทํางาน เพ่ือช�วยแบ�งเบาภาระเรื่อง
การเงินของนักศึกษา 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ0 AUN 11 

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

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร<  ว�าด*วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  
และ  2558  ข*อ  16.5  การลาออก  นักศึกษายื่นใบลาออก พร*อมหนังสือรับรองของผู*ปกครองผ�าน
อาจารย<ท่ีปรึกษาเพ่ือขออนุมัติต�อ อธิการบดีผู*ท่ีจะได*รับอนุมัติให*ลาออกได*ต*องไม�เป:นหนี้สินกับ
มหาวิทยาลัย 

งานทะเบียนและประมวลผล  รับคําร*องขอลาออกจากสภาพการเป:นนักศึกษาและ
ดําเนินการตามข้ันตอน   

กระบวนการในการติดตามดูแลผลการศึกษาของนักศึกษา (ระบบ sis) 
ส�วนกลางมีระบบสารสนเทศนักศึกษา  (SIS) มีระบบ การอนุญาตและไม�อนุญาตให*

ลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการศึกษา ตํ่ากว�า 2.00 โดยระบบจะไม�อนุญาตให*นักศึกษาท่ี
มีผลการศึกษาตํ่ากว�า 2.00  ลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ  และผู*ท่ีจะอนุญาตได*คืออาจารย<ท่ีปรึกษา
ของนักศึกษา เป:นการสร*างเง่ือนไขให*นักศึกษาต*องมาพบอาจารย<ท่ีปรึกษาก�อนลงทะเบียนเรียนผ�าน
เว็บ เพ่ืออนุญาตการลงทะเบียนเรียน  

กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก ตกออก 
ส�วนกลาง มีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาตกออก และส�งไปพร*อมกับการเสนอชื่อนักศึกษา

เพ่ือไปรับรองผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา  โดยในรายงานมีผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) และรายงาน
ชื่อนักศึกษาตกออก โดยในรายงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมภาคการศึกษาก�อนหน*า และสถานภาพผลการศึกษาก�อนหน*า  เพ่ือให*คณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา 

ส�วนกลาง มีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาขอลาออก  ผ�านคําสั่งให*นักศึกษาพ*นสภาพการ
เป:นนักศึกษาซ่ึงส�งให*คณะทุกครั้งท่ีมีนักศึกษามาขอลาออก  และในคําร*องขอลาออกนักศึกษาต*องไป
ขอความเห็นชอบจากอาจารย<ท่ีปรึกษาด*วย 

กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาตกออก 
1. มีรายงานรายชื่อนักศึกษาตกออก พร*อมการเสนอรับรองผลการเรียน แต�ละภาคการศึกษา 

เพ่ือให*คณะกรรมการประจําคณะพิจารณารับรองผลการเรียนและรับรองการตกออกของนักศึกษา  
2. เม่ือมีการออกคําสั่งพ*นสภาพการเป:นนักศึกษาเนื่องจากตกออกแล*ว จะมีการแจ*งคําสั่งพ*น

สภาพให*นักศึกษาท่ีสังกัดทราบและทําหนังสือแจ*งผู*ปกครองของนักศึกษาทราบด*วย  
อนึ่ง ก�อนจะมีการตกออก นักศึกษาส�วนใหญ�มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตํ่ากว�า 2.00 ในภาค

การศึกษาก�อนหน*าท่ีจะมีการตกออก  ซ่ึงนักศึกษาเหล�านี้  มหาวิทยาลัยจะมีการแจ*งผลการศึกษาไป
ยังผู*ปกครองของนักศึกษาทราบด*วย 



81 
 

    
 

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

สถิติการจบของนักศึกษารหัส 55 ในปCการศึกษา 2558 คิดค�าเฉลี่ยจํานวนปCในการศึกษาได*
เป:น 4.075 ปC ส�วนนักศึกษารหัส 56 ท่ีคาดว�าจะสําเร็จในปCการศึกษา 2559 ยังสรุปเป:นค�าท่ีแน�นอน
ไม�ได* เพราะมีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนภาคฤดูร*อน 3/2559 ท่ีสถานะในระบบของฝ}ายทะเบียนข้ึนว�ายัง
ไม�สําเร็จการศึกษา แต�โดยภาพรวมขณะนี้มีนักศึกษามากกว�าร*อยละ 95% สําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 4 ปC นักศึกษาบางส�วนลาพักการศึกษา และลงทะเบียนเรียนไม�ครบตามหลักสูตรกําหนด 
ทางหลักสูตร คณะ มีแนวปฏิบัติให*อาจารย<ท่ีปรึกษาคอยติดตาม และแนะนําอย�างใกล*ชิด  
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement 

มหาวิทยาลัยได*ทําการสํารวจการได*งานของนักศึกษาจากทุกปC ในช�วงงานรับปริญญา 
(กันยายนทุกปC) โดยในปC 2559 มีบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรปรับปรุงนี้เป:นรุ�นแรก แต�ข*อมูลการได*งาน
ทําของบัณฑิตยังไม�มีการ upload ในระบบออนไลน< คณะกรรมการประจําหลักสูตร จึงได*สํารวจการ
ได*งานทําของบัณฑิตในหลักสูตร ซ่ึงสําเร็จการศึกษาในปCการศึกษา 2559 โดยการให*ตัวแทนศิษย<เก�า
ของแต�ละสาขาวิชาย�อย สํารวจโดยใช*แบบสอบถามท่ีหลักสูตรจัดทําข้ึนผ�านกลุ�มศิษย<เก�าออนไลน< 
ได*ผลดังนี้ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมไม*ยางพาราและผลิตภัณฑ< 

