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คํานํา 

 รายงานประจําปการศึกษา 2559 การประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหแกหนวยงานที่

เกี่ยวของและเผยแพรแกสาธารณชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตพิ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) 

พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ

ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และเพื่อใชเปนเอกสาร

ประกอบการรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม

ระบบการประกันคุณภาพ CUPT (The Council of the University Presidents of Thailand Quality 

Assurance) ในระดับหลักสูตรใชเกณฑ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN) แนวทาง

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด โดยรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบและเกณฑการประเมิน

คุณภาพภายในซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ชวงเวลาในการรวบรวม

ขอมูลรายงาน ตั้งแต 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 

 หลักสูตรหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะสะทอนภาพการดําเนินงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการ

ปฏิบัติงานในทุกมิติในรอบปการศึกษาที่ผานมา ทางหลักสูตรฯ ยินดีรับฟงขอเสนอแนะรวมทั้งขอคิดเห็นตางๆ 

จากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในเพื่อนําขอมูลดังกลาวไปพิจารณาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงโดย

ดําเนินการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งของหลักสูตรฯ ตอไป  

 สุดทายนี้หลักสูตรขอขอบคุณบุคลากรของหลักสูตรฯ บุคลากรของคณะฯ และบุคลากรทุกหนวยงาน

ที่ใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี                                                                           

สิงหาคม 2560 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรฉบับนี้ไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ไดดําเนินการตามระบบมาตรฐานทั้ง 11 AUN 
แตยังขาดผลการดําเนินงานตามเกณฑขอที่ 7 (คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ) และ 8 (การตีพิมพ
เผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา) เนื่องจากหลักสูตรเริ่มเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2/2557   

 สําหรับในสวนผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA ที่ประกอบดวย 11 ตัวบงชี้ (AUN 1 - AUN 11) 
จากผลการประเมินตนเองแยกเปนแตละตัวบงชี้ ไดผลโดยสรุปดังนี้ 

โดยใน AUN 1 ซึ่งเปนการกําหนดลักษณะพึงประสงค (ELOs) ของนักศึกษา ทางหลักสูตรไดกําหนดให
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ไดนําขอคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
จากสถานประกอบการมาปรับเพ่ือกําหนด ELOs ใหสอดคลองตามความตองการของผูใชบัณฑิต  ใน AUN 2
เปนการกําหนดศาสตรตางๆ ภายในหลักสูตรเพื่อใหครอบคลุมตอเทคโนโลยียางและเปนรายวิชาที่ทันสมัยที่
นํามาปรับใชในหลักสูตรเทคโนโลยียาง หลักสูตรไดมีการกําหนดรายวิชาใหสอดคลองกับ ELOs และไดมีลําดับ
การเรียนในวิชาตางๆ โดยกําหนดไวในแผนการเรียนอยางชัดเจน ดังแสดงไวใน AUN 3 ซึ่งหลักสูตรมีการระบุ
ปรัชญาของหลักสูตรที่ชัดเจน มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนแบบ Active learning และที่สงเสริม
ใหนักศึกษาเกิดการการเรียนรูตลอดชีวิต AUN 4 หลักสูตรมีแนวทางการสอนและการเรียนรูนักศึกษาที่ชัดเจน
สวนใน AUN 5 หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลนักศึกษาที่ชัดเจน มีการประกาศผลใหทราบตามเกณฑของคณะ 
และนักศึกษาสามารถขออุทธรณไดในกรณีที่คิดวาการใหคะแนนไมเปนธรรม ในดานการพัฒนาตัวเองของ
คณาจารยในหลักสูตรตาม AUN 6 บุคลากรในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองตามเกณฑของมหาวิทยาลัย มีการ
พัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและไดรับรางวัล
นักวิจัยดีเดนระดับประเทศ ในดานการสนับสนุนการเรียนการสอนไดมีระบบศูนยกลางซึ่งเตรียมความพรอม
โดยวิทยาเขต กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรมีขอกําหนดในกระบวนการรับนักศึกษาที่สอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย มีการประเมินคุณภาพนักศึกษาแรกเขาอยางชัดเจนและมีระบบการเรียนปรับพื้นฐานของ
นักศึกษาเพื่อใหมีความพรอมในการเขาเรียนในหลักสูตร มีสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูรวมทั้งสื่อตางๆ 
เปนการจัดเตรียมโดยทางวิทยาเขต จากการบริหารแบบรวมศูนยบริการประสานภารกิจดังแสดงไวใน 3 AUN 
(AUN 7 เจาหนาที่ฝายสนับสนุนคุณภาพ AUN 8 คุณภาพและการสนับสนุนของนักศึกษา และ AUN 9 สิ่ง
อํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน) สวนใน AUN 10 หลักสูตรมีขอกําหนดในกระบวนการเพิ่มคุณภาพ
สงผลใหไดผลเอาทพุทของนักศึกษาออกมาดังแสดงไวใน AUN 11 โดยความพรอมในปจจุปนหลักสูตรได
เปดรับนักศึกษาในปแรกในปการศึกษาที่ 2557 มีนักศึกษาเขาเรียนจํานวน 8 คน (ปริญญาเอก 4 คน และ
ปริญญาโท 4 คน) ปการศึกษาที่ 2558 มีนักศึกษาเขาเรียนจํานวน 3 คน (ปริญญาเอก 1 คน และปริญญาโท 
2 คน) ปการศึกษา 2559 มีนักศึกษาเขาเรียนในระดับปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 2 คน  

 จากการประเมินคุณภาพหลักสูตรพบวาไดมีการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
สอดคลองกับมหาวิทยาลัยและมีการดําเนินงานที่ผานเกณฑมาตรฐาน มีนักศึกษาเขาเรียนอยางตอเนื่อง และมี
ความพรอมทั้งเครื่องมือปฏิบัติการ การจัดระบบการเรียนการสอน และคุณภาพของคณาจารยผูสอน 
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บทที่ 1 
สวนนํา 

 
1. ประวัตโิดยยอของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยมีภารกิจ
หลักในการบริหารวิชาการในดานเทคโนโลยีและการจัดการในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพเพื่อสนอง 
ตอบตอความตองการทางภาคอุตสาหกรรมและสังคมโดยบริหารภายใตแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบ
วงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองคความรูหลากหลายศาสตรที่เนนการบูรณาการที่ใชในกระบวนการตางๆ ในวงจรของ
ผลิตภัณฑ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวิสัยทัศน “เปนคณะชั้นนําของประเทศที่ผลิตบัณฑิต 
งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
(http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/vision) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีพันธกิจคือ  
1) ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล มี

คุณธรรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 
2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของชุมชน 
3) บริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
4) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 (http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages) 
   

2. วัตถุประสงค จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร 
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย รวมทั้งเปนพืชที่มีความสําคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ภูมิภาคและโลก ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 18.46 ลานไร 
กระจายอยูในพื้นที่ ภาคใต และภาคตะวันออก และพ้ืนที่ปลูกยางใหมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคกลาง ประเทศไทยสามารถผลิตยางไดเปนอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต ป พ.ศ. 2534 โดยในป พ.ศ. 
2555 ประเทศไทยสามารถผลิตยางไดถึงประมาณปละ 3.78 ลานตัน คิดเปนรอยละ 32.90 ของผลผลิตยางทั่ว
โลก (Office of Agricultural Economics, 2556) แตในสภาวะปจจุบันผลผลิตยางของประเทศไทยสวนใหญ
จะถูกสงออกขายตางประทศในรูปยางดิบ ในรูปแบบยางแผนรมควัน ยางแผนผึ่งแหง ยางแทง และน้ํายางขน 
โดยในป พ.ศ. 2555 มีการสงออกยางถึง 3.12 ลานตันคิดเปนรอยละ 82.6 ของปริมาณยางทั้งหมด หรือ มี
มูลคา 540,307.7 ลานบาท ในขณะที่การใชยางในประเทศเพื่อผลิตผลิตภัณฑยางมีเพียงรอยละ13.4 เทานั้น 
แตมีมูลคาสูงถึง 259,819.76 ลานบาท (สถิติยางประเทศไทย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2555) 
ดังนั้นการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศ โดยการใชฐานดานการวิจัยและพัฒนามีความจําเปนอยาง
เรงดวนในการเพิ่มมูลคายางพาราใหกับประเทศ จึงมีความจําเปนในการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑยางและเพิ่ม
ปริมาณการใชยางในประเทศ ซึ่งการพัฒนาดังกลาวมีความจําเปนที่จะตองสอดรับกับการพัฒนาบุคลากรที่มี
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางโดยเนนบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัย  ซึ่งมีความสําคัญตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เนนการประยุกตใชความรูทาง
วิทยาศาสตรรวมกับเทคโนโลยียาง ทั้งยางพาราและยางสังเคราะห โดยมีการวิจัยเปนพื้นฐานเพื่อผลักดันให
เกิดการใชวัตถุดิบยางพาราภายในประเทศอยางคุมคาและยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากหลักสูตรอื่นๆ ที่
เปดสอนในประเทศไทย ซึ่งเนนดานวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอลิเมอร ยางสังเคราะหและปโตรเคมี 
ผลจากการเปดหลักสูตรเทคโนโลยียางจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยียาง ซึ่งมีศักยภาพ ในการพัฒนาและสรางองคความรูใหม ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนความเปนเลิศดานการวิจัย ในสาขาเทคโนโลยี
ยางพารา และเสริมความรูดานเทคโนโลยียางสังเคราะห เพื่อการใชประโยชนยางพาราใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทําการผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม  มีศักยภาพเรียนรูดวยตนเอง 
มีทักษะการแกปญหาและมีจิตสํานึกชวยเหลือสังคม โดยมีวัตถุประสงคและมีจุดเนนลักษณะบัณฑิตดังนี ้
 1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองคความรูและทักษะ
ดานการวิจัย เพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาความกาวหนาดานวิชาการในสาขาวิชานี้ ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 

 2) เพ่ือสรางองคความรูใหมทางดานเทคโนโลยียางโดยผานกระบวนการวิจัย 
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดรับการอนุมัติ
ใหเปดหลักสูตร โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรออกประกาศไว ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติใหเปดรับนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรมีวัตถุประสงค เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยียาง ที่มีองคความรูดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวของ มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 
รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อให
เกิดประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ และเพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
ยางที่มีองคความรูขั้นสูงดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวของเปนนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมากพอที่จะ
ทําการวิจัยและพัฒนา และรูจักประยุกตองคความรูทางดานเทคโนโลยียางใหเกิดประโยชนแกงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางของประเทศ ซึ่งผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตตองที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ หลักสูตรไดเปดรับนักศึกษารุนแรกในเทอมที่ 2 ของปการศึกษา 2557 
โดยเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 5 คน เปดสอน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2557  
 

3. โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ 
การบริหารหลักสูตร  

 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว จึงไดกําหนดแนวทางการบริหารหลักสูตรดังตอไปนี้ 
3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน ดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ป เพื่อทําหนาที่บริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายที่
กําหนดไวในหลักสูตร ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน ดูแล และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของหลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและประสานงานดานวิชาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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3.2 มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่อง อยางนอย
ทุกๆ 5 ป 

3.3 การจัดการเรียนการสอน 
3.3.1 อาจารยประจําหลักสูตร ทั้งอาจารยประจํา อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2556 

3.3.2 มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธของอาจารยโดยนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาตางๆ และการควบคุมวิทยานิพนธ 

3.4 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ 
3.4.1 กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหนักศึกษา 
3.4.2 สรรหาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญตามหัวขอ

วิทยานิพนธของนักศึกษา 
 3.4.3 นักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 

คร้ัง ตลอดระยะเวลาการทําวิทยานิพนธ 
3.4.4 จัดกิจกรรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อนําเสนอ  เพื่อไดขอเสนอแนะหรือแนวคิดในการผลิต

วิทยานิพนธ ที่มีคุณภาพและประโยชนตอสังคม 
3.4.5 จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนา/แกไขในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ

ปละ 1 ครั้ง 

 3.5 การประกันคุณภาพมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

3.5.1 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑการประเมินและแนว
ทางการจัดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   3.5.2 นักศึกษาที่เขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 1  ตองเสนอและสอบผานโครงรางวิจัย เพื่อทํา
วิทยานิพนธภายใน ปการศึกษาที่ 1 ยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากกรรมการบริหารหลักสูตร นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ (proceedings) ไม
นอยกวา 1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง 
      3.5.3 นักศึกษาที่เขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ตองศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เสนอและสอบผานโครงรางวิจัย
เพื่อทําวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาที่ 2 นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม 
(proceedings) ไมนอยกวา 1 คร้ัง หรือผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
เผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง 
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 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   3.5.4 นักศึกษาที่เขาศึกษาใน แบบ 1.1 ตองเสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ
ภายใน ปการศึกษาที่ 1 ยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการบริหารหลักสูตร นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เร่ือง 
   3.5.5 นักศึกษาที่เขาศึกษาใน แบบ 1.2 ตองเสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ
ภายใน ปการศึกษาที่ 1 ยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการบริหารหลักสูตร นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติไมนอยกวา 2 เร่ือง 
   3.5.6 นักศึกษาที่เขาศึกษาใน แบบ 2.1 ตองเสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ
ภายใน ปการศึกษาที่ 1 ยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนและเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่ได รับความเห็นชอบจาก
กรรมการบริหารหลักสูตร นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เร่ือง 

3.5.7 นักศึกษาที่เขาศึกษาใน แบบ  2.2  ตองศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและได
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพื่อทํา
วิทยานิพนธภายในปการศึกษาที่ 1 นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ เสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ (proceedings)ไม
นอยกวา 1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง 
 
4. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

4.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา  สื่อการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

4.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม  
4.2.1 สถานที่เรียนและหองปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก โดยที่หลักสูตร

เทคโนโลยียางมีหองปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนักดานยาง หองปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง หองปฏิบัติการ
วิจัยเคมีพอลิเมอร และหองเครื่องมือกลางสําหรับการวิเคราะหที่ทันสมัยและเปนที่ยอมรับระดับสากล เพื่อ
ทําการจัดการเรียนการสอนและรองรับการทําวิจัยและผลิตผลงานสําหรับตีพิมพในระดับนานาชาติ 

4.2.2 อุปกรณการสอน รายการครุภัณฑ หองสมุด หองคอมพิวเตอรประจําวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
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 4.2.3 รายการครุภัณฑของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดังนี ้

 1) เครื่องมือดานเทคโนโลยียาง 

 หลักสูตรมีเคร่ืองมือดานเทคโนโลยียางเพียงพอเชน เคร่ืองมือทดสอบวิเคราะหชั้นสูงตางๆ โรงงาน

ตนแบบการผลิตน้ํายางขนชนิดครีมและการผลิตผลิตภัณฑยางฟองน้ํา ครุภัณฑประจําโรงงาน ไดแก ถังกวน

พรอมถังแยกเตรียมน้ํายางครีม เครื่องตีฟองน้ําแบบแบช เคร่ืองตีฟองน้ําแบบตอเนื่อง เครื่องลางฟองน้ําและ

บีบน้ํา เคร่ืองนึ่งฟองน้ํา เครื่องอบแหง เครื่องเตรียมสารแขวนลอย ตูอบ เครื่องชั่ง เครื่องทดสอบความเสถียร

เชิงกลของน้ํายาง เครื่องบดผสมแบบเปด (Two roll mill) เคร่ืองบดผสมแบบปด (Internal Mixer) เคร่ืองอัด

เบา (Compression Moulding) เครื่องมือวัดความออนตัวของยาง (Plastometer) เครื่องวัดความหนืดมูนนี่ 

(Mooney Viscometer) เครื่องวัดความแข็งของยาง เคร่ืองมือทดสอบการสุกของยางแบบไรโรเตอร  

(Moving Die  Rheometer) เคร่ืองทดสอบแรงดึง (Tensile Machine)  

 เครื่องมือทดสอบวิเคราะหชั้นสูงตางๆ เชน DSC และ FTIR เปนตน 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรสามารถใชบริการเคร่ืองมือสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยไดจากศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตร อาคารปฏิบัติการทางดานยาง หองสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หองคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

4.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
4.3.1 วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
4.3.2 หนังสือ/ตํารา มีคณะกรรมการวางแนวทางในการจัดซื้อหนังสือ อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอ

รายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา การเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการเพื่อจัดหาเพิ่มเติม 
4.3.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํารวจความตองการทรัพยากร

ที่ตองการเพิ่มเติม และแจงความตองการไปยังวิทยาเขต หรือหนวยงานสนับสนุนตางๆ เพื่อการจัดสรร
งบประมาณและจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม 

4.3.4 มีคณะกรรมการจัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอนและติดตามการใชทรัพยากร 
 4.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร     

4.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ 
4.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน 
 

5. การบริหารคณาจารย  
 5.1 การรับอาจารยใหม  
  ไมมีการรับอาจารยใหม 
 5.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

5.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
การแตงตั้งคณาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ จะคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ และความรู

ความสามารถในรายวิชาที่แตงตั้งโดยตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการคณะ  
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6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 6.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร 
6.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  

  บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และสามารถอํานวยความสะดวกใหอาจารย
และนักศึกษาปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น บุคลากรสนับสนุนควรเขารับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาในดาน
เทคโนโลยียาง อยางนอยคนละ 1 คร้ังตอป 
 
7. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา  
 7.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา  

7.1.1 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะนํา ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการจัด
แผนการเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ทําหนาที่จนกระท่ังนักศึกษามีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

7.1.2 กําหนดระยะเวลาในการพบปะระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาเพื่อรายงาน
ความกาวหนาในการเรียน การทําวิทยานิพนธ รวมทั้งการใหคําปรึกษาคําแนะนําในเร่ืองตางๆ 
 7.2 การอุทธรณของนักศึกษา   

7.2.1 นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน 
และวิธีการประเมินผล 

7.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนักศึกษา 
7.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา 
 

8. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
8.1 ศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อไดขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป โดยการวิจัยหรือการจัดการสัมมนาทางวิชาการกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

8.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปการศึกษา เพื่อไดขอมูลมาเพื่อการพัฒนาบัณฑิตศึกษาใน
สาขา 

8.3 มีการติดตามบัณฑิตทุกปการศึกษา เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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9. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1)  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 
หลักสูตร 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถาม)ี  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

X X X X X 

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7  ปที่แลว 

 X X X X 

8)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี) ไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่ดี
ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย   
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไม
ต่ํากวารอยละ 80 

  X X X 

14) บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ 
ก.พ. กําหนด 

  X X X 
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10. โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร
และวิสัยทัศน พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีโครงสรางหลักสูตรแบงไดเปน 2 ระดับ ดังนี ้

10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ - 9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 18 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา จํานวน 2 ภาคการศึกษา  
และตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ แบบไมนับหนวยกิต 

10.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 - แบบ 1.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวม
ตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
 - แบบ 1.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 
รวมตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต 
  - แบบ 2.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวม
ตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 12 หนวยกิต 
 - แบบ 2.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวม
ตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต 

 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 6  หนวยกิต 15 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - - 6  หนวยกิต 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 36 หนวยกิต 48 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 48 หนวยกิต  72 หนวยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา ในชั้นปที่ 1 และ 2  แบบ ไมนับหนวยกิต 
ภาคการศึกษาละ 1 หนวยกิต โดยตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ  

 



14 
 

11. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
11.1 หลักสูตรปริญญาโท  

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

-  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

-  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยรวม มากกวา 
3.0) หรือมีผลงานวิจัย หรือมีประสบการณทํางานในภาคอุตสาหกรรมในสาขาเทคโนโลยียางหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ มาแลวไมนอยกวา 1 ป  

-   คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

-  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

-  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับด ี 
-  คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.2 หลักสูตรปริญญเอก 
   หลักสูตรแบบ 1.1  

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่
พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรแบบ 1.2  

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ยมากกวา 
3.25) หรือมีผลงานวิจัยที่พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรแบบ 2.1 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่
พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คณุสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรแบบ 2.2 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่
พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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บทที่ 2 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 

ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบที่ 1 
 

เกณฑขอ
ที่ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ 

- ตามเกณฑ () 
- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  
5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควาอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   ยังไมดําเนินการ 
8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ยังไมดําเนินการ 
9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  
12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
 

 
 
สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑขอ 1-12 
ไดมาตรฐาน ตามเกณฑในขอที่สามารถประเมินได จํานวน 10 ขอ และมี 2 ขอ (ขอท่ี 7 และ 8) ที่ยัง
ไมสามารถประเมินไดเนื่องจากหลักสูตรมีนักศึกษาเปนปแรกในเทอม 2/ 2557 
 ไมไดมาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 

ตําแหนงทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  
รายช่ือปจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธกับ
สาขาที่เปดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ 

1. รองศาสตราจารย  
  นายเจริญ นาคะสรรค 
  3 8013 00435 13 2 

1. รองศาสตราจารย
นายเจริญ นาคะสรรค* 
 3 8013 00435 13 2 

วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร, 2529 
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิ
เมอร), จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2534 
Ph.D. (Polymer 
Rheology and 
Processing), University 
of Bradford, England, 
2540 

   

2. นางสาวจุฑารัตน 
อินทปน 
 3 8416 00230 82 0 

2.นางสาวจุฑารัตน 
อินทปน* 
  3 8416 00230 82 0 

วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 
2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิ
เมอร), ม.สงขลา 
นครินทร, 2546 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม.สงขลานครินทร, 2553 
 Ph.D. (Biotechnology 
and Microbiology),     
Montpellier SupAgro, 
France, 2553 

   

3. นางสาวสกุลรัตน  
พิชัยยุทธ 
   3 8013 00435 16 7 

3. นางสาวสกุลรัตน  
พิชัยยุทธ* 
  3 8013 00435 16 7 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม. 
สงขลานครินทร, 
2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิ
เมอร), ม.สงขลานครินทร, 
2551 
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ตําแหนงทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  
รายช่ือปจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธกับ
สาขาที่เปดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิ
เมอร), ม.สงขลานครินทร, 
2555 

4. นางสาวสุนิสา สุชาติ 
   3 8603 00233 90 3 

4. นางสาวสุนิสา        
สุชาติ* 
  3 8603 00233 90 3 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม. 
สงขลานครินทร, 2533 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม, 
2542 
Ph.D. (Chemical 
Engineering), 
Universite de 
Montpellier II, France, 
2555 

   

5. นายเอกสิษฐ       
อนันตเจริญวงศ 
  3 9202 00363 99 5 

5. นายเอกสิษฐ      
อนันตเจริญวงศ* 
  3 9202 00363 99 5 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม.
สงขลานครินทร, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิ
เมอร), ม.สงขลานครินทร, 
2546 
Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite 
du Maine, France, 
2554 

   

หมายเหตุ : กรุณาใสเคร่ืองหมาย * หลังรายชื่ออาจารยที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
  ครบ  ไมครบ 
เกณฑขอ 2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
 เปนไปตามเกณฑ  

1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง ศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน หรือ 

2) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวา รศ. ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมี
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ประสบการณในการสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.........................................................................................................  
 
 
เกณฑขอ 3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 เปนไปตามเกณฑ คือมีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง ศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ........................................................................................................ 
 
ตารางที่ 1.3 อาจารยผูสอนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอน (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 4) 

ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารยผูสอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศกึษา 

สถานภาพ 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รองศาสตราจารย  
  นายเจริญ นาคะสรรค 

วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร, 
2529 
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), 
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2534 
Ph.D. (Polymer Rheology and 
Processing), University of 
Bradford, England, 2540 

  

2  นางสาวจุฑารัตน อินทปน วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), ม.
สงขลา 
นครินทร, 2546 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม.สงขลานครินทร, 2553 
 Ph.D. (Biotechnology and 
Microbiology),     
MontpellierSupAgro, France, 
2553 
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ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารยผูสอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศกึษา 

สถานภาพ 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

3 นางสาวสกุลรัตน พิชัยยุทธ วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม. สงขลา
นครินทร, 
2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), ม.
สงขลานครินทร, 2551 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), ม.
สงขลานครินทร, 2555 

  

4 นางสาวสุนิสา สุชาติ วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม. สงขลา
นครินทร, 2533 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม, 2542 
Ph.D. (Chemical Engineering), 
Universite de Montpellier II, 
France, 2555 

  

5 นายเอกสิษฐ อนันตเจริญวงศ วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม.สงขลา
นครินทร, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),ม.
สงขลานครินทร, 2546 
Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du 
Maine,France,2554 

  

6 .นางสุวลักษณ  วิสุนทร 
 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร, 
2539 
วท.ม. เคมีฟสิกส ม.สงขลา
นครินทร,  2543 
Ph.D. Chemical Engineering 
Universite de Montpellier II, 
France, 2549 
 

  

7.นางสาววรรณรัตน พันธุวิริยรัตน 
 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร,  
2549  
วท.ม. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร) ม.สงขลา
นครินทร,  2552 
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ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารยผูสอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศกึษา 

สถานภาพ 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร) ม.สงขลา
นครินทร,  2555 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
  เปนไปตามเกณฑคือ 

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการสอน และมีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

  ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ............................................................................................................... 

ตารางที่ 1.4 อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ (ตัวบงชี้ 1.1 
เกณฑขอ 5, 9, 10)   

อาจารยที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธหลัก และ

อาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย 

ภาระงานอาจารย
ที่ปรึกษา 
(จํานวนนักศึกษาที่
อาจารยเปน
อาจารยที่ปรึกษา
หลัก) 

มี (แนบ:ระบุเลข
เอกสารอางอิง) 

ไมมี 

1.  นางสาวจุฑารัตน อินทปน วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 
2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิ
เมอร), ม.สงขลา 
นครินทร, 2546 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม.สงขลานครินทร, 2553 
 Ph.D. (Biotechnology 
and Microbiology),     
MontpellierSupAgro, 
France, 2553 

เอกสารอางอิง 1.1  1 

2 นางสาววรรณรัตน             
   พันธุวิริยรัตน 
 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลา
นครินทร,  2549  

เอกสารอางอิง 1.2  1 
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อาจารยที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธหลัก และ

อาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย 

ภาระงานอาจารย
ที่ปรึกษา 
(จํานวนนักศึกษาที่
อาจารยเปน
อาจารยที่ปรึกษา
หลัก) 

มี (แนบ:ระบุเลข
เอกสารอางอิง) 

ไมมี 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร) ม.
สงขลานครินทร,  2552 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร) ม.
สงขลานครินทร,  2555 

3 นางสาวสุนิสา สุชาติ วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม. 
สงขลานครินทร, 2533 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม, 
2542 
Ph.D. (Chemical 
Engineering), 
Universite de 
Montpellier II, France, 
2555 

เอกสารอางอิง 1.3  2 

5. นายเอกสิษฐ       อนันต
เจริญวงศ 
  3 9202 00363 99 5 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม.
สงขลานครินทร, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิ
เมอร), ม.สงขลานครินทร, 
2546 
Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite 
du Maine, France, 
2554 

เอกสารอางอิง 
1.4 

 1 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 5 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

    เปนไปตามเกณฑ คือ เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาป.เอกหรือดํารงตําแหนงรศ.ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกันและมีประสบการณการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ ............................................................................ 
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ตารางที่ 1.5 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 6) 

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการ
ทําวิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดัง
แนบ :ระบุ 

ไมมี 
อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. นางสาวจุฑารัตน อินทปน วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 
2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิ
เมอร), ม.สงขลา 
นครินทร, 2546 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม.สงขลานครินทร, 2553 
 Ph.D. (Biotechnology 
and Microbiology),     
MontpellierSupAgro, 
France, 2553 

อางอิง 1.1    

2 นางสาววรรณรัตน             
   พันธุวิริยรัตน 
 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลา
นครินทร,  2549  
วท.ม. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร) ม.
สงขลานครินทร,  2552 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร) ม.
สงขลานครินทร,  2555 

อางอิง 1.2    

3 นางสาวสุนิสา สุชาติ วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร, 2533 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม, 
2542 
Ph.D. (Chemical 
Engineering), Universite 
de Montpellier II, 
France, 2555 

อางอิง 1.3    

5. นายเอกสิษฐ อนันตเจริญ
วงศ 
  3 9202 00363 99 5 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม.
สงขลานครินทร, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิ
เมอร), ม.สงขลานครินทร, 
2546 

เอกสาร 
อางอิง 1.4 
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อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการ
ทําวิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดัง
แนบ :ระบุ 

ไมมี 
อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du 
Maine, France, 2554 

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 6 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
(ไมสามารถประเมินไดเนื่องจากมทีี่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเทานั้น)  

 เปนไปตามเกณฑ คือ 
1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 หรือ 
3) เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และ

ไดแจงให สกอ. รับทราบการแตงตั้งแลว 
 ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ......................................................................................................... 

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 7 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  
 (ไมสามารถประเมินไดเนื่องจากหลักสูตรมีนักศึกษาในเทอม 2/ 2557 เปนปแรก) 

  เปนไปตามเกณฑ คือ  
1.  เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา 

หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการ
ทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2.  เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 หรือ 
3. เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจง

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

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (ยังไมผูสําเร็จการศึกษา) 
  เปนไปตามเกณฑ  คือ มีการเผยแพรผลงานตามเกณฑครบทุกราย  

1) มีผูสําเร็จการศึกษา...-...คน 
2) เผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง  

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ ............................................................................................................. 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เปนไปตามเกณฑ  (เอกสารอางอิง 1.4) 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ ........................................................................................................ 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 เปนไปตามเกณฑ   (เอกสารอางอิง 1.1 1.2  และ 1.3) 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ........................................................................................................                                                    

(หากขอนี้ เกณฑขอ 10 ไมเปนไปตามเกณฑ ไมนําไปตัดสินวาการดําเนินงานไมไดมาตรฐาน แตเปน
ขอเสนอแนะใหผูบริหารหลักสูตรนําไปพัฒนา) 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในปการศึกษาที่ 2/2557  
2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. 2562 

 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปจจุบันหลักสูตรถือวาลาสมัย 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 12  การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานของหลักสูตร 

แผนการดําเนินงาน 
- หลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร เชน แผนการรับนักศึกษา การเปด    
  รายวิชา การกําหนดผูสอน และการทํา มคอ. 3 กอนเปดภาคเรียนอยางนอย 1 สัปดาห 
- การกําหนดผูสอนโดยแบงจํานวนชั่วโมงการสอนตามความชํานาญและประสบการณของผูสอน  
- หลักสูตรมีการประชุมเพื่อติดตามและทบทวนการทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 โดยผานระบบออนไลน  
- หลักสูตรมีแผนกลยุทธมีแผนปฏิบัติงานประจําปมีการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ผลการดําเนินงาน 
        อาจารยประจําหลักสูตรมากกวารอยละ 80 เขารวมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินการ
ของหลักสูตร โดยมีวาระการประชุมในแตละรอบเดือนในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสูตร   
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2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

 ผลการดําเนินงาน  
         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียาง ไดกําหนดสาระการเรียนรูของทุ
รายวิชาในหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ตามแบบ มคอ. 2 ของหลักสูตร 
 หลักฐานอางอิง…(เอกสารอางอิง 1.6 มคอ. 2) 
3) มีรายละเอียดของรายวิชาตาม มคอ. 3  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกวิชา 
ผลการดําเนินงาน 
         หลักสูตรมีการกําหนดใหทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาจัดทํามคอ. 3 สงกอนการเปด
ภาคการศึกษาอยางนอย 1 สัปดาห ผานระบบออนไลน https://tqf-surat.psu.ac.th โดยกิจกรรมที่กําหนดใน
รายละเอียดของรายวิชามีการตรวจสอบโดยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผานความเห็นชอบจากหัวหนาสาขา 
และรองคณบดีฝายวิชาการ คณะฯ กอนเปดเรียนในเทอมที่ 1/2559 และ 2/2559  

หลักฐานอางอิง…(เอกสารอางอิง 1.6 มคอ. 3) 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     มหาวิทยาลัยประกาศใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา โดยผานระบบออนไลน https://tqf-surat.psu.ac.th/อาจารยผูสอนที่

รับผิดชอบไดเขาไปดําเนินการผานระบบดังกลาวและมีอาจารยประจําหลักสูตรฯ ที่คอยตรวจสอบความถูกตอง 

หากตองมีสวนของการแกไขอาจารยประจําหลักสูตรจะแจงผานระบบดังกลาวใหอาจารยผูรับผิดชอบแตละ

รายวิชาเขาไปดําเนินการแกไข จากนั้นจะตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กอนนําไปใชจริง 

ผลการดําเนินงาน 
ทุกรายวิชาจํานวนรายวิชาที่จัดทํา มคอ. 5 แลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที ่

หลักฐานอางอิง ............(เอกสารอางอิง รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา  1/2559 และ 2/2559) 
 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ SAR  Ms PhD Rubber Technology ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

(1) สิ้นสุดปการศึกษาวันที่  18  เดือน..พฤษภาคม....พ.ศ....2559..... 

(2) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ SAR แลวเสร็จวันที่ ......2560 

หลักฐานอางอิง  ... (เอกสารอางอิง ปฏิทินการศึกษา และ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร) 
 
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 12 
 ผาน เพราะดําเนินงานผานทุกขอ 
 ไมผาน เพราะดําเนินงานไมผานขอ……………………………………………… 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

 

 

ระดับการประเมิน 

 เพื่อใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุงพัฒนาตอไปได 

การประเมินหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความตองการในการพัฒนา 

1 ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมีเอกสาร ไมมี

แผนหรือไมมีหลักฐาน) 

คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรุง

แกไข หรือพัฒนาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง

แกไขหรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแตไมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือ

มีการดําเนินการแตยังไมครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข พัฒนา

เพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม

เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม

เกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ

ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวาเกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวา

เกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 

7 ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นนํา 

ดีเยีย่ม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว

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 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1  
 
1.1 การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไวในหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (หลักสูตร พ.ศ. 
2557) มีปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตคือ “มุงผลิตมหาบัณฑิตดานเทคโนโลยียาง ที่มีความรู
และความสามารถดานยางและพอลิเมอร กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการประยุกตใชในอุตสาหกรรมยาง

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เปนผูนําทาง
วิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ พรอมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ
มีความรับผิดชอบตอสังคม” และมีปรัชญาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคือ “มีความมุงหมายที่จะผลิต
นักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรูความชํานาญขั้นสูงเปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพื่อนําไปสูการแกปญหาและ/หรือพัฒนาอุตสาหกรรมยางที่เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและในระดับสากล  
มีความคิดสรางสรรคเปนผูนํา และเปนที่พึ่งทางวิชาการขององคกรที่ตนปฏิบัติงานได สามารถถายทอดและ
เชื่อมโยงความรูใหแกผูอื่นเขาใจไดเปนอยางดี พรอมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และมีความรับผิดชอบตอสังคม” (มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียาง (หลักสูตร พ.ศ. 2557) หมวดที่ 2 ขอที่ 1.1) ซึ่งไดมีความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และ 
พันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดังตอไปนี้   

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในดานการบริหารวิชาการ ทางดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตรโดยเฉพาะยางพารา และ
ปาลมน้ํามัน เพื่อตอบสนองตอความตองการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใตแนวทางของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองคความรูหลากหลายศาสตรที่เนนการบูรณาการที่ใชในกระบวนการ
ตางๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ 

จากการประชุมทําแผนกลยุทธของคณะ ไดสรุปวิสัยทัศน และพันธกิจดังนี ้
วิสัยทัศน: เปนคณะชั้นนําของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางดาน

วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พันธกิจ: 1) ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกต  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะ

สากล  มีคุณธรรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 
2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อ
ตอบสนองความตองการของชุมชน 
3) บริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
4) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(http://www.psu.ac.th/th/node/86)  

  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ภาคใต ดานการผลิตบัณฑิตและเปนที่พึ่งทางวิชาการ โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

พันธกิจ: 1) ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม 

2) สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองตอความตองการของสังคม 

3) ใหบริการวิชาการแกสังคม 

 (http://opru.surat.psu.ac.th/index.php/name=vision) 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทํา
หนาที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

พันธกิจ: 1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลัก
เศรษฐกิจ พอเพียงโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ 
2) สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ
ภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล 
3) ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติสูการสอนเพื่อ
สรางปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต 

   (http://www.psu.ac.th/th/vision) 

โดยหลักสูตรนี้จัดทําขึ้นโดยเนนการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคโนโลยียางใหมๆ ที่

เกี่ยวของกับยางพาราและยางสังเคราะห โดยมีการงานวิจัยและนวัตกรรมเปนพื้นฐานเพื่อผลักดันใหเกิดการใช