 

  

 

ยังไม�มีงานทํา มีงานทํา ช่ือสถานประกอบการ ตรง ไม�ตรง 10,000-15,000 15,000-20,000 20000-25000 25000-30000 >30000
1 นายกติติพันธ< จนัทร<ทอง มีงานทํา วนชัยพาเนลอนิดัสทรี ตรง 19000
2 นางสาวจรัิญญา พิศาลสัมพันธ< มีงานทํา สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนรัุกษ<ท่ี 4(สุราษฎร<ธานี)กรมป}าไม* ตรง 15000-20000
3 นางสาวภาพพิมพ< จิตตเพียร มีงานทํา บริษัท ไทยเบฟ ไม�ตรง 25000
4 นางสาวภัณฑิรา พรหมวิเศษ มีงานทํา ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ�อผุด เกาะสมุย ไม�ตรง 25000
5 นางสาวพนชักร ทองบาง มีงานทํา สํานักงานAIA ไม�ตรง 25000
6 นางสาวณัฏฐา ขุนพรรณราย มีงานทํา บริษัทวดูแลนด<จํากัด (เครือวนชัยกรุ*ป) ตรง 18000-20000
7 นายอานภุาพ ชูไชยยัง มีงานทํา นกัเรียนนายสิบทหารบก ไม�ตรง 10,000-15,000
8 นายศักด์ิเกษม  ชัยทอง มีงานทํา ธุระกิจส�วนตัว ไม�ตรง 10,000-15,000
9 นางสาวณฐมลวรรณ สุขสําราญ มีงานทํา ไม�ระบุ ไม�ตรง 10,000-15,000
10 นางสาวพิมพ<ประภา ต้ังไพบูลย< มีงานทํา ธุระกิจส�วนตัว ไม�ตรง 15000-20000
11 นางสาวพาขวญั พรรณราย มีงานทํา บริษัทวู*ดเวอร<คองัสุธน ตรง 10,000-15,000
12 นายสมบูรณ< แสงไพรวลัย< มีงานทํา ครูสอนโรงเรียนเอกชน โรงเรียนดาริสสลามวทิยา จ.พังงา ไม�ตรง 10,000-15,000
13 นายวรีพล นุ�นนาแซง มีงานทํา  บริษัทอลัฟ}า วู*ด ตรง 10,000-15,000
14 นางสาวกลุธิดา ชะนะชู มีงานทํา บริษัทกนัตังพาราวู*ดจํากัด ไม�ตรง 10,000-15,000
15 นางสาวกานต<ธดิา เครือจนัทร< มีงานทํา บริษัมท�าเพชรพาราวู*ด ตรง 10,000-15,000
16 นางสาวไลวรรณ เพชรน�วม มีงานทํา บ.Truemove ไม�ตรง 25000-30000
17 นางสาวอยันาอ< สะแม มีงานทํา บริษัท เอส.พี.บีพาเนล อินดัสตร้ี จํากดั ไม�ตรง 10,000-15,000
18 นางสาวปyยะนุช ช�วยเกล้ียง มีงานทํา บริษัท เดลต*าวู*ด จํากัด ตรง 10,000-15,000
19 นางสาวถิรนันท< เรืองแก*ว ยังไม�มีงานทํา
20 ทิพย<วิมล จันทอุไร ยังไม�มีงานทํา
21 เสาวลักษณ< แสงหิรัญ ยังไม�มีงานทํา
22 อนวุัตร เมตตาธรรม มีงานทํา ธุระกิจส�วนตัว ไม�ตรง 10,000-15,000
23 นายปรากรณ< มีขาว มีงานทํา บริษัทพาเนลพลัส ตรง 23500
24 นายอรรถวฒุิ? ศรี?สว�าง มีงานทํา บริษัท?นาเมืองเพชรพาราวู*ด ตรง 10,000-15,000
25 นางสาวอรุารัตน< ศรีสุขโชติ มีงานทํา บริษัมท�าเพชรพาราวู*ด ตรง 10,000-15,000
26 นางสาวฉัตรฑริกา บุญคล�อง มีงานทํา บริษัท นาวาพาราวู*ด จํากัด ตรง 10,000-15,000
27 นางสาวธญัสิริ สมวงศ<  มีงานทํา ธุระกิจส�วนตัว ไม�ตรง
28 นายสิทธิกร พุทธชาติ ศึกษาต�อ เรียนต�อป.โท คณะ วนศาสตร< มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร<

ชื่อ-สกลุลําดับท่ี
สภาวะการได*งานทํา ตรงกับสายวิชาท่ีเรียน อัตราเงินเดือน
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ< 

 