ประโยชนยางพาราภายในประเทศอยางคุมคาและยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากหลักสูตรอื่นๆ ที่เปดสอน

ในประเทศไทย ซึ่งเนนดานวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอลิเมอร ยางสังเคราะหและปโตรเคมี การเปด

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง จะสามารถผลิต

บัณฑิตที่มีองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางมีศักยภาพในการพัฒนาและสรางองคความรูใหม 

ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและการพัฒนาประเทศ มุงเนนความเปน

เลิศดานการวิจัยในสาขาเทคโนโลยียางพาราและเสริมความรูดานเทคโนโลยียางสังเคราะหเพื่อการใชประโยชน 

ยางพาราใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม 

มีศักยภาพเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการแกปญหา และมีจิตสํานึกชวยเหลือสังคม พรอมทั้งมีการแจกเอกสาร

คูมือกอนเรียน รวมทั้งแนะแนวเพ่ือใหนักศึกษารับทราบถึงวิสัยทัศนและพันธกิจที่เกี่ยวของกับหลักสูตรฯ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรเทคโนโลยียางคือ ตองการ 

ผลิตมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้  

1) มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองคความรูดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เก่ียวของ มี

ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่

สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 

2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองคความรูขั้นสูงดานเทคโนโลยียางและสาขาที่

เกี่ยวของเปนนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมากพอที่จะทําการวิจัยและพัฒนาและรูจักประยุกตองคความรู

ทางดานเทคโนโลยียางใหเกิดประโยชนแกงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางของประเทศ 

3) มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

(มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หมวดที่ 2 ขอที่ 1.3) 
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คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรไดมีการรางหลักสูตรโดยกําหนดลักษณะพึงประสงคหรือคุณลักษณะ

พิเศษของนักศึกษา (ELOs) โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงมีการกําหนด ELOs ไวในเลมหลักสูตร (มคอ 2) ซึ่งแบงเปน

ลักษณะพึงประสงคโดยทั่วไป (Generic learning outcomes) และลักษณะพึงประสงคเฉพาะ (Specific 

learning outcomes) 

Expected Learning Outcome โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต 

และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

หลักสูตร มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

Expected Learning Outcome วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1) มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองคความรูดาน

เทคโนโลยียางและสาขาที่เก่ียวของ มีความสามารถใน

การเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยาง

เชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่

มีคุณภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางของประเทศ 

เฉพาะ  -  -  -  -    - - 

2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่ มีองค

ความรูข้ันสูงดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เก่ียวของเปน

นักวิจัยมืออาชีพที่ มีศักยภาพมากพอที่จะทําการวิจัยและ

พัฒนาและรูจักประยุกตองคความรูทางดานเทคโนโลยียาง

ใหเกิดประโยชนแกงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง

ของประเทศ 

 

เฉพาะ  -  -  -  -    - - 

3) มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ทั่วไป  - -  - - - - -  - -  
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ความสัมพันธระหวาง Expected learning outcome, Learning outcome และลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

 

Expected learning 

outcome 
Learning Outcome 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

มคีุณธรรม

จริยธรรม 

และ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

มีความรู

ทางดาน

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

ยาง 

มีทักษะทางปญญา

และทักษณะการ

คิดวิเคราะหที่

เกี่กับวิทยาศาตร

และเทคโนโลยียาง 

มีทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ทักษะการสื่อสาร

ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) มหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยียาง ที่มีองค

ความรูดานเทคโนโลยียาง

และสาขาที่เก่ียวของ มี

ความสามารถในการเรียนรู

ดวยตนเอง รูจักวิเคราะห

และประยุกตไดอยาง

เชี่ยวชาญ เปนผูนําทาง

วิชาการที่สามารถผลิต

งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อให

เกิดประโยชนในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางของ

ประเทศ 

 

2) ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่ มี

อ ง ค ค ว า ม รู ข้ั น สู ง ด า น

เทคโน โล ยียา งและสาขาที่

เก่ียวของเปนนักวิจัยมืออาชีพ

ที่มีศักยภาพมากพอที่จะทําการ

วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า แ ล ะ รู จั ก

ประยุกตองคความรูทางดาน

เทคโนโลยียางใหเกิดประโยชน

แกงานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยียางของประเทศ 

 

1. มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห และมองเห็นปญหา

ตางๆ ที่เกิดข้ึนใน

กระบวนการของ

อุตสาหกรรมยาง ต้ังแตตนน้ํา

ถึงปลายน้ําไดอยางถูกตอง 

และสามารถมองเห็นแนวทาง

ในการแกไขปญหาโดยการใช

กระบวนการวิจัย ที่จะนําไปสู

การพัฒนาการของประเทศได 

-   -  

2. มีความรูความสามารถดาน

วิชาชีพ มีภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบตอตนเอง 

สิ่งงแวดลอม และสังคม 

     

3. มีความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษไดดี 

-    - 

3) มหาบัณฑิตและปรัชญา

ดุษฏีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

1. มีจิตวิญญาณของการถือ

ประโยชนของเพื่อนมนุษย

เปนกิจที่หนึ่ง 

 - - - - 

2. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  - - 
- 

- 
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1.2 หลักสูตรสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

หลักสูตรมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการ
กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ผูเรียน
จะตองมีการเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการวางแผน คิดวิเคราะห ฝกแกปญหา การใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ทางดานฐานขอมูล ประมวลและสรุปผลการเรียนรูดวยตนเองที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจน คือ รายวิชาสัมมนา
ปริญญาโท (927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1 927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2) สัมมนาปริญญา
เอก (927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 927-605 สัมมนาทาง
เทคโนโลยียาง 3 927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4)  วิทยานิพนธปริญญาโท (927-701 วิทยานิพนธ 
927-702 วิทยานิพนธ) วิทยานิพนธปริญญาเอก (927-703 วิทยานิพนธ 927-704 วิทยานิพนธ) โดยผานการ
เรียนรูจากประสบการณจริงทั้งภายในมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ และทั้งในสถานประกอบการตางๆ 
โดยมีอาจารยหรือเจาหนาที่ทําหนาที่คอยแนะนําใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวก นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินผลอยางเปนระบบ เพื่อจะใหแนใจไดวานักศึกษามีความรูความเขาใจที่ถูกตองหลังจากเรียนจบใน
รายวิชานั้น ๆ ซึ่งรายวิชาเหลานี้จัดเปนรายวิชาที่มีความสําคัญที่ชวยหลอหลอมกระบวนการคิด การวางแผน
ศึกษาหาขอมูลและแกไขปญหาตาง ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถนําประสบการณและความรูที่ไดผานการเรียนวิชาที่
หลักสูตรจัดสรรใหชวยในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและใชไดจริงในชีวิตประจําวัน หรือใชจริงในโรงงาน
อุตสาหกรรมหลังจากจบการศึกษาจากหลักสูตรไปแลว ซึ่งเปนการออกแบบโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (หลักสูตร พ.ศ. 2557) หมวดที่ 3 ขอที่ 3.1) 

1.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูและทักษะทั่วไป รวมทั้งความรูและทักษะเฉพาะทาง 

ในมคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอ 3.1 ไดกําหนดรายวิชาเรียนครอบคลุมความรูทั่วไปและความรูทักษะเฉพาะ
ทางดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ - 9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 18 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา จํานวน 2 ภาคการศึกษา  
และตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ แบบไมนับหนวยกิต 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 - แบบ 1.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวม
ตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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 - แบบ 1.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 
รวมตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต 
  - แบบ 2.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวม
ตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 12 หนวยกิต 
 - แบบ 2.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวม
ตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต 

 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 6  หนวยกิต 15 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - - 6  หนวยกิต 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 36 หนวยกิต 48 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 48 หนวยกิต  72 หนวยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา ในชั้นปที่ 1 และ 2  แบบ ไมนับหนวยกิต 
ภาคการศึกษาละ 1 หนวยกิต โดยตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ  

ในแตละหมวดประกอบดวยจํานวนวิชาตาง ๆ หลากหลายรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได
รวมกันกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหครอบคลุมทั้งรายวิชาความรูทักษะเฉพาะดานและรายวิชาความรู
ทักษะทั่วไป ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความสมดุลกันระหวางรายวิชาความรูและทักษะทั่วไปกับรายวิชาความรู
ทักษะเฉพาะดาน ซึ่งหากพิจารณาความสัมพันธของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับวิชาความรูทักษะทั่วไป และ
ทักษะเฉพาะดานสามารถยกตัวอยางไดดังนี ้
  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/ 
วิชาที่สอดคลอง 

วิชาความรูทักษะ 
เฉพาะดาน 

1) มีความรูและทักษะทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยียาง  
 

927-501 วัสดุยางธรรมชาติและยาง   
             สังเคราะห 
927-502 สารเติมแตงสําหรับ 
927-503 กระบวนการแปรรูปยาง 
927-504 การทดสอบยาง 
927-501 วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห 
927-502 สารเติมแตงสําหรับยาง 
927-503 กระบวนการแปรรูปยาง 
927-504 การทดสอบยาง    
927-521 การสังเคราะหพอลิเมอร 
927-522 การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือขั้นสูง 
927-523 พอลิเมอรสมรรถนะสูง 
927-254 ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติของพอลิเมอร                  
927-525 พอลิเมอรผสม 



34 
 

927-526 สมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร 
927-527 กระบวนการแปรรูปแบบรีแอกตีฟ 
927-541การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ 
927-542การเสื่อมสลายและความเสถียรของยาง 
927-543 เคมียาง 
927-544 สมบัติเชิงฟสิกสของยาง 
927-561 เทคโนโลยีน้ํายางและอิมัลชันขั้นสูง 
927-562การออกแบบผลิตภัณฑยาง 
927-563 นาโนคอมพอสิตของยาง 
927-564การออกแบบแมพิมพสําหรับผลิตภัณฑยาง 
927-565 เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 
927-566 การทําใหยางสุกและสมบัติ 
927-567 ยางชนิดพิเศษ 
927-568 เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร 
927-569 การยึดติดยาง 
927-570 ยางธรรมชาติผสม 
927-571 การผสมยาง 
927-572 อิลาสติซิตีของยาง 
927-573 สเปกโทรสโกปของยางและวัสดุคลายยาง 
927-574 การควบคุมกระบวนการผลิตยาง 
927-575 เทคโนโลยีผลิตภัณฑยางสมัยใหม                                  

2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห และ
เรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการ 
Active Learning  

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  
927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 
927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1   
927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  
927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  
927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 
927-701 วิทยานิพนธ  
927-702 วิทยานิพนธ  
927-703 วิทยานิพนธ  
927-704 วิทยานิพนธ 

3) มีความสามารถในการคนควาหา
ความ รู จ ากแหล ง ต า ง  ๆ  ส ามารถ
วิ เคราะหและบูรณาการความรู เพื่อ
นําไปประยุกต ใช ในการพัฒนาการ
ทํางานและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ใ ห เ ข า กั บ
สถานการณการท่ีเปลี่ยนแปลงได 

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  
927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 
927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1   
927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  
927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  
927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 
927-701 วิทยานิพนธ  
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927-702 วิทยานิพนธ  
927-703 วิทยานิพนธ  
927-704 วิทยานิพนธ 

4) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  
927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 
927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1   
927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  
927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  
927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 
927-701 วิทยานิพนธ  
927-702 วิทยานิพนธ  
927-703 วิทยานิพนธ  
927-704 วิทยานิพนธ 

 

1.4 ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการผลิตยางในปริมาณที่มากเกินความตองการของ
อุตสาหกรรมสงผลกระทบอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงดานสังคม ชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของผูที่
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการผลิตยางพาราโดยเฉพาะในป 2558 ที่จะมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งจะสงผลใหการนําเขา-สงออกยางพาราของชาติในอาเซียน 10 ประเทศเปนไปอยางเสรี จะมีการ
เคลื่อนยายของประชากรและการแขงขันจะเกิดขึ้นสูงดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยียางทั้งในระดับ
ปริญญาโทและเอกจึงมีความจําเปนในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัยดานเทคโนโลยียางที่มีความรู
ความสามารถ มีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นําและ
ขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และมีสวน
ที่สําคัญในการแกปญหาความไมสมดุลของปริมาณการผลิตยางดิบ กับปริมาณความตองการของอุตสาหกรรม
ในการแปรรูปยาง ผลกระทบจากสถานการณภายนอกทําใหการพัฒนาหลักสูตรจึงตองเปนไปในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความกาวหนาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยียางโดยการผลิตบุคลากร
ทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยียางที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขา
กับลักษณะงานทั้งดานวิชาการวิชาชีพและปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในดานเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิต
บัณฑิตที่ดี เกง และมีจิตสํานึกตอสังคม ดังนั้นผูที่มีสวนไดสวนเสียและใหความสําคัญของหลักสูตรนี้คือ ภาครัฐ
และภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปนการเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยียางในการ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการวิจัยและการผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศไทยใหสูงขึ้น ทาง
วิทยาลัยจึงเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โดยมี
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังคือ ตองการผลิตมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้  

1) มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองคความรูดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวของ มี
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่
สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 



36 
 

2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองคความรูขั้นสูงดานเทคโนโลยียางและสาขาที่
เกี่ยวของเปนนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมากพอที่จะทําการวิจัยและพัฒนาและรูจักประยุกตองคความรู
ทางดานเทคโนโลยียางใหเกิดประโยชนแกงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางของประเทศ 

3) มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

หลักสูตรมีการประชุมอาจารย เพื่อทํา ELO โดยดูกรอบ มคอ. 1 และไดสํารวจความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสียประกอบดวยนักศึกษา อาจารย ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต หรือ stakeholders ทั้งหมด และนําผล
การสํารวจมาพิจารณาตามลําดับความเกี่ยวของและความสําคัญตอหลักสูตรเพ่ือกําหนดกรอบผลการเรียนรูที่
คาดหวัง (มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
(หลักสูตร พ.ศ. 2559) หมวดที่ 2 ขอที่ 1.3)  

 

นักศึกษา สถานประกอบการผูใชบัณฑิต อาจารย และผูใหทุน พวอ. วช. สกว. สถานประกอบการ ไดรวม
พูดคุยชวยกันพัฒนาคุณภาพนักศึกษามีผลการเรียนรูที่คาดหวังตามกําหนดและสถานประกอบการมีความพึง
พอใจ และไดผลงานการวิจัยผลการเรียนรูตอบสนองความตองการไดดี 

รายการหลักฐาน 
- มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
- มคอ. 3 รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร 
- เอกสารและเว็บไซตประชาสัมพันธหลักสูตร 
- เอกสารแสดงความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน นิสิต บัณฑิต ผูใชบัณฑิต 
- เกียรติบัตรการไดรับทุนงานวิจัยแหงชาติ 
- เกียรติบัตรการนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ 
- การเผยแพรผลงานในวารสารระดับนานาชาติ 
- รายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 
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Criterion 2 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   
 

   

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

   
 

   

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

   
 

   

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2  

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ไดรับการอนุมัติใหเปด
หลักสูตร โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรออกประกาศไว ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2558 ที่ประชุม
สภามหาลัยมีมติใหเปดรับนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรมีวัตถุประสงค เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่
มีองคความรูดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวของ มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง  รูจักวิเคราะห
และประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ และเพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองค

AUN 2 
Programme Specification 
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ความรูขั้นสูงดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวของเปนนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมากพอที่จะทําการวิจัย
และพัฒนาและรูจักประยุกตองคความรูทางดานเทคโนโลยียางใหเกิดประโยชนแกงานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยียางของประเทศ ซึ่งผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตตองที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

ขอกําหนดหลักสูตรโดยยอ ประกอบดวยรายละเอียดดงันี้ 
 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

คณะ/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

รหัสและชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร   
1. ชื่อหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรปริญญาโท 
 ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีาง 
      ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Rubber Technology 

1.2 หลักสูตรปริญญาเอก 
 ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีาง 
      ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Rubber Technology 

 

2. ชื่อปริญญา 
2.1 หลักสูตรปริญญาโท 

ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยียาง) 
   Master of Science (Rubber Technology) 
 ชื่อยอ  วท.ม. (เทคโนโลยยีาง) 
  M.Sc. (Rubber Technology) 

2.1 หลักสูตรปริญญาเอก 
ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยียาง) 

   Doctor of Philosophy (Rubber Technology) 
 ชื่อยอ  ปร.ด. (เทคโนโลยียาง) 
  Ph.D. (Rubber Technology) 
  
3.    จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
        3.1 หลักสูตรปริญญาโท 

- แผน ก แบบ ก 1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
- แผน ก แบบ ก 2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 18 หนวยกิตและ  

ศึกษารายวิชา 18 หนวยกิต 
 

   3.2 หลักสูตรปริญญาเอก 
- แบบ 1.1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
- แบบ 1.2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต 
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- แบบ 2.1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิตและศึกษารายวิชา 
12 หนวยกิต 

- แบบ 2.2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิตและศึกษารายวิชา 
24 หนวยกิต 
 

4.  รูปแบบของหลักสูตร 
 4.1 รูปแบบ 
  4.1.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป 

4.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป และ 5 ป 
1) ภาษาที่ใช  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
2) การรับนักศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 
3) ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
4) การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุงหมาย

ที่ผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความสามารถดานการวิจัยดานเทคโนโลยียางเชิงลึก  มีความรู ความชํานาญ
ขั้นสูง เปนผูนําทางวิชาการท่ีสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับสากล 
มีความคิดสรางสรรค เปนผูนําและที่พึ่งทางวิชาการขององคกรที่ตนปฏิบัติงานได สามารถถายทอดและ
เชื่อมโยงความรูใหแกผูอื่นเขาใจไดเปนอยางดี พรอมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย รวมทั้งเปนพืชที่มีความสําคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ภูมิภาคและโลก ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 18.46 ลานไร 
กระจายอยูในพื้นที่ ภาคใต และภาคตะวันออก และพ้ืนที่ปลูกยางใหมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคกลาง ประเทศไทยสามารถผลิตยางไดเปนอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต ป พ.ศ. 2534 โดยในป พ.ศ. 
2555 ประเทศไทยสามารถผลิตยางไดถึงประมาณปละ 3.78 ลานตัน คิดเปนรอยละ 32.90 ของผลผลิตยางทั่ว
โลก (Office of Agricultural Economics, 2556) แตในสภาวะปจจุบันผลผลิตยางของประเทศไทยสวนใหญ
จะถูกสงออกขายตางประทศในรูปยางดิบ ในรูปแบบยางแผนรมควัน ยางแผนผึ่งแหง ยางแทง และน้ํายางขน 
โดยในป พ.ศ. 2555 มีการสงออกยางถึง 3.12 ลานตันคิดเปนรอยละ 82.6 ของปริมาณยางทั้งหมด หรือ มี
มูลคา 540,307.7 ลานบาท ในขณะที่การใชยางในประเทศเพื่อผลิตผลิตภัณฑยางมีเพียงรอยละ13.4 เทานั้น 
แตมีมูลคาสูงถึง 259,819.76 ลานบาท (สถิติยางประเทศไทย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2555) 
ดังนั้นการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศ โดยการใชฐานดานการวิจัยและพัฒนามีความจําเปนอยาง
เรงดวนในการเพิ่มมูลคายางพาราใหกับประเทศ ประกอบกับรัฐบาลตั้งเปาหมายการเพิ่มมูลคาการสงออก
ผลิตภัณฑยางจาก 160,000 ลานบาท ในป พ.ศ. 2550 เปน 220,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2556  จึงไดมี
นโยบายในการสนับสนุนใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อ
พัฒนาตอยอดการใชวัตถุดิบภายในประเทศใหคุมคาและยั่งยืน นอกจากนี้การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ในป 2558 จะสงผลใหการนําเขาและการสงออกยางพาราของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ เปนไปอยางเสรี
มากข้ึน ดังนั้นการผลิตยางดิบเพื่อการสงออกนั้นอาจจะไมสามารถแขงขันกับประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวา
ได จึงมีความจําเปนในการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑยางและเพิ่มปริมาณการใชยางในประเทศ ซึ่งการพัฒนา
ดังกลาวมีความจําเปนที่จะตองสอดรับกับการพัฒนาบุคลากรที่มีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง
โดยเนนบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัย  ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 

ในปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ ซึ่งเปนปจจัยที่จะสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมยางพาราในประเทศในดานปริมาณที่อาจจะมากเกินความตองการของตลาด จึงมีความจําเปนใน
การเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะสงผลตอภาคเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ธุรกิจ ซึ่งความผันผวนของราคายาง ในระยะยาวอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก เปนพืช อื่นๆ เชน 
ปาลมน้ํามัน เปนตน สงผลใหเกิดปญหาในดานเกษตรกรรม และเกิดความไมเสถียรของวัตถุดิบที่ตองปอน
ใหกับโรงงาน ซึ่งอาจจะสงผลตอความมั่นใจในการลงทุน และเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในอนาคตได แตอยางไร
ก็ตามประเทศผูผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมยานยนตทั่วโลกมีแนวโนมที่จะใชยางพาราใน
ปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากยางพาราเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่สําคัญ เชน ชิ้นสวน
อิเลคทรอนิกส ยางลอขนาดใหญ เชน ยางลอรถยนต ลอรถบรรทุก และ ยางลอเครื่องบิน และ วัสดุที่ใชใน
อุตสาหกรรมยานยนต  ดังนั้นการใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑจากยางพารามากกวา
การสงออกวัตถุดิบเปนสิ่งที่สําคัญ โดยการนํากระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถเพิ่ม
มูลคายางพารา เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑใหมที่มีคุณภาพ ในรูปแบบการขยายขอบเขตการใชงานและการใชงาน
ทดแทนยางสังเคราะหในรูปแบบตางๆ ควบคูกับการพัฒนาบุคลากรที่มีความรูและทักษะดานการวิจัยที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพารา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 ที่เปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ ใหแก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ นอกจากนี้เปน
การเสริมแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพ 3 ทุน ประกอบดวยทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขยายเปน 6 ทุน ไดแก ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ               
ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุนทางวัฒนธรรม มาบูรณาการปรับใชเพื่อเปน
ประโยชนในลักษณะที่เกื้อกูลกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางฐานทางปญญาเพื่อเปนภูมิคุมกันใหกับคนและ
สังคมไทยใหเปนสังคมที่มีคุณภาพ กาวสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เนนการประยุกตใชความรูทาง
วิทยาศาสตรรวมกับเทคโนโลยียาง ทั้งยางพาราและยางสังเคราะห โดยมีการวิจัยเปนพื้นฐานเพื่อผลักดันให
เกิดการใชวัตถุดิบยางพาราภายในประเทศอยางคุมคาและยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากหลักสูตรอื่นๆ ที่
เปดสอนในประเทศไทย ซึ่งเนนดานวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอลิเมอร ยางสังเคราะหและปโตรเคมี 
ผลจากการเปดหลักสูตรเทคโนโลยียางจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยียาง ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาและสรางองคความรูใหม ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนความเปนเลิศดานการวิจัย ในสาขาเทคโนโลยี
ยางพารา และเสริมความรูดานเทคโนโลยียางสังเคราะห เพื่อการใชประโยชนยางพาราใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทําการผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม มีศักยภาพเรียนรูดวยตนเอง มี
ทักษะการแกปญหาและมีจิตสํานึกชวยเหลือสังคม  
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วัตถุประสงค   

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองคความรูและทักษะ
ดานการวิจัย เพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาความกาวหนาดานวิชาการในสาขาวิชานี้ ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 

2) เพื่อสรางองคความรูใหมทางดานเทคโนโลยียางโดยผานกระบวนการวิจัย 
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
โดยหลักสูตรมีความทันสมัยและมีวัตถุประสงครายละเอียดของเลมหลักสูตรที่ครบถวนทันสมัย  
  

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date  
หลักสูตรมีรายละเอียดรายวิชาครอบคลุมที่ครบถวนและทันสมัย โดยมีการปรับปรุงรายละเอียด

เนื้อหาในแตละรายวิชาของหลักสูตร ใน มคอ. 3 อยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา โดยนําคําเสนอแนะจากการ
สอบถามและการนําผลการประเมินจากนักศึกษา ผลจากการประชุมรวมกันของอาจารยผูสอน รวมทั้ง
ขอเสนอแนะจากสถานประกอบการ รายการหลักฐาน มคอ. 3 และ มคอ. 5 
 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 
stakeholders              

ไดมีการเผยแพรรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาและการเขาถึงของ stakeholder ตาม
รายละเอียดใน website ของมหาวิทยาลัย ของคณะ และของสาขาเทคโนโลยียาง พรอมทั้งการแนะนํา
รายวิชาของหลักสูตรใหกับนักศึกษาใหมไดรับทราบทั้งตอนสอบสัมภาษณและการปฐมนิเทศรับนักศึกษาใหม  

รายการหลักฐาน เนื้อหารายวิชาและแผนการเรียนในหลักสูตรไดมีการเผยแพรในเว็บไซตของ
สาขาวิชาhttp://office.surat.psu.ac.th/rubber/index.php เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (http://scit.surat.psu.ac.th/index.php) เว็บไซตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
สุราษฎรธาน ี(http://entrance.surat.psu.ac.th/home.php?flag=1) แผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร และ
คูมือนักศึกษา ซึ่งแจกใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนในชวงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
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Criterion 3 

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

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 

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

contribution made by each course in achieving the programme's expected learning 

outcomes is clear. 

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

sequenced, and integrated. 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 

courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue 

an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments 

in the field. 

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

to-date. 

 
ผลการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the 

expected learning outcomes [1] 

   

 

   

3.2 The contribution made by each course 

to achieve the expected learning 

outcomes is clear [2] 

   

 

   

3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced, integrated and up-to-date 

[3,4,5,6] 

   

 

   

Overall opinion        

AUN 3  
Programme Structure and Content 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 
ประกอบดวย 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
2) หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36  หนวยกิต 
 1.2 โครงสรางหลักสูตร 
 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ - 9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 18 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

หมายเหต ุนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา จํานวน 2 ภาคการศึกษา  
       และตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ แบบไมนับหนวยกิต 
 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 - แบบ 1.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

      รวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
 - แบบ 1.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

      รวมตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต 
 - แบบ 2.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

   รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 12 หนวยกิต 
 - แบบ 2.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

   รวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต 
 

      2.2 โครงสรางหลักสูตร 
 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 6  หนวยกิต 15 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - - 6  หนวยกิต 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 36 หนวยกิต 48 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 48 หนวยกิต  72 หนวยกิต 

หมายเหต ุนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปที่ 1 และ 2  แบบ ไมนับหนวยกิต            
             ภาคการศึกษาละ 1 หนวยกิต โดยตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ 



44 
 

 หลักสูตรฯ ไดจัดทุกรายวิชามีเนื้อหา รายละเอียดวิชา ความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชนใหแกกันเพื่อ
นําไปสูผลการเรียนรูที่คาดหวัง และการจัดการหลักสูตร แสดงไวอยางละเอียดในเลมหลักสูตร (เอกสารอางอิง 
มคอ. 2) มีโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
จํานวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางรายวิชาทั่วไปหรือ พื้นฐานกับรายวิชาที่สรางทักษะ
หรือความเฉพาะทางซึ่งผูรับผิดชอบแตละรายวิชานําผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรไปจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหนักศึกษามีผลการเรียนรูในแตละดาน ไดจัดเนื้อหาของหลักสูตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และ 
ELO ของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุใน มคอ. 3 โดยแสดงไวในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (เอกสารอางอิง มคอ. 2)   
 หลักสูตรไดกําหนดแผนการศึกษาใหนักศึกษา (การกําหนดแผนการศึกษา เปนการระดมความคิดเห็น
จากนักศึกษา คณาจารย และผูใชบัณฑิต) วาในแตละชั้นปนักศึกษาควรเรียนรายวิชาใดบาง มีการจัดลําดับ
การเรียนแตละรายวิชาไวใหในแผนการศึกษา (เอกสารอางอิง มคอ. 2) มีความรับผิดชอบครบทุกมาตรฐานผล
การเรียนรู โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนไดรวมกันจัดการเรียนการสอนและประเมินผล
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในแตละรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษานําผลการดําเนินการ 
ผลการประเมินรายวิชา และผลการทวนสอบไปรายงานใน มคอ. 5 เพื่อนําไปปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรูดีในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและ 
สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหมใน 
สาขาวิชานี้ 

1. นักศึกษาจะเพิ่มพูนองคความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยผานรายวิชาตางๆ และ
การทําวิทยานิพนธที่เนนผลการวิจัยที่มีคุณภาพ 
2. หลักสูตรจะจัดสัมมนาตางๆ ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรู
แลกเปลี่ยนประสบการณ งานวิจัย จากนักศึกษา คณาจารย 
และผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 
3. หลักสูตรจะสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการ
ประชุมวิชาการตางๆ เพื่อไดรับองคความรูใหมๆ รอบดาน 

2. มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 1. ฝกทักษะการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 
2. ฝกทักษะการเขียนบทความวิชาการเปนภาษาอังกฤษ 
3. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่สงเสริมการ
ใชภาษาอังกฤษ 
4. รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคณะ/มหาวิทยาลัย 
5. สนับสนุนใหนักศึกษามีประสบการณทําวิจัยตางประเทศ 
6. มีการจัดการเรียนการสอน บรรยายเปนภาษาอังกฤษ 

3. มีทักษะและความสามารถในการสืบคน
ขอมูลและเรียนรูดวยตนเอง 

1. อบรมวิธีการสืบคนขอมูลในฐานขอมูลตางๆโดยเฉพาะ
อยางยิ่งฐานขอมูลการวิจัยดานเทคโนโลยียาง 
2. การมอบหมายงานใหมีการสืบคนขอมูลและศึกษาคนควา
ดวยตนเองในรายวิชาเรียนตางๆและในการทําวิทยานิพนธ 

วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผูเรียนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง ไดผลการดําเนินงาน
ตาม AUN 4 และ AUN 5 ตามลําดับ 
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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 instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to 

critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new 

ideas and practices, etc.). 

 

 

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
หลักสูตรฯ มีปรัชญาในการศึกษาที่ชัดเจน คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุงหมายที่ผลิต

นักวิจัยและนักวิชาการที่มีความสามารถดานการวิจัยดานเทคโนโลยียางเชิงลึก  

มีความรู ความชํานาญขั้นสูง เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับสากล มีความคิดสรางสรรค 

เปนผูนําและที่พึ่งทางวิชาการขององคกรที่ตนปฏิบัติงานได สามารถถายทอด

และเชื่อมโยงความรูใหแกผูอื่นเขาใจไดเปนอยางดี พรอมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งในการ

อธิบายใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบถึงปรัชญา พันธกิจ หรือวัตถุประสงคของ

หลักสูตรมีการดําเนินการดังนี้    

1) ประชาสัมพันธหลักสูตรซึ่งดําเนินการโดยวิทยาเขต กรรมการหลักสูตรมีสวน

รวมในการใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และสงตัวแทนไปประชาสัมพันธ 

2) คณะไดจัดทําวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร โดยใหสาขาวิชาเสนอขอมูล

เกี่ยวกับหลักสูตรไปยังคณะและนําเสนอหลักสูตรใน website ของคณะและ

วิทยาเขต  

3) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และงานที่รองรับของหลักสูตรฯ ในขั้นตอนการ

สัมภาษณ เพ่ือรับนักศึกษา 

1) http://office. 

surat.psu.ac.th/rubb

er/Data-website/ 

CourseDetail1.pdf 

2) เลมหลักสูตร มคอ.2 

3) แผนพับ

ประชาสัมพันธ  ตาราง

การทํา road show 

4) Website ของคณะ 

วีดีโอ   

5) กําหนดการ

ปฐมนิเทศ 

6) สัมภาษณนักศึกษา

เพ่ือรับเขาศึกษา  โดย
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4) ชี้แจงในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ทั้งนี้หลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา

ของหลักสูตรที่มุงหมายผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความสามารถดานการ

วิจัยดานเทคโนโลยียางเชิงลึก  มีความรู ความชํานาญขั้นสูง เปนผูนําทาง

วิชาการท่ีสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ

ระดับสากล มีความคิดสรางสรรค เปนผูนําและที่พ่ึงทางวิชาการขององคกรที่ตน

ปฏิบัติงานได สามารถถายทอดและเชื่อมโยงความรูใหแกผูอื่นเขาใจไดเปนอยาง

ดี พรอมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม กระบวนการจัดการเรียน-สอนของหลักสูตรสอดคลองกับ 

ELOs และ Curriculum Mapping มีสมรรถนะเชิงสากลโดยจัดการทํางานวิจัย

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางชาติกับมหาวทิยาลัย

ในตางประเทศ และมีการเรียนการสอนในบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ เชน 

รายวิชา 927-503 กระบวนการแปรรูปยาง เปนตน 

คณาจารยประจํา

หลักสูตร 

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

ความสําคัญของเนื้อหาในรายวิชา มีการสนับสนุนใหมีการเรียนรูนอกสถานที่ 

ประชุมวิชาการ นําเสนองานวิจัย การแลกเปลี่ยนและทําวิจัยนักศึกษาตางชาติ

กับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ โดยมีการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม

กับผูเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรูจักการประยุกตใชความรู 

รูจักการแกปญหา มีโอกาสเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกันระหวาง

ผูเรียนในการกําหนด กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีการดําเนินการดังนี้  

1. อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีขอกําหนดรวมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน มีการเนนใหจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมีการ

สอดแทรกภาษาอังกฤษ  โดยคณะกําหนดใหแตละสาขามีการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ 100% อยางนอย 1 รายวิชา และ 50% ทุกรายวิชาโดยมีรายวิชา

ตางๆ รวมทั้งกระบวนการเรียนรูตางๆ ที่สอดคลองกนั กระบวนการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในรายวิชาตางๆ มีการ

สงเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning ซึ่งเปนการสงเสริม

ทักษะการคนควาหาคําตอบดวยตนเองซึ่งนักศึกษาสามารถใชทักษะนี้ในการ

ดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ ดังแสดงไวใน มคอ 2  

- มคอ.2 แผนที่แสดง

การกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรูจากหลักสูตร

สูรายวิชา 

(Curriculum 

Mapping)   

- มคอ. 3 , มคอ. 5  

- ประชุมหลักสูตรฯ ได

กําหนดกิจกรรม 

การเรียนการสอนในชั้น

เรียน  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนโดยเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนให

สอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา และสอดลองกับนโยบายของคณะและวิทยา

เขต กิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความหลากหลายเพื่อใหนักศึกษาบรรลุผล

การเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ หลักสูตรไดกําหนดใหในทุกรายวิชามีการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษรวมในรายวิชา เชน รายวิชาสัมมนาจัด

ใหมีการนําเสนอผลงานวิจัย และผลการคนควาเปนภาษาอังกฤษ และทุก

รายวิชานักศึกษาจะตองคนควาความรูจากวารสารระดับนานาชาติ มีการบูรณา

การงานวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอนในบางรายวิชา มีการ

มอบหมายใหนักศึกษาจัดทําโครงงานวิจัยวิทยานิพนธ สวนของรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบบรรยาย มุงหวังใหนักศึกษาไดรับความรูใน ภาคทฤษฎีและ

ประสบการณจากอาจารยผูสอน และชวยนําทางไปสูการศึกษาดวยตนเองตอไป 

ซึ่งตอบสนองตอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะการ วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

เรียน-สอนแบบปฏิบัติการมุงหวังใหนักศึกษาไดฝกทักษะในการปฏิบัติจริง การ

ทํางานเปนทีม ฝกการวิเคราะหปญหา การตัดสินใจและความรับผิดชอบ ซ่ึง

ตอบสนองตอ มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู 

ทักษะทางปญญา ทักษะ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นอกจากนี้ทางหลักสูตรไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ active 

learning เพื่อเสริมมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน โดยมีรูปแบบของการเรียน

การสอนแบบ active learning เชน การใชสื่อวีดีทัศน การอภิปรายคนควาใน

ชั้นเรียน โครงงานวิจัยที่มีการใชปญหาผลการดําเนินงาน รายการ หลักฐาน เปน

ฐาน ผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรูไปสูการมีสวนรวมในการสราง

ความรู เปนการสงเสริมการเรียนรูการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับนักศึกษา หลักสูตร

จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษในแตละรายวิชา เพื่อตอบสนองตอ

มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความรู ทักษะทางปญญา การสื่อสารและ

การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ประเมินการเรียนการสอนโดยผูเรียน และอาจารยผูสอนขอเสนอแนวทาง