 ผลการสํารวจแสดงให*เห็นว�านักศึกษาในหลักสูตรได*งานทําตรงกับวิชาชีพท่ีเรียนไปมากข้ึน
เม่ือเทียบกับบัณฑิตในปCการศึกษาก�อนหน*านี้  ในสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมไม*ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ< บัณฑิตสามารถเข*าไปทํางานในสถานประกอบการชั้นนําของประเทศได* และจากการ
สอบถามสถานประกอบการดังกล�าวตอนท่ีคณาจารย<ในหลักสูตรเข*าไปนิเทศนักศึกษาฝ�กงานและ
นักศึกษาสหกิจศึกษา พบว�าสถานประกอบการพึงพอใจในตัวบัณฑิตมาก (แบบประเมิน 
แบบสอบถามสถานประกอบการ) 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

 ปCการศึกษา 2559 สาขาวิชาย�อยอุตสาหกรรมไม*ยางพาราและผลิตภัณฑ<มีจํานวนโครงงาน
นักศึกษา 7 โครงงาน และโครงงานสหกิจศึกษา 6 เรื่อง ส�วนสาขาวิชาย�อยอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ<มีจํานวนโครงงานนักศึกษา 11 โครงงาน และโครงงานสหกิจศึกษา 24 เรื่อง นอกจากนี้ยังมี
จํานวนโครงการวิจัยท่ีนักศึกษาได*รับทุนวิจัยร�วมกับคณาจารย<ในหลักสูตร จํานวน 4 เรื่อง 

ยังไม�มีงานทํา มีงานทํา ชื่อสถานประกอบการ ตรง ไม�ตรง 10,000-15,000 15,000-2,0000 20,000-25,000 25,000-30,000
1 นางสาวพิชยา  เต็มพร*อม � บริษัท D. S. Rubber and latex � �

2 นางสาวณชิา อินทรมุณี � หจก.Phangan Cabana Beach Resort&Restaurent � �

3 นางสาวอภิญญา สีแก*วอ�อน � บริษัทยูเน่ียนไพโอเนียร< เครือสหยูเน่ียน � �

4 นางสาวแคทลิยา เกศรัต � Technic Industry Co.,Ltd. � �

5 นางสาวฤดีมาศ บัวบาน � Sri-Trang Gloves Thailand � �

6 นาย ณฐัพงศ< สุรเพชร � บริษัท พีเอสวาย ออแกนไนซ<เซอร< จํากัด � �

7 นางสาวธมลวรรณ รอดเสน � บ.เซาท<แลนด<รีซอร<ซ จํากัด � �

8 นางสาวชลพินทุ< ทองสั้น � บ.เซาท<แลนด<รีซอร<ซ จํากัด � �

9 นายศุภสิทธ<  ทองฤทธ์ิ � บ.พรีเมียร<ซิสเต็มเอนจิเนียร่ิง � �

10 นายณัฐวุฒิ ผลอินทร< � บริษัท หวาไถ*รับเบอร< จํากัด � �

11 นายสุทธินันท<  ชนะรัตน< � บ.สยามมิชลิน สาขาหาดใหญ� � �

12 นางสาวนิศานาถ สุวรรณมาลา � บ.ไทยฮ่ัวรับเบอร< � �

13 นางสาวรัชฎาภรณ< ชอบทํากิจ � บ.ศรีเจริญรับเบอร< � �

14 นายเฉลิมพล แคนยุกต< � บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู*ด � �

15 น.ส.สุภนิดา อินทอง � บริษัท เมืองใหม� กัตทร้ี จํากัด(มหาชน) � �

16 น.ส.ยุวดี ไชยสังข< มีงาน � ศนูย<วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา � �

17 นางสาวณฐัสุดา ชูกาน � บริษัท แอดวานซ< คอนแท็ค เซ็นเตอร< จํากัด � �

18 นายกฤษณรงค< ฤทธิกัน � บ*านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร<ธานี � �

19 น.ส.สุชัญญา เมืองทรัพย< � บริษัท เนเชอรัลเลเท็กซ< แมทแทรส แอนด< พิลโล จํากัด � �

20 นางสาวอ*อมฤดี รุ�งแดง � บริษัทโอ.พี.เนเชอรัลโปรดักส< � �

21 นางสาวเกวลิน สงรักษา � บ.ไทยฮ้ัวยางพารา � �

22 นางสาวสุวรรณา จงรักษ< � บริษัท LEON Duty free � �

23 นางสาวหทัยรัตน<  บัวชุม � ธนาคารกรุงเทพ �

24 นางสาวภัสรา  แก*วงาม � บริษัทเลแท็กซ< ซิสเท็มส< จํากัด � �

25 นางสาวพรปวี  ไชยงาม � บ. ทอปโกรฟ � �

26 นายอาทิตย< อินทร<สุวรรณ � กองการยาง กรมวิชาการเกษตร � �

28 นางสาวนฤมล  ถาวรสังข< � บริษัทยูเน่ียนไพโอเนียร< เครือสหยูเน่ียน � �

30 นางสาวจันจิรา ศริิลัทธ< � ไม�ระบุ
31 นางสาวบุญบารมี กาญจนานนท< � บริษัท ไทยรับเบอร<ลาเท็คซ<กรุ�ป จํากัด � �

32 นายเฉลิมพงศ< อุตโร � สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด สาขา เขตสงขลา � �

33 นางสาวนวรช  คงทน � ไม�ระบุ
34 นางสาวเกศวรินท<  วงสุวรรณ � ไม�ระบุ
35 นางสาวถิรวรรณ  ทองเพ็ง ไม�ระบุ ไม�ระบุ
36 นางสาวสุรภา นุชนาถพานิชย< ไม�ระบุ ไม�ระบุ
37 นายฮัลหมัด  จันอิ ไม�ระบุ ไม�ระบุ
38 นางสาวศศติาภรณ<  จันทร<ดี ไม�ระบุ ไม�ระบุ

ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน
ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล

อัตราเงินเดือน (บาท)สภาวะการได*งานทํา
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ในปCการศึกษา 2559 หลักสูตรได*รับงบประมาณสําหรับพัฒนานักศึกษาจากวิทยาเขต และ
คณะ ท้ังงบประมาณในการนํานักศึกษาไปทัศนศึกษายังสถานประกอบการท่ีเก่ียวข*อง งบพัฒนา
นักศึกษาด*านต�าง ๆ งบโครงการบริการวิชาการท่ีนําเนื้อหาการเรียนการสอนไปบูรณาการกับการ
บริการวิชาการ เช�น โครงการใช*ประโยชน<จากเศษเหลือทางการเกษตรในการผลิตแผ�นไม*ประกอบ 
เป:นต*น (รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ) 

หลักสูตรมีการนําโครงงานสหกิจศึกษาเข*าร�วมประกวดแข�งขันดังนี้ 
ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา  ระดับระดับวิทยาเขต ได*รับรางวัลดังนี้ 

1) รางวัลชนะเลิศภาคโปสเตอร< โครงงานเรื่องการเสื่อมสภาพของไม*ยางพารา:
กรณีศึกษาบริษัทพาแนล พลัส จํากัด (หาดใหญ�) ของนางสาวนัศลินทร< ทองเจริญ 

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งภาคโปสเตอร< โครงงานเรื่องป{จจัยท่ีมีผลต�อสมบัติ
ความคงตัว (Stability) ของกาว UF-E0, UF-E1, UF-E2, CARB P2 และกาว 
Impregnation resin (UF, MF): กรณีศึกษาบริษัทไอกะ หาดใหญ� จํากัดของ
นางสาวกรกนก วีระสิทธิ์ และนางสาวพันทิวา มิตรพะวัลย< 

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งภาคบรรยาย โครงงานเรื่องป{จจัยท่ีมีผลต�อสมบัติ
ความคงตัว (Stability) ของกาว UF-E0, UF-E1, UF-E2, CARB P2 และกาว 
Impregnation resin (UF, MF): กรณีศึกษาบริษัทไอกะ หาดใหญ� จํากัดของ
นางสาวกรกนก วีระสิทธิ์ และนางสาวพันทิวา มิตรพะวัลย< 

4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ภาคบรรยาย โครงงานเรื่องการเสื่อมสภาพของไม*
ยางพารา:กรณีศึกษาบริษัทพาแนล พลัส จํากัด (หาดใหญ�) ของนางสาวนัศลินทร< 
ทองเจริญ 

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

ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรได*จัดทําแบบสอบถาม
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของตนเองของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยท่ีให*
จัดการประเมินการสอนในทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ซ่ึงโดยส�วนใหญ�คณาจารย<ได*ผลการประเมิน
ในระดับดีข้ึนไป (รายละเอียดตาม มคอ.5 ของแต�ละรายวิชา) 
 นอกจากนี้ ทางหลักสูตรได*รับผลการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการผ�านรายวิชา
สหกิจศึกษา และรายวิชาฝ�กงาน ท่ีเน*นการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ  
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สGวนท่ี 4 
การวิเคราะห0จุดแข็งจุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง( 5 ประเด็น) 

1. เป:นสาขาวิชาท่ีตรงกับยุทธศาสตร<หลักของมหาวิทยาลัยและแผนการพัฒนาประเทศ 
2. เป:นสาขาวิชาท่ีตอบสนองความต*องการของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
3. สถานท่ีตั้งอยู�ในภูมิภาคท่ีเป:นแหล�งทรัพยากรต*นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
4. มีแหล�งทุนสนับสนุนการดําเนินการเรียนการสอนและการวิจัยท้ังจากภาครัฐและเอกชน 
5. มีแหล�งฝ�กงาน สหกิจศึกษา และสถานท่ีศึกษาดูงานท่ีรองรับนักศึกษาจํานวนมาก 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