ปรับปรุงใน มคอ 5 

ซึ่งหลักสูตรมีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ังเพื่อสื่อสารไปยังอาจารย

ผูสอนเพื่อใหนําวิธีการและจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุผลการ

เรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ และในขั้นตอนของการทํา มคอ.3 ออนไลน จะมี
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาสาขาวิชา และผูบริหารระดับคณะใหการแนะนํา

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหไดผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ 

ซึ่งอยูในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล และ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล อาจารยผูสอนใชเปนแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอน 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
มีกิจกรรมสงเสริมการเรียน-สอนชวยเพิ่มการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. การจัดการเรียนการสอนที่ชวยเพิ่มทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตดวยวิธีการ

สอนที่ไมใชการบรรยายเพียงอยางเดียว โดยใหอคณาจารยผูสอนสอดแทรก

กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในการเรียนการสอน การสืบคนขอมูล 

เชน แหลงเรียนรูเพ่ิมเติม การนําเสนอ การสัมมนา และทํากิจกรรมกลุมตางๆ มี

การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 50%ทุกรายวิชา เพื่อสงเสริมทักษะ

การใชภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดตลอด

ชีวิต 

2. หลักสูตรสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตครอบคลุมทักษะ 

    ในรายวิชาวิทยานิพนธเปนการสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการแกไข

ปญหาที่ ใชพื้นฐานจากความรูและวิธีการที่ถู กตอง จะประยุกต ใช กับ

กระบวนการแกไขปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนด

หนวยกิตของวิทยานิพนธไวอยางนอยครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม ดัง

ตารางโครงสรางหลักสูตรใน มคอ. 2  

มีการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยคณาจารยผูสอนแตละทาน 
กําหนดกิจกรรมการเรียนรู และใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเรียนรู
ไดดีขึ้น เชน  Website, Social network, Youtube, วีดีโอ รวมถึงการลงมือ
ปฏิบัติ หรืออื่นๆ   

นําผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาในการเรียนการสอน นํามาเปนเนื้อหาใน
รายวิชาที่เกี่ยวของกับผลการวิจัย ใหนักศึกษาทํางานวิจัย  ทํางานวิจัยรวมทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาฝกประสบการณ เทคนิคและประยุกตใชความรู
ที่เรียนกับงานวิจัย สัมนางานวิจัย หลักสูตรจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อชุมชน 
เชน การบริการวิชาการของนักศึกษา และอาจารย การทํากิจกรรมบําเพ็ญของ
นักศึกษาและอื่นๆ ดูแลนักศึกษาแตละคนโดยมีการวางแผนทั้งจากหลักสูตร
และสถานประกอบการเกี่ยวกับกิจกรรมและงานที่ใหนักศึกษาทํา เชนหลักสูตร
มีการกําหนดใหนักศึกษาทํางานวิจัย เปนตน  
3. การจัดการนําเสนองานวิจัย 

- มคอ. 3   

- สัมมนา งานนําเสนอ

ความรูและวิจัยใหมมา

แลกเปลี่ยนจากการ

สืบคนแหลงเรียนรู 

- การทําโครงงานวิจัย

ทั้งในมหาวิทยาลัยและ

นอกมหาวิทยาลัย 

- การนําเสนองานวิจัย

ทั้งภาคบรรยายและโป

สเตอรในการประชุม

วิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 

- การเขียนผลงานวิจัย

ในวารสารวิชาการ

เผยแพร 

- การดูงานทั้งใน

รายวิชาดูงาน และใน

รายวิชาตางๆ ใน

หลักสูตร 

- การทํากิจกรรมกลุม

แลกเปลี่ยนความคิด 

- การแลกเปลี่ยน

นักศึกษาตางชาติกับ

มหาวิทยาลัยทั้งในและ

ตางประเทศ 



50 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

AUN 5  

Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is 

constructively aligned to the 

achievement of the expected 

learning outcomes [1,2] 

       

5.2 The student assessments 

including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit 

and communicated to students 

[4,5] 

       

5.3 Methods including 

assessment rubrics and marking 

schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of 

student assessment [6,7] 

       

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and helps to 

improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access 

to appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        
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ผลการประเมินตนเองผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 5 

 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
- การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
- หลักสูตรการออกขอสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาที่เขียนไวตาม มคอ. 3 
- หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลนักศึกษาที่ชัดเจน มีการ
ประกาศผลใหทราบตามเกณฑของคณะ และนักศึกษา
สามารถขออุทธรณไดในกรณีที่คิดวาการใหคะแนนไมเปน
ธรรม  
เพื่อใหการประเมินผูเรียนมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการเรียนรูที่ คาดหวัง หลักสูตรไดก หนดการประเมินไว 3 
ชวง ตลอดระยะเวลาการศึกษา ไดแก      
1. ชวงการรับเขา การไดมาซึ่งผูเรียนที่มีคุณภาพ มีการกํา 
หนดการประเมิน การรับเขาศึกษาในหลักสูตร โดยใช
กฎเกณฑการคัดเลือก กรรมการหลักสูตรประเมินคุณสมบัติ
โดย กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครตองผล การเรียน เกรด
เฉลี่ยรวมไมต ากวา 2.50 หรือในกรณีที่เกรดเฉลี่ยรวมต 
ากวา 2.50 ตองสง ใหกรรมการหลักสูตรพิจารณาใหความ
เห็นชอบ หลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าขอสอบ 
และด าเนินการสอบคัดเลือก แบบขอเขียน จากน้ันหลักสูตร
พิจารณาเสนอตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่ เปน
อนุกรรมการสอบสัมภาษณ  (หนังสือแตงตั้งกรรมการ
สัมภาษณ) 
 ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน คณะกรรมการสอบ
พิจารณาและแจงผลการสอบไปยังคณะ คณะประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  คณะจัดปฐมนิเทศ/นักศึกษาใหมรายงาน
ตัวเขาศึกษาคณาจารยในหลักสูตรเขา รวมชี้แจงเกี่ยวกับ
รายวิชาในหลักสูตรและการลงทะเบียนตามแผนการศึกษา 
และจัดให อาจารยที่ปรึกษาพบกับนักศึกษา  
2. ระหวางการเรียน มีการประเมินผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย สนองตอบ มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
มคอ.3 เชน คะแนนความรับผิดชอบ คะแนนสอบ คะแนน
รายงาน คะแนนจากการปฏิบัติ และคะแนนการนําเสนอจาก
การอภิปราย ที่มีการกําหนดสัดสวนคะแนนที่มีความ

- https://tqf-surat.psu.ac.th/ 
- หนังสือแตงตั้งกรรมการสัมภาษณ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เหมาะสม ทั้งนี้ ชวงเวลา กฎเกณฑและวิธีการที่ใช จะมีการ
แจงใหนักศึกษาทราบตั้งแตชั่วโมงแรกของการเรียน และ
นักศึกษาสามารถตกลง สัดสวนคะแนนที่เหมาะสมได  มีการ
แจงผลการประเมินแกผูเรียน โดยการติดประกาศใหผูเรียน
ทราบใน เวลา 1 สัปดาหหลังจากสอบกลางภาค เพื่อให
ผูเรียนตระหนักและแกไขปรับปรุงการ เรียนของตนเองไดทัน
กอนสอบปลายภาค หรือใหผูเรียนประเมินการถอนรายวิชา
หาก เปนคําแนะนําจากอาจารยผูสอน หรือใหผูเรียน
ปรับปรุงการเรียนจากคําแนะนําของ อาจารยผูสอน เปนตน  
สําหรับผูเรียนที่มีประเด็นขอสงสัยในเร่ืองคะแนนการ
ประเมิน สามารถใช ชองทางที่สะดวก เหมาะสม เพื่อขอ
ความเปนธรรมในการรองเรียนผลการประเมินได เชน การ
เขาพบอาจารยผูสอน ที่ไดกําหนดชวงเวลาในแตละสัปดาหไว
สําหรับผูเรียน เพื่อสอบถามและดูคะแนนที่ไดรับการประเมิน 
สําหรับการพิจารณาความเที่ยงตรง นาเชื่อถือของวิธีการ
ประเมิน เพื่อการ ปรับปรุง หรือเพิ่มวิธีการใหม อยาง
สม่ําเสมอ หลักสูตรไดรวมกับทางคณะฯ ดําเนินการ ใหมีการ
ประเมินขอสอบโดยกรรมการประเมินขอสอบทุกครั้ง และจัด
ใหมีการทวนสอบ จํานวนรอยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดใน
หลักสูตร ในแตละภาคการศึกษา รวมทั้ง หลักสูตรยังไดใชผล
การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษามาใชเพื่อประเมิน
หรือ ปรับปรุงวิธีประเมิน และวิธีการสอนตอไป  
การเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ นักศึกษาตองมี การสง
รายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษาใหอาจารยท่ีปรึกษา
ประเมิน นอกจากนั้น หลักสูตรฯ มีการติดตามความกาวหนา
ของโครงรางวิทยานิพนธ  โดยใหมีการนําเสนอ โครงรางใน
รายวิชาสัมมนา 1 และนําเสนอความกาวหนาของ
วิทยานิพนธในรายวิชา สัมมนา  
3. การประเมินเพื่อการสําเร็จการศึกษา กระบวนการสําเร็จ
การศึกษา นอกจากวิชาตางๆ ที่ตองไดรับผลการเรียนที่ไมต่ํา
กวา B  และมีเกรดเฉลี่ยรวมไมต่ํากวา 3.00 แลว ผูเรียนยัง
ตองผานการทดสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ และการเรียน
รายวิชา วิทยานิพนธ ตองไดรับการประเมินจากอาจารยที่
ปรึกษา  กรรมการสอบโครงราง วิทยานิพนธ และกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ  และผลงานในวิทยานิพนธตองไดรับการ 
ตีพิมพวารสารวิชาการ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
- การประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และเกรด พึงมี
ความชัดเจนและแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 
- หลักสูตรมีการเผยแพรมคอ.3 ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และ
เกรด ผานเวบไซตของคณะ นักศึกษาสามารถเขาไปโหลด
และอานรายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลงดังกลาวได 
- นอกจากน้ีอาจารยผูสอนจะมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และ
เกรดแกนักศึกษาในชั่วโมงแรกเพื่อสรางขอตกลงรวมกันใน
การเรียนการสอน 

- https://tqf-surat.psu.ac.th/ 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment 
- วิธีการตาง ๆ เชน เกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความนาเชื่อถือ 
และเปนธรรม 
- หลักสูตรมีวิธีการๆ เชน เกณฑการประเมินและแผนการให
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความนาเชื่อถือ และ
เปนธรรม ดังตอไปนี้ 
  - หลักสูตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขอสอบ ใน
รายวิชาที่มีการจัดสอบทั้งการสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน   
  - หลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาการตัดเกรด เพื่อรับ
ฟง แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเกรดกอนทําการสงเกรดใน
ทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา  

- หนังสือแตงตั้งกรรมการประเมินขอสอบ   
- รายงานการประชุมของหลักสูตร 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
- การใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนมีความทันเวลาและชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
- คณะมีระบบใหทางหลักสูตรแจงคะแนนสอบแกนักศึกษา
หลังจากสอบวัดผลกลางภาค 
- นักศึกษาสามารถเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหา
แนวทางในการแกปญหา ทั้งเรื่องการเรียนและเร่ืองตางๆ ได
ตามวันเวลาที่อาจารยและนักศึกษาสะดวก  
- คณะมีระบบแจงผลการเรียนแกนักศึกษา ผานระบบอิน
เทอรเนตซึ่งนักศึกษาสามารถเขาไปดูเกรดแตละรายวิชาของ
ทุกภาคการศึกษา  

- ประกาศมหาวิทยาลัยการแจงคะแนนสอบ 
- แบบรายงานคะแนน  สรุปคะแนน สรุปผล
การประเมินโครงการเทียบกับปที่แลว 
- ระบบประเมินอาจารย 
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- หลักสูตรมีการนําผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารย
ผูสอนแตละคน ในแตละรายวิชา นํามาปรับการเรียนการ
สอนในเทอมถัดไป  
- หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.5 เพื่อใชสรุป ปรับปรุงแกไข 
เพ่ิมเติมของรายวิชานั้นๆเพ่ือนํามาใชในปการศึกษาถัดไป 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 
- ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม 
- นักศึกษาสามารถสอบถามขอสงสัย เกี่ยวกับคะแนนและ
เกรดกับอาจารยผูสอนได โดยตรง  นอกจากนี้สามารถ
รองเรียนผานหัวหนาสาขา หรือผูบริหารได   
 

- บันทึกขอความรองเรียน  รายงานการ
ประชุม ระเบียบการรองเรียนเกี่ยวกับ
คะแนนและเกรด 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 
academic staff will be able to: 

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

 apply a range of teaching and learning methods and select most 
appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 

 develop and use a variety of instructional media; 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 
courses they deliver; 

 reflect upon their own teaching practices; and 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 

includes teaching, research and service. 
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 

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

and aptitude. 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, 

taking into account their academic freedom and professional ethics. 
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, 

and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 

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

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

AUN 6  

Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering 

succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to 

fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

       

6.2 Staff-to-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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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and 
service 
แผนการรับ 
- มีกระบวนการวิเคราะหอัตรากําลังของบุคลากร
วิชาการในการรับอาจารยใหม 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
มีหลักเกณฑการสรรหาบุคลากรสายวิชาการอยางชัด 
และโปรงใส โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คัดเลือก 3-5 คน เพื่อดําเนินการทําการสรรหาตาม
กระบวนการที่มหาวิทยาลยักําหนด จะประกอบดวย 
ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดีหรือผูที่ได 
รับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนประธาน
กรรมการ ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสาขาวิชาหรือผู
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนกรรม- 
การและมีผูทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เปนกรรมการ 
- มีแผนการปฐมนิเทศอาจารยใหม รวมถึงอบรม
เทคนิคการสอน บทบาทหนาที่ของอาจารย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
แผนการพัฒนาตนเอง 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรโดยจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการของวิทยาเขต สุราษฎรธานี จัดใหประจําทุกป 
- มีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย อยางเชน ทุน
พัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารยใหม ทุนพัฒนา
นักวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย เปนตน   
- มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือในเงิน
สวัสดิการบรรณสารสงเคราะห  
- มีการบริหารและจัดการอาจารยประจําหลักสูตรได
เพียงพอ และแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยมี
การแบงภาระงานในสายสอน และวิชาการตําแหนง
ผลงานทางวิชาการ 
แผนการกระจายภาระงาน 

แผนการรับ 
- ตารางแสดง Full-Time Equivalent (FTE) 
และ Staff-to-student Ratio 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=10),(http://qadata.surat.psu.ac.t
h/showdetailtotal.php?id=11) 
- เกณฑ/กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=14) 
- โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=19) 
- จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ประกาศ การบังคับ
ใช  กระบวนการในการตรวจสอบกรณีมีขอ
รองเรียนดานจรรยาบรรณ) 
แผนการพัฒนาตนเอง 
- นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
- การสงเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัยงบพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปงบ 2559) 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย
สวัสดิการบรรณสารสงเคราะห 
- กระบวนการในการสนับสนุนการขอตําแหนงทาง
วิชาการ มีโครงการการอบรมการเขียน 
Manuscript ของคณะซึ่งจัดข้ึนทุกป 
- มีโครงการอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยใหมที่
เตรียมตัวของตําแหนงทางวิชาการ 
- แผนการพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพของ
บุคลากรสายวิชาการ 
 แผนการกระจายภาระงาน 
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- มีการจัดประชุมการแบงภาระงานสอนของอาจารย
ในหลักสูตร  
- มีการจัดสรรจํานวนนักศึกษาใหสอดคลองกับจํานวน
อาจารยที่ปรึกษา โดยมีสัดสวนประมาณ 20:1 

https://sissurat2.psu.ac.th/WebRegist2005/
Lecturer/AdvisoryStudent.aspx 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service 
- มีเกณฑของสกอ.ที่กําหนด สัดสวนนักเรียนตอ
อาจารย โดยในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางมีสัดสวน 
อยูในระดับที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

- ตารางแสดง Full-Time Equivalent(FTE)และ
Staff-to-student Ratio 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion  
are determined and communicated 
- กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย ใหม
ประกอบไปดวยขั้นตอนการประกาศรับสมัคร การ
เปดรับสมัคร และการสัมภาษณอาจารยใหม ดวยการ
สอบขอเขียนสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณตามแบบ
ประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด และวิธีการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกําหนดตามที่เห็น
เหมาะสมแลวรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ โดยผูที่
ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ สอบ
ขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ไดคะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 70 
- มีกลไกการคัดเลือกอาจารยใหมที่เหมาะสม และมี
ความโปรงใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปดโอกาสให
อาจารยในสาขาวิชามีสวนรวมในการสัมภาษณและ
ประเมินโดยมีคําสั่งการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
เปนคณะกรรมการสอบสัมภาษณอาจารยใหม 

เกณฑ/กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  

- กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ และ
ความโปรงใส  

-นโยบายในการจางงานบุคลากรสายวิชาการ 

- หนังสือเชิญเขารวมสอบสัมภาษณอาจารยใหม 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
- มีกระบวนการประเมินภาระงานของหลักสูตร ซ่ึง
พิจารณาจากภาระงานการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานบริหารและงานอื่นๆ โดยบุคลากรตองจัด 
ทําขอตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ TOR Online 
เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตน ทั้งนี้ กระบวนการจัดทํา
ขอตกลงภาระงาน จะชวยใหบุคลากรไดวางแผนและ
บริหารจัดการของการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดําเนิน
ของบุคลากรสายวิชาการ (จะรวมถึงการประกาศ
เกณฑในการประเมินผลงานของแตละหลักสูตร) 
ผลตอการพิจารณาขึ้นเงินเดือน 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=49) 
- สมรรถนะบุคลากร (การกําหนดสมรรถนะเปน
เกณฑการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
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รวมถึงทางคณะจะไดมีการวางแผนกําลังคนในการ
ปฏิบัติงานไดอีกดวย 
     โดยหลังจากที่ครบกําหนดที่จะตองรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (หลังทําขอตกลงภาระงานครบ 6 เดือน) 
บุคลากรตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ 
HR-MIS และ TOR Online เสนอตอผูบังคับบัญชา 
เพื่อเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากนั้น
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ 
งานโดยมีการแยกตามสาขาวิชาเพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมเนื่องจากภาระงานของบุคลากรแตละสาขาวิชา 
มีความแตกตางกัน 

กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงิน
เงินเดือน)  
competency online 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=50) 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎร
ธานี มีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยโดยมี
แผนการจัดโครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ 
- มีกระบวนการ และระบบดูแลบุคลากรใหมสาย
วิชาการ โดยมีระบบพี่เลี้ยง 
- มีกระบวนการในการสนับสนุนการขอตําแหนงทาง
วิชาการ และมีแผนการพัฒนาความกาวหนาทาง
อาชีพของบุคลากรสายวิชาการ 
 

- นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=16)  
- กระบวนการ มีระบบดูแลบุคลากรใหมสาย
วิชาการ ระบบพี่เลี้ยง 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=51) 
- การขอตําแหนงทางวิชาการ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=54) 
- แผนพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=56) 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
      มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดาน
สมรรถนะในการวิจัยและสงเสริมและพัฒนาระบบงาน
วิจัย  โดยในปการศึกษา 2559 วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตฯ ไดมี
การประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาแผนงบประมาณราย- 
จายกองทุนวิจัยประจําปงบประมาณ 2559  ซึ่งมีงบ 
ประมาณที่ไดรับจัดสรร  ประจําปงบประมาณ  2559  
แผนงานวิจัย  งานสนับสนุนวิจัย  หมวดดําเนินการ  

การประกาศเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

- นโยบายดานการวิจัย 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=60) 

- นโยบายกองทุนวิจัย 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=20) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประเภทเงินอุดหนุน  รายการเงินกองทุนวิจัย  จํานวน  
14,604,600 บาท โดยไดวางแนวทางและหลักเกณฑ
ในการจัดสรรงบประมาณจํานวน 12 วัตถุประสงคซึ่ง
สอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วาดวยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544  
นอกจากนั้นมีระบบการใหรางวัลและการยอยอง
บุคลากรสายวิชาการ โดยมอบเงินรางวัลเนื่องใน
โอกาสวันสําคัญของวิทยาเขต ดังนี ้
1) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
เงินรางวัล 10,000 บาท 
2) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย เงิน
รางวัล 30,000 บาท 
3) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย เงิน
รางวัล 60,000 บาท 
  ทั้งนี้ในสวนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีรางวัล
สนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยใหสําหรับนักวิจัยที่มี
ผลงานเพื่อขอรับรางวัลอีกทางหนึ่ง ประกาศทุนสนับ 
สนุนการตีพิมพบทความวิจัย ประจําป 2559  

- เงินรางวัลประจําตําแหนง 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=58) 

- ประกาศเงินรางวัลตีพิมพ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailto
tal.php?id=64) 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 
อาจารยในหลักสูตรมีผลงานดานตาง ๆ ดังนี้   
1. ผลตีพิมพงานวิจัย ระดับนานาชาติ 19 เรื่อง 
2. มี Proceedings 2 เรื่อง 
3. การบริการวิชาการ (ครั้ง) 3 ครั้ง 
4. การผลิตหนังสือ เอกสาร ตํารา 1 เรื่อง 
5. โครงการขอทุนจากแหลงทุนภายในและภายนอก 
10 ทุน 

รายงานความกาวหนาหองปฏิบัติการเคมีพอลิ-
เมอร ป 2559 

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Head counts FTEs 

Associate/ 
Assistant Professors 

1    100 

Full-time Lecturers 1 3 5  100 
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Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Head counts FTEs 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

     

Total 2 3 5  100 
Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

2558 5 12 1:2.4 

2559 5 14 2.8 

Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional National Regional International 

2559    19 19 3.8 

 

จํานวนอาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 5 คน มีนโยบายในการจางอาจารย (กจ.) มี

ระเบียบการจางงานตําแหนงอาจารย เชน คุณวุฒิ ป.เอก job-description TOR ขอมูลการวิเคราะห

อัตรากําลัง มหาวิทยาลัยมีระเบียบและการกําหนดแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  โดยมีการแบงภาระงาน

สอนและวิจัย ดังนี ้

Academic staff members competent and qualified for their jobs 
 

อาจารยประจําหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค Ph.D. (Polymer Rheology and Processing), University of 

Bradford, England, 2540 
ดร.สุนิสา สุชาติ Ph.D. (Chemical Engineering), Universite de Montpellier 

II, France, 2555 
ดร.จุฑารัตน อินทปน Ph.D. (Biotechnology and Microbiology),     

Montpellier SupAgro, France, 2553 
ดร.เอกสิษฐ อนันตเจริญวงศ Ph.D. (Chemistry and Physico-Chemistry of Polymer), 

Universite du Maine, France, 2554 
ดร.สกุลรัตน พิชัยยุทธ ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), ม.สงขลานครินทร, 2555 
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The competencies and expertise of the academic staff adequate for delivering the programme 
อาจารยประจําหลักสูตร ภาระงานสอนในรายวิชา 

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค(ประธาน
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

927-521 POLYMER SYNTHESIS 
 927-524 STRUCTURE – PROPERTIES RELATIONSHIP OF POLYMER 
 927-526 RHEOLOGICAL PROPERTIES OF POLYMER 
 927-527 REACTIVE POLYMER PROCESSING 
 927-568 THERMOPLASTIC ELASTOMERS 
 927-701 THESIS  
 927-702 THESIS  
 927-703 THESIS  
 927-704 THESIS 

ดร.สุนิสา สุชาติ(ผูรับผิดชอบหลักสูตร)  927-502 Additives for Rubbers 
 927-505 Special Topics I 
927-522  Advanced Instrumental Analysis  
927-542 Degradation and Stabilization of Rubber 
             927-565 Adhesion and Adhesive Technology 
927-573 Spectroscopy of Rubber and Rubbery Materials 
927-575  Modern Rubber Product Technology   
927-601 Seminar in Rubber Technology I  
927-602 Seminar in Rubber Technology II  
927-603 Seminar in Rubber Technology I  
927-604 Seminar in Rubber Technology II  
927-605 Seminar in Rubber Technology III  
927-606 Seminar in Rubber Technology IV  
927-701 Thesis  
927-702 Thesis  
927-703 Thesis  
927-704 Thesis  
927-705 Thesis  
927-706 Thesis 

ดร.จุฑารัตน อินทปน(ผู รับผิดชอบ
หลักสูตร) 

927-521 Polymer Synthesis 
927-502 Additives for Rubbers 
927-542 Degradation and Stabilization of Rubber 
927-561 Advanced Latex and Emulsion Technology 
927-575 Modern Rubber Product Technology 
927-601 Seminar in Rubber Technology I  
927-602 Seminar in Rubber Technology II  
927-603 Seminar in Rubber Technology I  
927-604 Seminar in Rubber Technology II  
927-605 Seminar in Rubber Technology III  
927-606 Seminar in Rubber Technology IV  
927-701 Thesis  
927-702 Thesis  
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927-703 Thesis  
927-704 Thesis  
927-705 Thesis  
927-706 Thesis  
 

ดร . เอกสิษฐ  อ นันต เ จ ริญว งศ
(ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

927-503 Processing of Rubbers 
927-504  Testing of Rubbers 
927-523 High Performance Polymers 
927-564 Mold Design for Rubber Products 
927-565 Adhesion and Adhesive Technology 
927-569 Rubber Bonding 
927-575 Modern Rubber Product Technology 
927-601 Seminar in Rubber Technology I  
927-602 Seminar in Rubber Technology II  
927-603 Seminar in Rubber Technology I  
927-604 Seminar in Rubber Technology II  
927-605 Seminar in Rubber Technology III  
927-606 Seminar in Rubber Technology IV  
927-701 Thesis  
927-702 Thesis  
927-703 Thesis  
927-704 Thesis  
927-705 Thesis  
927-706 Thesis 

ดร.สกุลรัตน พิชัยยุทธ(ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร) 

927-525  Polymer Blends 
 927-527 ReactivePolymer Processing 
 927-570 Natural Rubber Blends 
 927-571 Mixing of Rubber 
 927-574 Process Control of Rubber Production 
927-601 Seminar in Rubber Technology I  
927-602 Seminar in Rubber Technology II  
927-603 Seminar in Rubber Technology I  
927-604 Seminar in Rubber Technology II  
927-605 Seminar in Rubber Technology III  
927-606 Seminar in Rubber Technology IV  
927-701 Thesis  
927-702 Thesis  
927-703 Thesis  
927-704 Thesis  
927-705 Thesis  
927-706 Thesis 
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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. 

 
ผลการผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

AUN 7  

Support Staff Quality 



66 
 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities 
are implemented to fulfil them [4] 

       

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 7 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried 
out to fulfil the needs for education, research and service 
 มีการวางแผนสํ าหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยคณะ
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  ร ว ม ทั้ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  เปน
ผูรับผิดชอบดานกําลังคนทั้งหมด 
 มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใหมีการดําเนินการ
สนับสนุนงานดานวิชาการ งานวิจัย รวมทั้งงานบริการวิชาการให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 มีการวางแผนการดําเนินการที่ชัดเจน นโยบายจะตองสอดคลอง
และสนับสนุนกับสิ่งที่หนวยงานตองการ แตดวยสภาพการบริหาร
แบบรวมศูนยของวิทยาเขตสุราษฎรธานี บุคลากรสายสนับสนุน
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนเพียง 6 
คน ซ่ึงอยูในสังกัดของกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร 
และกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา สงผลใหขาดบุคลากรฝาย
สนับสนุนประจําหลักสูตรที่จะมาชวยงานทางดานธุรการ จึงพบวา
สภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นคืออาจารยทุกคนในหลักสูตรตองมา
ทํางานธุรการ 

 ขอมูลจากกองการบริหารและการ
พัฒนายุทธศาสตร และขอมูลจากการ
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา 

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

(http://qadata.surat.psu.ac.th/ 
showdetailtotal.php) 



67 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(1) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนไดใชระบบการ
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จํานวน 3 – 5 คน 
ประกอบดวย 
   1.1) ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนประธานกรรมการ 
   1.2) ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสาขาวิชา หรือผูที่ ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนกรรมการ 
   1.3) ผูทรงคุณวุฒิ 1 – 3 คน เปนกรรมการ 
(2) คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหนาที่กําหนด
วิธีการสรรหาและคัดเลือก เพื่อใหไดมาซึ่งผูมีความรูความสามารถ 
และเหมาะสมกับตําแหนง โดยกําหนดภาระงานของตําแหนงและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ใชในการสรรหาและคัดเลือก 
(3) วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปด รับสมัครทั่ วไปและ
ดําเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี ้
   3.1) สอบขอเขียน และหรือ สอบปฏิบัติ และ 
   3.2) สอบสัมภาษณตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

เกณฑการตัดสิน  

ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ สอบขอเขียน 
สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 โดย
ที่ทุกกระบวนการผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 การจัดสรรภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะฯ 
ขาดความสมดุล บุคลากรบางคนมีภาระงานมาก 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 มหาวิทยาลัยไดประกาศคุณลักษณะในหนาที่ของบุคลากรสาย
สนับสนุนไวอยางชัดเจน สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ ไดแก  ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จํานวน 5 
สมรรถนะ ดังนี ้
   1) จริยธรรม หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยาง
ถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหง
วิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   2) มุงเนนผูรับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามใน
การใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสียที่มาติดตอ 
   3) การทํางานเปนทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับ
ผูอื่นเปนสวนหนึ่งของทีมงาน หนวยงานหรือสถาบันรวมทั้ ง
ความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/ 
showdetailtotal.php) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
   4) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝรู สั่งสม
ความรู ความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ดวยการศึกษา 
คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใช
ความรู ประสบการณ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ ์
   5) การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู การสรางพัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก และทาทาย ชนิด
ที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 
 มีการสรางระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
ดังนี ้
      (1) รอบการประเมิน ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี ้
           1.1) คร้ังที่ 1 ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม  - 31 มกราคม 
           1.2) คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ – 31 กรกฎาคม  
      (2) องคประกอบการประเมินและสัดสวนคาน้ําหนักในการ
ประเมิน 
           2.1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน 
รอยละ 80 
           2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สวนคาน้ําหนักในการ
ประเมิน รอยละ 20 
      (3) การกําหนดระดับผลการประเมิน แบงระดับผลการ
ประเมินออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
           -ระดับดีเดน     คะแนนรวมรอยละ 90 – 100  
           -ระดับดีมาก     คะแนนรวมรอยละ 80 – 89 
           -ระดับดี            คะแนนรวมรอยละ 70 – 79 
           -ระดับพอใช     คะแนนรวมรอยละ 60 – 69 
           - ตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน และไมไดรับการ
พิจารณาเพิ่มคาจาง คะแนนนอยกวารอยละ 60 
      (4) ระดับการประเมิน กําหนดใหมีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี ้
           4.1) ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการ
ของภาควิชาหรือหน วยงานเทียบเทาภาควิชา และตองมี
ผูบังคับบัญชาขั้นตนเปนกรรมการ 
          4.2) ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหนวยงาน 
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          4.3) ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการ
ปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน ดังนี ้
       1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
       2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial 
Competency) 
       3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานวิชาชีพ (Functional 
Competency) ใ ห เ ลื อ ก ต า ม พ จ น านุ ก รม ส ม ร รถ น ะ ข อ ง
มหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) 
จํานวน 5 ขอ และขอ 3) จํานวน 3 ขอ บุคลากรสายสนับสนุนที่
ดํารงตําแหนงผูบริหาร ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอ 
และใหเลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจํานวน 3 ขอ การ
ประเมินสมรรถนะใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
 มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรูความสามารถของ
สายสนับสนุน มีการกําหนดการประเมินแบบรูบิคที่ชัดเจน และเปด
ใหสายวิชาการไดมีสวนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สายสนับสนุนดวย 
 บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานไดตามสมรรถนะหลัก 
และตามคุณสมบัติงานที่ไดกําหนดไว แตเนื่องจากภาระงานที่มาก 
และระบบการบริหารงานของวิทยาเขตเปนแบบรวมศูนยที่ขาด
ประสิทธิภาพ ทําใหการปฏิบัติงานทําไดไมสมบูรณเพียงพอ 
 ผลสํารวจความพึงพอใจที่มีตอบทบาทหนาที่ของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
ประจําปการศึกษา 2559 อยูในระดับ 3.93 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
 มี การฝ กอบรมและพัฒนาบุ คลากรสายสนับสนุ น โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี กําหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรของวิทยาเขต
สุราษฎรธานี ดังนี ้
   1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
   2) โครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่ 
   3) การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(ตามความตองการของบุคลากร)  

(http://qadata.surat.psu.ac.th/ 
showdetailtotal.php) 
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   4) โครงการเชื่อมความสัมพันธบุคลากร 
   5) โครงการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ (การขอตําแหนง/
การศึกษาตอ) 
   6) กระตุนใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําแผนความกาวหนาใน
วิชาชีพ 
   7) โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความตองการของคณะ/
หนวยงาน 
 มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใหสามารถ
ทํางานไดตามสมรรถนะหลักที่กําหนดไว 
 หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากร
สายสนับสนุน ไดแก กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร 
เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนไมไดสังกัดกับทางคณะฯ และ
หลักสูตร 
 แผนงานสําหรับการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรสายสนับสนุน
เปนแบบคอยเปนคอยไป ไมเปนเชิงรุก สวนใหญเปนการพัฒนา
และฝกอบรมตามนโยบายจากสวนกลาง เชน อบรม LEAN, อบรม 
Happy Workplace, อบรมเสนทางสายอาชีพ ฯลฯ 
 ไมมีการกําหนดจํานวนชั่วโมงในการอบรมตอปสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน เนื่องจากบางโครงการเปนการอบรมเฉพาะกลุม ซึ่ง
อาจไมเหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุม ทั้งนี้ ในสวนของกิจกรรมที่จัด
โดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุมสามารถเขารวมได จะเปนโครงการ
ภาคบังคับที่ ใหบุคลากรตองเขารวม โดยบุคลากรไดเขารวม
โครงการไมต่ํากวารอยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
 แมจะมีสัดสวนงบพัฒนาและฝกอบรมของบุคลากรสาย
สนับสนุนตองบประมาณทั้งหมด แตขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการใชงบ 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
 มีการสรางระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน 
บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน 
สามารถยื่นขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ดังนี้  
      ระดับชํานาญการ ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว ดังนี้  
            (1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 6 ป  
            (2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 4 ป  
            (3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2 ป  
      ระดับชํานาญการพิเศษ  
         ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลว ไมนอยกวา 4 ป 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/ 
showdetailtotal.php) 
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 เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแกบุคลากร
ผูไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ซึ่งเปนผูมีความประพฤติ 
การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงาน
ดวยความอุทิศทุมเท และเสียสละ เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวน
ราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงไดจัดชอดอกไมแสดงความยินดี
และมอบใหบุคลากรดีเดนเปนประจําอยางตอเนื่องทุกๆ ป 
 บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอบทบาทหนาที่ของ
ตนเองในระดับหนึ่ง แตเนื่องจากขาดระบบการวางแผนในการ
ทํางาน ขาดพี่ เลี้ยงและความแมนยําเรื่องของระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํางาน บุคลากรสายสนับสนุนจึงมักมี
ความเครียดและแรงกดดันสูง 

 

Number of Support Staff เดือนสิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 จํานวนบุคคลากรสายสนับสนุน  

Support Staff 
บุคคลากรหนวยงานสนับสนุน 

Highest Educational Attainment  
ระดับการศึกษาสูงสุด (จํานวน) Total 

รวม 

มัธยมศึกษา ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
Library Personnel   
บุคลากรหองสมุด 

0 1 3 1 0 5 

IT Personnel 
บุคลากรศูนยสารสนเทศ 

0 2 9 1 0 12 

Laboratory Personnel 
บุคลากรหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

0 0 16 4 1 21 

Administrative Personnel
บุคลากรดานงานบริหาร 

9 6 49 8 0 72 

Student Services Personnel 
(enumerate the services) 
บุคลากรดานบริการวิชาการ
นักศึกษา 

0 0 6 6 0 12 

บริการงานพัฒนานักศึกษา 0 0 10 1 0 11 

รวม 9 9 93 21 1 133 

Number of Support staff (รายงานวันที่ 2 สิงหาคม 2560) 
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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 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