1. อาจารย<ประจําหลักสูตรยังไม�ได*เข*าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ 
2. ขาดเครื่องมือวิจัยข้ันสูงในการพัฒนางานวิจัย 
3. ขาดทักษะการสื่อสารด*วยภาษาอังกฤษ 
4. นักศึกษารับเข*ามีทักษะและความรู*พ้ืนฐานตํ่ากว�ามาตรฐาน(คะแนน O-Net) 
5. นักศึกษาขาดความอดทน ความรับผิดชอบ และขาดทักษะการค*นคว*าด*วยตัวเอง 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนและส�งเสริมให*อาจารย<เข*าสู�ตําแน�งวิชาการผ�านกิจกรรมต�างๆ 
2. สร*างความร�วมมือกับกลุ�มวิจัยต�างหน�วยงาน 
3. สนับสนุนและส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
4. เพ่ิมกิจกรรมในการปรับทักษะและความรู*พ้ืนฐานแก�นักศึกษา 
5. เพ่ิมกิจกรรมท่ีสร*างความอดทน ความรับผิดชอบ และการค*นคว*าด*วยตัวเอง 
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สGวนท่ี 5 
ขCอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

 

# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

1 

จํา
นว

นห
ลัก

สตู
ร (

7)
 

จํานวนหลกัสูตรท่ีเป̀ดสอนท้ังหมด เดิม   
  

2  -ระดับปรญิญาตร ี เดิม   
  

3  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   
  

4  -ระดับปรญิญาโท เดิม   
  

5  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง เดิม   
  

6  -ระดับปรญิญาเอก เดิม   
  

7 
 -จํานวนศูนย<จัดการศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้งท้ังหมด 

เดิม   
  

8 

จํา
นว

นห
ลัก

สตู
ร 

นอ
กที่

ตั้ง
 (6

) 

จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการ
สอนนอกสถานท่ีตั้ง 

เดิม   
  

9  -ระดับปรญิญาตร ี เดิม   
  

10  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   
  

11  -ระดับปรญิญาโท เดิม   
  

12  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง เดิม   
  

13  -ระดับปรญิญาเอก เดิม   
  

14 

จํา
นว

นนั
กศึ

กษ
า (

6)
 

จํานวนนักศึกษาป]จจุบันท้ังหมดทุก
ระดับการศึกษา 

เดิม 
   

15 
 -จํานวนนักศึกษาป{จจุบันท้ังหมด -
 ระดับปริญญาตร ี

เดิม 
   

16 
 -จํานวนนักศึกษาป{จจุบันท้ังหมด -
 ระดับ ป.บัณฑิต 

เดิม 
   

17 
 -จํานวนนักศึกษาป{จจุบันท้ังหมด -
 ระดับปริญญาโท 

เดิม 
   

18 
 -จํานวนนักศึกษาป{จจุบันท้ังหมด -
 ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 

เดิม 
   

19 
 -จํานวนนักศึกษาป{จจุบันท้ังหมด -
 ระดับปริญญาเอก  

เดิม 
   

20 

จํา
แน

กต
าม

ตํา
แห

น�ง
ทา

ง
วิช

าก
าร

แล
ะ

คุณ
วุฒิ

จํานวนอาจารย0ประจําท้ังหมด 
รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตGอ 

เดิม 
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

21 
 -จํานวนอาจารย<ประจําท้ังหมดท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อวุฒิ
ปริญญาตรหีรือเทียบเท�า 

เดิม 
   

22 
 -จํานวนอาจารย<ประจําท้ังหมดท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท�า 

เดิม 
   

23 
 -จํานวนอาจารย<ประจําท้ังหมดท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท�า 

เดิม 
   

24 
จํานวนอาจารย0ประจําท้ังหมดท่ี
ดํารงตําแหนGงอาจารย0 

เดิม 
   

25 
 -จํานวนอาจารย<ประจํา (ท่ีไม�มี
ตําแหน�งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตร ีหรือเทียบเท�า 

เดิม 
   

26 
 -จํานวนอาจารย<ประจํา (ท่ีไม�มี
ตําแหน�งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท�า 

เดิม 
   

27 
 -จํานวนอาจารย<ประจํา (ท่ีไม�มี
ตําแหน�งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท�า 

เดิม 
   

28 
จํานวนอาจารย0ประจําท้ังหมดท่ี
ดํารงตําแหนGงผูCชGวยศาสตราจารย0 

เดิม 
   

29 
 -จํานวนอาจารย<ประจําตําแหน�ง
ผู*ช�วยศาสตราจารย< ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตร ีหรือเทียบเท�า 

เดิม 
   

30 
 -จํานวนอาจารย<ประจําตําแหน�ง
ผู*ช�วยศาสตราจารย< ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท�า 

เดิม 
   

31 
 -จํานวนอาจารย<ประจําตําแหน�ง
ผู*ช�วยศาสตราจารย< ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท�า 

เดิม 
   

32 
จํานวนอาจารย0ประจําท้ังหมดท่ี
ดํารงตําแหนGงรองศาสตราจารย0 

เดิม 
   

33 
 -จํานวนอาจารย<ประจําตําแหน�งรอง
ศาสตราจารย< ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท�า 

เดิม 
   

34 
 -จํานวนอาจารย<ประจําตําแหน�งรอง
ศาสตราจารย< ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เดิม 
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

เทียบเท�า 

35 
 -จํานวนอาจารย<ประจําตําแหน�งรอง
ศาสตราจารย< ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท�า 

เดิม 
   

36 
จํานวนอาจารย0ประจําท้ังหมดท่ี
ดํารงตําแหนGงศาสตราจารย0 

เดิม 
   

37 
 -จํานวนอาจารย<ประจําตําแหน�ง
ศาสตราจารย< ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท�า 