AUN 8  

Student Quality and Support 
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เกณฑ 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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 8 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date 
หลักสูตรมีนโยบายในการรับผูเขาศึกษาที่ชัดเจนซึ่งปรากฏในมคอ. 2 การรับ
นักศึกษาสอดคลองกับเกณฑที่สถาบันใชและมีกระบวนการรับเขาที่เหมาะสม
คือการพิจารณาคุณวุฒิโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและจากคณาจารยในหลักสูตร
และสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรซึ่งสอดคลองและไปใน
ทิศทางเดียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการเผยแพรและประชาสัมพันธผาน
ทางวิทยาเขตมีการประชาสัมพันธเผยแพรอยางทั่วถึงและเปนปจจุบันทั้งแผน
พับประชาสัมพันธ และมีการประชาสัมพันธผานเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 
เกณฑการรับนักศึกษาที่ทางหลักสูตรกําหนดในมคอ. 2 และมีการปรับปรุงตาม
รอบประชุม กอนประกาศรับนักศึกษาใหมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร  
กําหนดปฏิทินการรับบุคคลเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาเปน 2 ลักษณะ ดังนี้   
1. การรับสมัครประจําป กําหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนธันวาคมถึง
เดือน มกราคมของปถัดไป เปนการรับสมัครคร้ังใหญทุกสาขาวิชา    
2. การรับสมัครตลอดป กําหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนมีนาคมถึง
เดือน พฤศจิกายนของทุกป  
หลักสูตรฯ ไดดําเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา
อยางมีระบบโดยผานกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีประกาศการรับ
สมัคร คุณสมบัติของผูสมัคร การคัดเลือก และรายละเอียดตางๆ ผานเวปไซด  

เอกสารเกณฑการรับ
นักศึกษาของแตละ
โครงการ 
http://www.grad.psu.
ac.th/th/admis.php 



74 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
http://www.grad.psu.ac.th/th/admis.php และการแจงกับนักศึกษาชั้นปที่ 
4 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาประจําป 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
หลักสูตรคัดเลือกผู เขาศึกษาดวยการพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครโดย 
คณะกรรมการประจําหลักสูตร จากนั้นหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทํา 
ขอสอบ และดําเนินการสอบคัดเลือกแบบขอเขียน แลวพิจารณาเสนอตัวแทน
อาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่เปนกรรมการสอบสัมภาษณ และแจงผลสอบ
สัมภาษณ หลักสูตร คณะกรรมการสอบพิจารณาตามเกณฑการรับ จํานวนที่รับ 
และความเหมาะสมที่รับ โดยมีการประชุมของสาขาวิชาและแจงผลการสอบไป
ยังคณะเพื่อประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ปการศึกษา 2559 มีนักศึกษามา
สมัครเรียนในระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน จากจํานวนนักศึกษาที่กําหนดไว
ในหลักสูตรมีจํานวนปริญญาโท 10 คน และสมัครปริญญาเอก 1 คนจากจํานวน
นักศึกษาท่ีกําหนดไว 5 คน สอบผานตามคุณสมบัติที่กําหนดในระดับปริญญาโท 
จํานวน 2 คน และปริญญาเอก 1 คน รวมเปนจํานวนนักศึกษาทั้งหมดหลักสูตร 
3 คน อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมกันเพื่อประเมินผลการดําเนินงานการ
รับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียาง พบวาจํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม
ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตคิดเปนรอยละ 20 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คิดเปน
รอยละ 20 การดําเนินการรับนักศึกษาไดจํานวนนักศึกษาต่ํากวาเปาหมาย ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจ ราคายางตกต่ํา อาจจะมีสาเหตุจากชวง
ระยะเวลาในการรับนักศึกษาใกลเคียงกับสถาบันอื่นๆ อาจสงผลในการตัดสินใจ
เลือกเรียนของนักเรียนดวยเชนกัน อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อ
หาแนวทางในการทําใหไดนักศึกษาเพิ่มขึ้น เชน จัดคายแนะนําหลักสูตร จัดทํา
ไฟลวิดีโอแนะนําหลักสูตร อาจารยและกิจกรรมตางๆ ภายในหลักสูตร เปนตน 
(รายงานการประชุมสาขา/แผนการรับ/บันทึกขอความสัมภาษณนักศึกษา) 
ดานคุณภาพนักศึกษาเมื่อประเมินทดสอบความรูพื้นฐาน โดยสอบวัดความรู
และการสัมภาษณพบวานักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่เขามา
สมัครจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีตรงสาขาที่กําหนดในหลักสูตร และมี
ความรูพื้นฐานทางดานเทคโนโลยียาง มีความพรอมในการเรียนในระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

-รายงานการประชุม  
-รายงานการประชุม
สาขา 
-มคอ. 2   
-เอกสารเกณฑการ
รับเขาของนักศึกษา 
- แผนการรับนักศึกษา 
- บันทึกขอความเชิญ
กรรมการสอบ สัมภาษณ
นักศึกษา 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
หลักสูตรมีระบบติดตามความกาวหนาในการเรียน ดูศักยภาพทางวิชาการของ
ผูเรียน โดยหลักสูตรมีระบบที่กําหนดใหนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
กอนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาพบอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อใหรับคําชี้แนะในการทําวิทยานิพนธและวางแผนการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบในการกําหนดใหนักศึกษามีการรายงาน

- ใบรายงานคะแนน  
- ประกาศของ บว.  
- ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร วาดวยการศึกษา



75 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความหนาการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาและมีคณะกรรมการในการ
ติดตามความกาวหนา 
หลักสูตรไดแจงในนักศึกษาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อใหนักศึกษา
เขาพบอาจารยที่ปรึกษานิพนธไดอยางนอยอาทิตยละ 2 ชั่วโมง ซ่ึงคณะกําหนด
ภาระงานและภาระโหลดใหกับอาจารยที่ปรึกษาอาจารยติดตามควบคุมให
คําปรึกษาความกาวหนาของวิทยานิพนธอยางสม่ําเสมอ 
1. การแจงเกรดและผลการเรียนของนักศึกษา online คะแนนกลางภาคและ
ปลายภาค  
2. อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของภาระงานวิทยานิพนธ และ
หนวยกิตที่นักศึกษาเรียนวามากนอยหรือเหมาะสมหรือไม 
3. การเตรียมการวิทยานิพนธ 
-หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ 
-นักศึกษาทุกคนตองมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายในปการศึกษาแรก 
-สําหรับนักศึกษาปริญญาโทควรสอบผานโครงรางวิทยานิพนธภายในป
การศึกษาแรก 
- สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกควรผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) ภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก และควรสอบผานโครงราง
วิทยานิพนธภายใน 4 ภาคการศึกษาแรกของการเรียนวิชาวิทยานิพนธ 
4. กระบวนการประเมินผล  
- นักศึกษาตองมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ โดยมีกรรมการสอบโครงรางไม
นอยกวา 3 คนแตไมเกิน 5 คน  
- มีการประเมินความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา 
นักศึกษาตองมีการรายงานความกาวหนาที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดย
อาจารยที่ปรึกษา  
- ตองเสนอและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ ซ่ึง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- ตองมีการเผยแพรผลงานในลักษณะของการประชุมวิชาการ และ/หรือการ
ตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและสากล  
- สงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- ขอกําหนดอื่นๆใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2556 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
2556 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability 
  หลักสูตรไดจัดใหมีการดูแลและใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และคณาจารยในสาขาวิชา สงเสริมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาเพื่อให
นักศึกษามีความรูที่คาดหวังตามที่หลักสูตรไดระบุไวใน มคอ. 3 และยังมีการ
สงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดเขารวมงานประชุมวิชาการทั้งระดับ 

- เอกสารเกณฑการรับ
นักศึกษา 
- โครงการได
งบประมาณสนับสนุน
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ชาติและนานาชาติเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
พรอมท้ังเรียนรูวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆในดานตางๆ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย
มีการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มุงในการสงเสริม
ศักยภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและบัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน แตไมเกิน 20 เปอรเซ็นตของงบประมาณเงินคาบํารุง
กิจกรรมนักศึกษาที่ไดรับในแตละปการศึกษาที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย 
    หลักสูตรมีกระบวนการสงเสริมและมีการบริการตางๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
โดยหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ตามความเหมาะสมของแตละ
รายวิชา และมีการกําหนดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Project base 
learning มีการจัดใหมีการเสวนาองคความรูและการนําเสนอเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู เชน ในรายวิชา สัมมนา 1  
    หลักสูตรมีการจัดทําแผนกิจกรรมของนักศึกษาเชน มีกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ในรายวิชา 927-522 Advanced Instrumental Analysis (มคอ. 3) เพื่อให
นักศึกษามีประสบการณในการใชเครื่องมือวิเคราะหยาง 
    นอกจากนี้หลักสูตรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาที่มีศักยภาพใน
การนําเสนอผลงาน โดยในปการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับหลักสูตรปริญญา
โทไดเขารวมนําเสนองานวิจัยแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการดานพอลิเมอร 
ระดับนานาชาติชวยสงเสริมและสนันสนุนการเรียนรูและประสบการณพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาไดเปนอยางดี สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ  
    หลักสูตรมีการกําหนดการสอบโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา มีกําหนด 
การสอบโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภายในภาคการ 
ศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 1 โดยมีกรรมการสอบโครงราง ไมนอยกวา 3 คน 
แตไมเกิน 5 คน หลักสูตรมีการประเมินความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ
ทุกภาคการศึกษา ซึ่งในป 2559 หลักสูตรยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
    วิทยาเขตมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท้ังทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต 
เพ่ือเสริมสรางและปลูกฝงนักศึกษา วินัยนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาใน
ทักษะดานตางๆ ประสานงานในการดําเนินงการจัดกิจกรรมตางๆ ใหคําปรึกษา
ในการดําเนินกิจกรรมของชมรมตางๆ ทั้งทางดานวิชาการ ดานพัฒนาสังคม 
และบําเพ็ญประโยชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม สุขภาพและพลานามัย เตรียม
ความพรอมนักศึกษากอนเขาเรียน เชน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษาของวิทยาเขต ของคณะและของมหาวิทยาลัย  
    หลักสูตรยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในป 2559 แตทางหลักสูตรมีแนว
การวางแนวทางในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ มีการฝกทักษะการใชเคร่ืองมือ 
การคิดวิเคราะห เพ่ือเปนในทางในการประกอบอาชีพตอไป 

สนับสนุนกิจกรรม
วิชาการไปนําเสนอ
งานวิจัยและไปวิจัยใน
และตางประเทศ 
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
เนื่องจากวิทยาเขตสุราษฎรธานีมีการบริหารงานแบบรวมศูนยบริการประสาน 
พันธกิจ การจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู
ของผูเรียนจึงรับผิดชอบโดยสวนกลาง ซึ่งไดจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
อาทิเชน ศูนยสนเทศและการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยการจัดการความพรอมดาน
อุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี และความพรอมดานการใหบริการ เชน 
หองเรียน หองปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ หองสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร และติดตั้งจุด Wifi เพื่อใหนักศึกษาไดสามารถเขาถึง
การเรียนรูผานเครือขายการสื่อสารขนาดใหญโดยติดตั้งจุด Wifi ทั่วพ้ืนที่ภายใน
อาคาร รวมทั้งการบํารุงรักษาในดานการจัดหาทรัพยากร ซึ่งไดมีการทําแบบ 
สอบถามความตองการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการเรียนการ
สอนจากอาจารยผูสอนเพื่อจัดหาตอไป ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและ
เครื่องมือกลางรับผิดชอบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตางๆ เชน 
วัสดุอุปกรณ และสารเคมีที่ใชในการเรียนการสอน ครุภัณฑที่จําเปนสําหรับการ
เรียนการสอนและวิจัย หองสมุดไดมีการจัดหาทรัพยากรทางการเรียนรูและ
ฐานขอมูลงานวิจัยทั้งในรูปแบบออนไลน หนังสือ วีดีทัศนและสื่อการเรียนรูอื่นๆ 
โดยมีการสํารวจความตองการ และแบบสอบถามอยูในระดับ 3-4  

ระบบจัดการสิ่งแวดลอม
ใหเอื้อตอการเรียนรูจาก
วิทยาเขต 

Intake of First-Year Students ตารางขอมูลการรับเขาของนิสิตในหลักสูตร 
รับนักศึกษาใหมไดแสดงจํานวนรับการเขาศึกษาตามประกาศรับสมัครและไดจําแนกขอมูลจํานวนรับ 

จํานวนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ จํานวนผูมารายงานตัวเขาสอบสัมภาษณ จํานวนนักเรียนยืนยัน
สิทธิ์ จํานวนนักเรียนมารายงานเปนนักศึกษาใหม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ตารางขอมูลการรับเขาของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

จํานวนผูสมัคร จํานวนที่ประกาศรับ จํานวนผูที่ลงทะเบียน 

2557 11 15 8 
2558 3 15 3 
2559 5 15 3 

 

 ตารางขอมูลจํานวนนักศึกษาแตละขั้นป 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 สูงกวาป 4 

2557 8 - - - - 

2558 3 8 - - - 

2559 2 3 8 - - 
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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  

เกณฑ 
คะแนน 

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

     

 

  

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

    

 

   

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

      

 

 

AUN 9  

Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 9 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
มีอุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและทันสมัยที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน และการวิจัย (หองเรียน หองเรียนรวม หองปฏิบัติการโครงการ 
เครื่องมือวิเคราะห เคร่ืองมือแปรรูป และระบบสารสนเทศฐานขอมูลทางวิชา 
ฯลฯ) โดยมีการกําหนดแผนการรับจากหลักสูตร และงานแผนจัดทํางบประมาณ
รายจาย โดยกองแผน ฝายอาคารสถานที่ จัดหา/สรางอาคารตามแผน จัดทํา
งบประมาณรายงานประจําป และจัดทํางบครุภัณฑ มีการสํารวจความเพียงพอ
ของหองเรียน อุปกรณ ตรวจสอบความพรอม คุณภาพ รวมทั้งขอมูลที่สะทอนจาก
อาจารย นักศึกษา บุคลากร ที่แจงซอมและดําเนินการซอมแซมพรอมแจงผล อีก
ทั้งยังมีการประชุมหาแนวทางแกไข ตามขอเสนอแนะโดยหลักสูตรและวิทยาเขต 

- เอกสารการรายการ
เครื่องมืออุปกรณ 
อาคาร ครุภัณฑ และ 
- แผนการจัดซื้อ
เครื่องมืออุปกรณของ
หนวยงานกลาง คณะ 
และสาขา 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
มีหองสมุดและทรัพยากรอยางเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน และการวิจัย มีการกําหนดรายชื่อหนังสือ วารสาร และสื่อการสอนที่ใชใน
รายวิชาในหลักสูตร ใหทันสมัย โดยหลักสูตรเสนอรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวของกับ
รายวิชาไปยังหองสมุด หองสมุดจัดทําบัญชีหนังสือไปยังงานพัสดุ และสํารวจ
ความเพียงพอของหนังสือโดยหองสมุด มีการเก็บขอมูลที่สะทอนขอมูลหนังสือ
จากอาจารย นักศึกษา บุคคลากร และมีระบบแจงความตองการหนังสือ รวมทั้งมี
การประชุมหาแนวทางแกไข ตามขอเสนอแนะ โดยหลักสูตร และหองสมุด
เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ไดขอมมูลที่ตรงกับความตองการใชงานมากกวา 

-เอกสารการรายการ
หนังสือ และแผนการ
จัดซื้อของหองสมุด 
เอกสารเสนอรายชื่อ
หนังสือที่สาขาตองการ
และมีสวนรวม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
มีหองปฏิบัติการและเคร่ืองมืออยางเพียงพอทันสมัย และเปนเคร่ืองมือที่ยอมรับ
ในระดับสากลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีการกําหนด
แผนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร กําหนดครุภัณฑ สารเคมี ที่ใชในรายวิชาปฏิบัติ
หรือคูมือปฏิบัติการในหลักสูตร ใหทันสมัย กําหนดแผนการจัดซื้อครุภัณฑรวมกับ
ศูนยวิทยฯ โดยทางหลักสูตรเสนอรายชื่อครุภัณฑที่เกี่ยวของกับรายวิชาไปยังศูนย
วิทย เพ่ือสงรายการครุภัณฑ สารเคมีไปยังงานพัสดุเพื่อจัดซื้อ รวมทั้งมีการสํารวจ
ความเพียงพอของครุภัณฑ สารเคมี รายงานผลการใชหองปฏิบัติการเครื่องมือ 
สารเคมี ใน มคอ 5 ที่สะทอนขอมูลหจากอาจารย นักศึกษา บุคคลากร ที่แจง
ความตองการ 

เอกสารแผนการจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ
วิทยาศาสตรของคณะ 
และสาขา 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research 
มีสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกส อยางเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
วิจัย มีระบบฐานขอมูลเชิงวิชาการเพื่อการสืบคนเนื้อหาที่ทันสมัยไดตลอดเวลา 
โดยมีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร ทางงานแผนจัดทํา
งบประมาณรายจายโดยกองแผน มีการจัดหา/สรางอาคารตามแผน จัดทํา
งบประมาณครุภัณฑและซอฟทแวรประจําปรวมกับศูนยสนเทศ และสํารวจความ
เพียงพอของหองเรียน อุปกรณ การเชื่อมตออินเตอรเนต ตรวจสอบความพรอม 
คุณภาพ ที่สะทอนขอมูลจากอาจารย นักศึกษา บุคลากร ที่แจงซอม และ
ดําเนินการซอมแซมพรอมแจงผล ประชุมหาแนวทางแกไขตามขอเสนอแนะโดย
หลักสูตรและวิทยาเขต  

เอกสารสถานะ
ครุภัณฑและซอฟแวร
ที่ใชปจจุบัน  
เอกสารแผนการจัดซื้อ
ครุภัณฑและซอฟแวร
ที่จําเปนของวิทยาเขต 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
มีการระบุและใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย และ
สามารถเขาถึงไดสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ มีการกําหนดแผนการรับ
นักศึกษาจากหลักสูตร ทางงานแผนจัดทํางบประมาณรายจายโดยกองแผน แผน
เรื่องสุขภาพความปลอดภัย และประกันภัยของนักศึกษา และบุคลากร แผนการ
ติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย มีการจัดหา/สรางอาคาร อุปกรณตามแผน จัดทํา
งบประมาณประจําปรวมกับงานพัฒนานักศึกษา เตรียมหองพยาบาล ติดตั้งและ
ซอมแผนความปลอดภัยในทุก ๆ ดาน รวมกับงานพัฒนานักศึกษา หอพัก และ
ศูนยวิทยฯ มีการสํารวจความเพียงพอของหองเรียน อุปกรณ ตรวจสอบความ
พรอม คุณภาพ และสะทอนขอมูลจากอาจารย นักศึกษา และบุคลากร และ
ดําเนินการซอมแซมพรอมแจงผล มีการประชุมหาแนวทางแกไขตามขอเสนอแนะ
โดยหลักสูตรและวิทยาเขต 