เดิม 
   

38 
 -จํานวนอาจารย<ประจําตําแหน�ง
ศาสตราจารย< ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท�า 

เดิม 
   

39 
 -จํานวนอาจารย<ประจําตําแหน�ง
ศาสตราจารย< ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท�า 

เดิม 
   

40 

คุณ
วุฒิ

อา
จา

รย
<ปร

ะจํ
าห

ลัก
สูต

ร (
12

) 

จํานวนอาจารย0ประจําหลกัสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ใหม� 
   

41  -ระดับปรญิญาตร ี ใหม� 
  

  

42  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม� 
  

  

43  -ระดับปรญิญาโท ใหม� 
  

  

44  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง ใหม� 
  

  

45  -ระดับปรญิญาเอก ใหม� 
  

  

46 
จํานวนอาจารย0ประจําหลกัสูตรท่ีมี
ดํารงตําแหนGงทางวิชาการ 

ใหม� 
  

  

47  -ระดับปรญิญาตร ี ใหม� 
 

    

48  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม� 
 

    

49  -ระดับปรญิญาโท ใหม� 
 

    

50  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง ใหม� 
 

    

51  -ระดับปรญิญาเอก ใหม� 
 

    

52 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ย<ป

ระ
จํา

หล
ักส

ตูร
 (2

0)
 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
ใหม� 

 
    

53 
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ<ท่ีตีพิมพ<ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ใหม� 
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

ระดับชาต ิ

54 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ<ท่ีตีพิมพ<ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ใน
ฐานข*อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว�าด*วย หลักเกณฑ<การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร�ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 
แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป:นประกาศให*ทราบเป:น
การท่ัวไปและแจ*งให* กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออก
ประกาศ 

ใหม� 
 

    

55  -ผลงานท่ีได*รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม� 
 

    

56 
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพ<ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข*อมูล TCI กลุ�มท่ี 2 

ใหม� 
 

    

57 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพ<ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข*อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว�าด*วยหลักเกณฑ<การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับ
การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป:นประกาศให*ทราบ
เป:นการท่ัวไปและแจ*งให* 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ 
แต�วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ<ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข*อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

ใหม� 
 

    

58  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ใหม� 
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

ท่ีตีพิมพ<ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข*อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว�าด*วยหลักเกณฑ<การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับ
การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการพ.ศ.
2556  

59  -ผลงานได*รับการจดสิทธิบัตร ใหม� 
 

    

60 
 -ผลงานวิชาการรับใช*สังคมท่ีได*รบั
การประเมินผ�านเกณฑ<การขอ
ตําแหน�งทางวิชาการแล*ว 

ใหม� 
 

    

61 
 -ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค<กร
ระดับชาติว�าจ*างให*ดําเนินการ 

ใหม� 
 

    

62 
 -ผลงานค*นพบพันธุ<พืช พันธุ<สัตว<ท่ี
ค*นพบใหม�และได*รับการจดทะเบียน 

ใหม� 
 

    

63 
 -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ี
ได*รับการประเมินผ�านเกณฑ<การขอ
ตําแหน�งทางวิชาการแล*ว 

ใหม� 
 

    

64 

 -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ี
ผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑ<การ
ประเมินตําแหน�งทางวิชาการแต�ไม�ได*
นํามาขอรับการประเมินตําแหน�งทาง
วิชาการ 

ใหม� 
 

    

65 

 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีมีการ
เผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงหรือผ�านสื่อ
อิเลคทรอนิกส< online 

ใหม� 
 

    

66 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับสถาบัน 

ใหม� 
 

    

67 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับชาต ิ

ใหม� 
 

    

68 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�าง
ประเทศ 

ใหม� 
 

    

69 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับภูมภิาคอาเซียน 

ใหม� 
 

    



90 
 

    
 

# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

70 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับนานาชาต ิ 

ใหม� 
 

    

71 

 -จํานวนบทความของอาจารย<ประจํา
หลักสตูรปริญญาเอกท่ีได*รับการ
อ*างอิงในฐานข*อมูล TCI และ 
Scopus ต�อจํานวนอาจารย<ประจํา
หลักสตูร 

ใหม� 
 

    

72 

กา
รม

ีงา
นทํ

าข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1)

 

จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรี
ท้ังหมด 

เดิม  
  

73 
จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีตอบ
แบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 
1 ปC หลังสําเร็จการศึกษา 

เดิม  
  

74 

จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีได*
งานทําภายใน 1 ปCหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไม�นับรวมผู*ท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ) 

เดิม  
  

75 
จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 

เดิม  
  

76 
จํานวนผู*สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีงานทําก�อนเข*าศึกษา 

เดิม 
   

77 
จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีมี
กิจการของตนเองท่ีมีรายได*ประจําอยู�
แล*ว 

เดิม  
  

78 
จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ี
ศึกษาต�อระดับบัณฑิตศึกษา 

เดิม  
  

79 
จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ี
อุปสมบท 

เดิม  
  

80 
จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ี
เกณฑ<ทหาร 

เดิม  
  

81 

เงินเดือนหรือรายได*ต�อเดือนของ
ผู*สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ได*งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค�าเฉลี่ย) 

เดิม 
   

82 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจ*างท่ีมีต�อผู*สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

เดิม 
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

83 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผ
ู*สํา

เร็จ
กา

รศึ
กษ

าร
ะด

ับป
รญิ

ญา
โท

 (1
6)

 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษา
และผูCสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดCรับการตีพิมพ0หรือ
เผยแพรG 

ใหม� 
   

84 
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ<ท่ีมี
การตีพิมพ<ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

เดิม 
   

85 
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ<ท่ี
ตีพิมพ<ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

เดิม 
   

86 

 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ<ท่ี
ตีพิมพ<ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�
อยู�ในฐานข*อมูลตามประกาศก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว�าด*วยหลักเกณฑ<การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว�าด*วย
หลักเกณฑ<การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2556 แต�สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทํา
เป:นประกาศให*ทราบท่ัวไปและแจ*ง
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีออกประกาศ 

เดิม 
   

87  -ผลงานท่ีได*รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม� 
   

88 
 -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ<ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข*อมูล TCI กลุ�มท่ี 2 

ใหม� 
   

89 

 -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ<ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีไม�
อยู�ในฐานข*อมูลตามประกาศก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว�าด*วยหลักเกณฑ<การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว�าด*วย
หลักเกณฑ<การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2556 แต�สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทํา

ใหม� 
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

เป:นประกาศให*ทราบท่ัวไปและแจ*ง
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน 
Beall's list) หรือตีพิมพ<ใน
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานข*อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

90 

 -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ<ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ี
ปรากฏอยู�ในฐานข*อมลูระดับนานาน
ชาติตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว�าด*วย
หลักเกณฑ<การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว�าด*วยหลักเกณฑ<การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับ
การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการพ.ศ.
2556 

ใหม� 
   

91  -ผลงานท่ีได*รับการจดสิทธิบัตร ใหม� 
   

92 

 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีมีการ
เผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงหรือผ�านสื่อ
อิเลคทรอนิกส< online 

ใหม� 
   

93 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับสถาบัน 

ใหม� 
   

94 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับชาต ิ

ใหม� 
   

95 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�าง
ประเทศ 

เดิม 
   

96 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับภูมภิาคอาเซียน 

เดิม 
   

97 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับนานาชาต ิ 

เดิม 
   

98 
 -จํานวนผู*สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท้ังหมด (ปCการศึกษาท่ีเป:น
วงรอบประเมิน) 

เดิม 
   

99 

ผู*ส
ําเร

็จ
กา

รศึ
กษ

า
ระ

ดับ

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและ
ผู*สําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญา
เอกท่ีได*รับการตีพิมพ<หรือเผยแพร� 

เดิม 
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

100 
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ<ท่ี
ตีพิมพ<ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

เดิม 
   

101 

 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ<ท่ี
ตีพิมพ<ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�
อยู�ในฐานข*อมูลตามประกาศก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว�าด*วยหลักเกณฑ<การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว�าด*วย
หลักเกณฑ<การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2556 แต�สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทํา
เป:นประกาศให*ทราบท่ัวไปและแจ*ง
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีออกประกาศ 

เดิม 
   

102  -ผลงานท่ีได*รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม� 
   

103 
 -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ<ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข*อมูล TCI กลุ�มท่ี 2 

ใหม� 
   

104 

 -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ<ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีไม�
อยู�ในฐานข*อมูลตามประกาศก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว�าด*วยหลักเกณฑ<การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว�าด*วย
หลักเกณฑ<การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2556 แต�สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทํา
เป:นประกาศให*ทราบท่ัวไปและแจ*ง
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน 
Beall's list) หรือตีพิมพ<ใน
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานข*อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

ใหม� 
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

105 

 -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ<ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ี
ปรากฏอยู�ในฐานข*อมลูระดับนานาน
ชาติตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว�าด*วย
หลักเกณฑ<การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว�าด*วยหลักเกณฑ<การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับ
การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการพ.ศ.
2556 

ใหม� 
   

106  -ผลงานท่ีได*รับการจดสิทธิบัตร ใหม� 
   

107 

 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีมีการ
เผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงหรือผ�านสื่อ
อิเลคทรอนิกส< online 

ใหม� 
   

108 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับสถาบัน 

ใหม� 
   

109 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับชาต ิ

ใหม� 
   

110 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�าง
ประเทศ 

เดิม 
   

111 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับภูมภิาคอาเซียน 

เดิม 
   

112 
 -จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับนานาชาต ิ 

เดิม 
   

113 
 -จํานวนผู*สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท้ังหมด (ปCการศึกษาท่ี
เป:นวงรอบประเมิน) 

เดิม 
   

114 

นัก
ศึก

ษา
 

เต
็มเ

วล
าเที

ยบ
เท

�า (
7)

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทGา 
(FTES)  

เดิม 
   

115  -ระดับอนุปรญิญา เดิม 
   

116  -ระดับปรญิญาตร ี เดิม   
  

117  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   
  

118  -ระดับปรญิญาโท เดิม   
  

119  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง เดิม   
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

120  -ระดับปรญิญาเอก เดิม   
  

121 

จํา
นว

นเ
งิน

สนั
บส

นุน
งา

นวิ
จยั

 (2
4)

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร*างสรรค<จากภายในสถาบัน 

เดิม   
  

122 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

เดิม   
  

123  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ เดิม   
  

124 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

เดิม   
  

125 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร*างสรรค<จากภายนอกสถาบัน 

เดิม   
  

126 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

เดิม   
  

127  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ เดิม   
  

128 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

เดิม   
  

129 
จํานวนอาจารย<ประจําท่ีปฏิบัติงาน
จริง (ไม�นับรวมผู*ลาศึกษาต�อ) 

เดิม   
  

130 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

เดิม   
  

131  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ เดิม   
  

132 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

เดิม   
  

133 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงาน
จริง (ไม�นับรวมผู*ลาศึกษาต�อ) 

เดิม   
  

134 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

เดิม   
  

135  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ เดิม   
  

136 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

เดิม   
  

137 จํานวนอาจารย<ประจําท่ีลาศึกษาต�อ เดิม   
  

138 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

เดิม   
  

139  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ เดิม   
  

140 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

เดิม   
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

141 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต�อ เดิม   
  

142 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

เดิม   
  

143  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ เดิม   
  

144 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

เดิม   
  

145 

จํา
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งวิ
ชา

กา
รข

อง
อา

จา
รย

<ปร
ะจํ

าแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 
(73

) 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย0ประจําและนักวิจัย 

ใหม�   
  

146 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ<ท่ีตีพิมพ<ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ใหม�   
  

147 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

148  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

149 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

150 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ<ท่ีตีพิมพ<ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ใน
ฐานข*อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว�าด*วย หลักเกณฑ<การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร�ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 
แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป:นประกาศให*ทราบเป:น
การท่ัวไปและแจ*งให* กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออก
ประกาศ 

ใหม�   
  

151 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

152  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

153  -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ ใหม�   
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

สังคมศาสตร< 

154 ผลงานท่ีได*รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม�   
  

155 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

156  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

157 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

158 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี
ตีพิมพ<ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข*อมูล TCI กลุ�มท่ี 2 

ใหม�   
  

159 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

160  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

161 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

162 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี
ตีพิมพ<ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข*อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว�าด*วยหลักเกณฑ<การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับ
การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป:นประกาศให*ทราบ
เป:นการท่ัวไปและแจ*งให* 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ 
แต�วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ<ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข*อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

ใหม�   
  

163 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

164  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

165 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

166 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี
ตีพิมพ<ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข*อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว�าด*วยหลักเกณฑ<การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับ
การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

ใหม�   
  

167 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

168  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

169 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

170 ผลงานได*รับการจดสิทธิบัตร ใหม�   
  

171 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

172  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

173 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

174 
ผลงานวิชาการรับใช*สังคมท่ีได*รับการ
ประเมินผ�านเกณฑ<การขอตําแหน�ง
ทางวิชาการแล*ว 

ใหม�   
  

175 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

176  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

177 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

178 
ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค<กร
ระดับชาติว�าจ*างให*ดําเนินการ 

ใหม�   
  

179 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

180  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

181 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

182 
ผลงานค*นพบพันธุ<พืชพันธุ<สัตว< ท่ี
ค*นพบใหม�และได*รับการจดทะเบียน 

ใหม�   
  

183 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

184  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

185 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

186 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได*รับ
การประเมินผ�านเกณฑ<การขอ
ตําแหน�งทางวิชาการแล*ว 

ใหม�   
  

187 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

188  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

189 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

190 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ�าน
การพิจารณาตามหลักเกณฑ<การ
ประเมินตําแหน�งทางวิชาการแต�ไม�ได*
นํามาขอรับการประเมินตําแหน�งทาง
วิชาการ 

ใหม�   
  

191 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

192  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

193 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

194 
จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีมีการเผยแพร�
สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
หรือผ�านสื่ออิเลคทรอนิกส< online 

ใหม�   
  

195 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

196  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

197 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

198 
จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับสถาบัน 

ใหม�   
  

199  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ ใหม�   
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

เทคโนโลย ี

200  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

201 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

202 
จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับชาต ิ

ใหม�   
  

203 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

204  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

205 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

206 
จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�าง
ประเทศ 

ใหม�   
  

207 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

208  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

209 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

210 
จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับภูมภิาคอาเซียน 

ใหม�   
  

211 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

212  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

213 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
  

214 
จํานวนงานสร*างสรรค<ท่ีได*รับการ
เผยแพร�ในระดับนานาชาต ิ 

ใหม�   
  

215 
 -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลย ี

ใหม�   
  

216  -กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ ใหม�   
  

217 
 -กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร<และ
สังคมศาสตร< 

ใหม�   
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# ชุดขCอมลู ชื่อขCอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหมG 

ระดับหนGวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

รวม
จํานวน
ข*อมูลท่ี

ต*อง
กรอก 

   

 
 