เอกสารประเมินการใช
หองปฏิบัติการของ
ศูนยวิทย 
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นอกจากหองเรียนสวนกลางของมหาวิทยาลัยฯแลว สาขาวิชาเทคโนโลยียางมีหองปฏิบัติการ

อุตสาหกรรมหนักดานยาง หองปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง หองปฏิบัติการวิจัยเคมีพอลิเมอร และหอง

เครื่องมือกลางสําหรับการวิเคราะหที่ทันสมัยและเปนที่ยอมรับระดับสากล เพื่อทําการจัดการเรียนการสอน

และรองรับการทําวิจัยและผลิตผลงานสําหรับตีพิมพในระดับนานาชาต ิ

มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยแบบ key assessment โดยใชระบบตรวจจับลายนิ้วมือ เพื่อ

ปองกันไมใหบุคคลภายนอกเขามาในบริเวณหองวิเคราะหของสาขาวิชานอกเวลาราชการ ทั้งนี้นักศึกษา

สามารถเขาถึงไดโดยการติดตอเจาหนาท่ีเพื่อบันทึกลายนิ้วมือกอนเขาใชงาน 

ระบบเครือขายอินเตอรเนตไรสาย (Wifi) แบบเขารหัส มีใหบริการแกนักศึกษาอยางทั่วถึงบริเวณ

สาขาวิชาฯ 

มีหองพักนักศึกษาเปนหองสําหรับการทํางานของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อ

สงเสริมใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรมการเรียนตามแนวทางคุณภาพ (PDCA) 

(รายการหลักฐาน เอกสารหลักฐานที่หลักสูตรมีสวนรวมทางดานเคร่ืองมือ อุปกรณ หนังสือ 
สารสนเทศ และสภาพแวดลอม) 
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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 
 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

AUN 10   

Quality Enhancement 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.4 Research output is used to 
enhance teaching and learning [4] 

       

10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is 
subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

       

10.6 The stakeholder’s feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6]  

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 10 
10.1 หลักสูตรมีแผนการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชบัณฑิตดังที่ไดระบุไวใน มคอ 2 ซึ่ง
ในทางปฏิบัติทางหลักสูตรมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบัณฑิตที่เปนภาครัฐ ภาคเอกชน ตั้งแตในการราง
หลักสูตร การประเมินการเรียนการสอนมีการดําเนินอยางเปนทางการคือ มีการประชุมระหวางอาจารยผูสอน
และนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและตรงกับคุณลักษณะของบัณฑิต
พึงประสงค จึงทําใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเปนระยะๆ โดยพบวาปญหาที่สําคัญเกิดขึ้นระหวาง
ภาคการศึกษาคือ การเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ จากการท่ีนักศึกษามีพื้นฐานคอนขางนอย ซึ่งไดมีการ
ปรับทั้งกระบวนการสอนของอาจารยและกระบวนการเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการประเมินอาจารย
ผูสอนโดยนักศึกษาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย (มคอ 5) เพื่อสะทอนความเห็นนักศึกษาตอการจัดการ
เรียนการสอนและนํามาใชในการพัฒนาใหเหมาะสมสําหรับผูเรียนตอไป 
10.2 หลักสูตรมีการนําผลงานวิจัยมาใชในกับการเรียนการสอนเชน ในรายวิชาวิทยานิพนธ ซึ่งการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาไดใชองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษารวม  
10.3 หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการประเมินเพื่อใหสอดคลองกลับ ELO ของหลักสูตร โดยเปดชองทางให
นักศึกษา และคณาจารยประเมินกระบวนการประเมินเพ่ือใหเปนไปตาม ELO ที่วางไวในหลักสูตร  
10.4 หลักสูตรมีการเรียนการสอนโดยนํางานวิจัยมาใชในกระบวนการเรียนรู ใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก
กระบวนการวิจัยที่คณาจารยไดถายทอดและศึกษาเรียนรูจากการทําวิจัยของนักศึกษา มีการนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู 
10.5 สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนในการเรียนการสอน ที่จัดโดยวิทยาเขตสุราษฎรธานีซึ่งมีการบริหาร
เปนแบบรวมศูนยปฏิบัติการประสานภารกิจ ประกอบดวย ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาตรและเครื่องมือกลาง 
สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่รองรับการวิจัย หอบรรณ
สารสนเทศ เปนศูนยรวมแหลงความรูที่นักศึกษาสามารถคนควาหาความรูดวยตัวเอง ทางเอกสารตํารา 
หนังสือ หรือสิ่งพิมพตางๆ (http://lib.surat.psu.ac.th) ศูนยสารสนเทศ ใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
การวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร และรายวิชาตางๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดประโยชนสําหรับนักศึกษา 
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รวมถึงการใหบริการอินเตอรเน็ต wifi ความเร็วสูงใหกับนักศึกษาสามารถเขาใชงายไดอยางสะดวกโดยเฉพาะ
ใ น ก า ร ค น ฐ า น ข อ มู ล  ง า น วิ จั ย อ อ น ไ ล น ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง  แ ล ะ เ ข า ถึ ง อ ง ค ค ว า ม รู ใ ห ม ๆ 
(http://it.surat.psu.ac.th/main.php)  

10.6 หลักสูตร มีกระบวนการในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดังนี้  โดยอาจารย

นําเสนอปญหาสิ่งอํานวยความสะดวกผานสาขาวิชา หรือผานคณะโดยตรง  จากนั้นสาขาวิชาประชุมเพื่อ

ประเมิน และนําเสนอปญหา หรือขอเสนอแนะไปยังคณะ เพื่อนําเสนอไปยังวิทยาเขต ทางหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร ศูนยสนเทศ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หรือหองสมุด สงแบบประเมินความพึงพอใจ online 

มายังอาจารยแตละทานเพื่อประเมินและนําเสนอความคิดเห็น  
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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 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

 

AUN 11  

Output 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 11 

11.1 อัตราการสําเร็จการศึกษาและการลาออกกลางคันของนิสิตในหลักสูตร 

งานทะเบียนและประมวลผลไดรายงานผลการตกออก ดังตารางตอไปนี้ 

ตาราง 1 แสดงอัตราการสําเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนักศึกษา (Pass and Dropout Rate) 
  

ป
การศึกษา 

จํานวน 
นศ. ในรุน 

ป โท 

จํานวน 
นศ. ใน
รุน ป 
เอก 

จํานวน นศ สําเร็จการศึกษา
ในระยะเวลา (ป) 

จํานวน นศ ที่ออกกลางคัน
ระหวางในชั้นป 

2 ป 5 ป 
มากกวา 
กําหนด ป 1 ป 2 ป 3 

ป 4 เปน
ตนไป 

2557 4  4  -   -   -   -   -   -   -  

2558 2  1  -   -   -   -   -   -   -  

2559 3 - - - - 1  -   -   -  

 ยังไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเพิ่งเปดรับนักศึกษาในเทอมที่ 2/2557 

11.2 ระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตร  

หลักสูตรฯ ในการจัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานประจําป งานทะเบียนและประมวลผลเปน

ผูสรุปขอมูล จํานวนนักศึกษา ไวที่ http://reg.surat.psu.ac.th/stdsum/stdsum_home.php  ปจจุบัน 8 

ส.ค. 2560 มีรายงานขอมูลจํานวนนักศึกษาดังนี้ 

ปการศึกษา 2557 2558 2559 2560 รวม 

วิทยาศาสตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา เทคโนโลยียาง 

8 3 3 6 20 

  

11.3 การติดตามภาวการณมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา  

ไมมี 

11.4 คุณภาพของกระบวนการทําวิจัยของบัณฑิต  
 
 
11.5 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร  
 

 ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดรับงบประมาณสําหรับพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 

………………. บาท โดยจัดแบงเปนหมวดๆ ดังตารางตอไปนี้



87 
 

 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ นศ. ชวงเวลาในการจัด 
สถานที่ / 

จังหวัด 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 งานประชุม The Internationnal Polymer 

Conference of Thailand 

สถานที่ โรงแรมอมารี วอรเตอรเกท กรุงเทพมหานคร 

นศ โท 

1. Jerapa 

Boonyaboonya 

June 1st -2nd, 

2017 

สงนักศึกษาเขารวม

นําเสนอผลงานภาค 

Oral 

กรุงเทพมหานคร 6,000 

ดร. สุนิสา สุชาติ 

2 The International Polymer Conference of 

Thailand (PCT-7) June 1st -2nd, 2017. Amari 

Watergate Hotel, Bangkok, Thailand. 

นศ โท 

2. Nattapon 

Pithaksareethum 

June 1st -2nd, 

2017 

สงนักศึกษาเขารวม

นําเสนอผลงานภาค 

Oral 

กรุงเทพมหานคร 6,000 

ดร. สุนิสา สุชาติ 

3 การเขยีนเปเปอร นศ โท 3 คน สงนักศึกษาเขารวม จ.สุราษฎรธานีร ไมมี ดร. สุนิสา สุชาติ 

4 โครงการศึกษาดูงาน ป 1 โทเอก ก.พ. 2559 วงศบัณฑิตจํากัด ไมมี ดร. จุฑารัตน     

อินทปน 

5. นศ. ไปทําวิจยัประเทศเยอรมัน นศ เอก 2 คน 1 ป มีนาคม 2560 ประเทศเยอรมัน ทุน คปก รศ.ดร. เจริญ      

นาคะสรรค 
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สวนที่ 4 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. เปนสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความตองการสูง  

2. มีเนื้อหารายวิชาใหทันสมัย ตรงกับยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย 

3. เปนหลักสูตรตรงความตองการของพื้นที่ จังหวัดภาคใต 

4. เปนหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยียาง 

5. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยดานเทคโนโลยียางทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

 

 
จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

1. ขาดทักษะในการสื่อสาร ไดแก การนําเสนอ และภาษาอังกฤษ 

2. ขาดทรัพยากรเฉพาะทางในการเรียนรูขั้นสูง ไดแก หองปฏิบัติการ หองสมุดเฉพาะทาง 

3.  คุณสมบัตินักศึกษาเขาเรียนที่ไมตรงสาขาวิชา 

4. อาจารยประจําหลักสูตรยังเขาสูตําแหนงไมถึง 50 % 

5. ความรวมมือทั้งดานวิชาการและวิจัยกับตางประเทศ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมใหเกิดการนําเสนอผลงานทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับประเทศและ

นานาชาติ 

a. สอดแทรกการนําเสนอผลงานในรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 

b. ทรัพยากรการเรียน (Learning Material) เปนภาษาอังกฤษ  

c. สงเสริมสิ่งแวดลอมในการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษ  

2. มีแผนการพัฒนาดานวิชาการประจําปสําหรับนักศึกษา 

3. สงเสริมใหเกิดทักษะการวิจัยและความชํานาญดานสาขาเทคโนโลยียาง 

4. สนับสนุนและสงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

5. สรางความรวมมือกับตางมหาลัยและในระดับนานาชาติ 
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สวนที่ 5 
ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 

# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

1 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
ร 

(7
) 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด   F C 

2  -ระดับปริญญาตรี   F C 
3  -ระดับ ป.บัณฑิต   F C 
4  -ระดับปริญญาโท   F C 
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   F C 
6  -ระดับปริญญาเอก   F C 
7  -จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งทั้งหมด   F C 

8 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
รน

อก
ที่ต

ั้ง 
(6

) 

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   F C 

9  -ระดับปริญญาตรี   F C 
10  -ระดับ ป.บัณฑิต   F C 
11  -ระดับปริญญาโท   F C 
12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   F C 
13  -ระดับปริญญาเอก   F C 

14 

จํา
นว

นน
ักศึ

กษ
า 

(6
) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 13 C C 

15  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 0 C C 
16  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 C C 
17  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 8 C C 
18  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 C C 
19  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  5 C C 
20 

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ยจ

ําแ
นก

ตา
มต

ําแ
หน

งท
าง

วิช
าก

าร
 

แล
ะค

ุณ
วุฒ

ิกา
รศ

ึกษ
า 

(2
0)

 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ 

5 C C 

21  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

0 C C 

22  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

0 C C 

23  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

5 C C 

24 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 5 C C 
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25  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

0 C C 

26  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

0 C C 

27  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

4 C C 

28 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 

0 C C 

29  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

0 C C 

30  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

0 C C 

31  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

0 C C 

32 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 

0 C C 

33  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

0 C C 

34  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

0 C C 

35  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

1 C C 

36 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 C C 

37  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา 

0 C C 

38  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา 

0 C C 

39  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวีุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา 

0 C C 

40 

คุณ
วุฒ

ิอา
จา

รย
ปร

ะจ
ํา

หล
ักส

ูตร
 (1

2)
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5     

41  -ระดับปริญญาตรี      
42  -ระดับ ป.บัณฑิต      
43  -ระดับปริญญาโท 5     
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      
45  -ระดับปริญญาเอก 5     
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46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

S     

47  -ระดับปริญญาตรี 0     
48  -ระดับ ป.บัณฑิต 0     
49  -ระดับปริญญาโท 0     
50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0     
51  -ระดับปริญญาเอก 1     
52 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ยป

ระ
จํา

หล
ักส

ูตร
 (2

0)
 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

1     

53  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

19     

54  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ 

0     

55  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0     

56  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0     

57 

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0     
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58  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

19     

59  -ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 0     
60  -ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการ

ขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
0     

61  -ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

1     

62  -ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการ
จดทะเบียน 

0     

63  -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

0     

64  -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

0     

65  -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

0     

66  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0     
67  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0     

68  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

0     

69  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0     

70  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0     

71  -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่
ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

19/5     

72 

กา
รม

ีงา
นท

ําข
อง

บัณ
ฑิต

 
(1

1)
 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  - C C 

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมี
งานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

- C C 

74 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลัง
สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

- C C 
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75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - C C 

76 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขา
ศึกษา 

- C C 

77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองท่ีมีรายได
ประจําอยูแลว 

- C C 

78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา - C C 

79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - C C 

80 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร - C C 

81 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

- C C 

82 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 
๕) 

- C C 

83 
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จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

0 C C 

84  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  

0 C C 

85  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ  

0 C C 

86  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปน
ประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

0 C C 

87  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 C C 
88  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
0 C C 
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89  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจทัําเปน
ประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0 C C 

90  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 C C 

91  -ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0 C C 
92 

 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

0 C C 

93  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 C C 
94  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 C C 
95  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
0 C C 

96  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0 C C 

97  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 C C 

98  -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ป
การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 

0 C C 

99 
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า

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

0 C C 

100  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ  

0 C C 



95 
 

   95 
 

101  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปน
ประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

0 C C 

102  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 C C 
103  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
0 C C 

104  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปน
ประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0 C C 

105  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 C C 

106  -ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0 C C 
107 

 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

0 C C 

108  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 C C 

109  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 C C 

110  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

0 C C 
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111  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0 C C 

112  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 C C 

113  -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ป
การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 

0 C C 

114 

นัก
ศึก

ษา
 

เต
็มเ

วล
าเ

ทีย
บเ

ทา
 (7

) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)    F C 

115  -ระดับอนุปริญญา   F C 
116  -ระดับปริญญาตรี   F C 
117  -ระดับ ป.บัณฑิต   F C 
118  -ระดับปริญญาโท   F C 
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   F C 
120  -ระดับปริญญาเอก   F C 
121 

จํา
นว

นเ
งิน

สน
ับส

นุน
งา

นว
ิจัย

 (2
4)

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน 

  F C 

122  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
123  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
124  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
125 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบัน 
  F C 

126  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
127  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
128  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
129 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษา

ตอ) 
  F C 

130  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
131  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
132  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
133 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษา

ตอ) 
  F C 

134  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
135  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
136  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
137 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ   F C 
138  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
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139  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
140  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
141 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ   F C 
142  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
143  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
144  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

145 

จํา
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งว
ิชา

กา
รข

อง
อา

จา
รย

ปร
ะจ

ําแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 
(7

3)
 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

  F C 

146 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

  F C 

147  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
148  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
149  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
150 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ 

  F C 

151  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
152  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
153  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
154 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   F C 
155  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
156  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
157  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
158 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
  F C 

159  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
160  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
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161  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
162 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

  F C 

163  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
164  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
165  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

  F C 

167  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
168  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
169  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
170 ผลงานไดรับการจดสิทธบิัตร   F C 
171  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
172  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
173  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
174 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการ

ขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
  F C 

175  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
176  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
177  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
178 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ 
  F C 

179  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
180  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 



99 
 

   99 
 

181  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
182 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน 
  F C 

183  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
184  -กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
185  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
186 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
  F C 

187  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
188  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
189  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
190 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

  F C 

191  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
192  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
193  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
194 จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 
  F C 

195  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
196  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
197  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
198 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   F C 
199  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
200  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
201  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

202 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   F C 
203  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
204  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
205  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
206 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
  F C 

207  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
208  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 



100 
 

   100 
 

209  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
210 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 
  F C 

211  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
212  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
213  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
214 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ   F C 
215  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
216  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
217  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

  รวมจํานวนขอมูลที่ตองกรอก 88 117 0 
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ภาคผนวก 
ผลงานตีพิมพและงานวิจยัที่ไดรับทุนของคณาจารยในสาขา  

ประจําป 2559 ครั้งท่ี 1 

ผลงาน จํานวน

ผลงาน 

ชื่อ-สกุล เจาของ

ผลงาน 

ชื่อผลงงาน ชื่อวารสาร/

แหลงทุนวิจัย 

หมายเหตุ 

1. ผลงานตีพิมพ (ชิ้น) 

- ระดับนานาชาติ ISI  

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดร. วรรณรัตน 

พันธุวิริยรัตน 

 

 

 

2. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค  

 

 

3. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 

 

 

4. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

1. Elaboration and Properties of Renewable 

Polyurethanes based on Natural Rubber and 

Biodegradable Poly(butylene succinate) Soft Segments 

 

 

2. Property Correlations for Dynamically Cured Rice Husk 

Ash Filled Epoxidized Natural Rubber/Thermoplastic 

Polyurethane Blends: Influences of RHA Loading 

 

3. A Comparative Study of Rice Husk Ash and Siliceous 

Earth as Reinforcing Fillers in Epoxidized NaturalRubber 

Composites 

 

4. Effects of cooling rates on crystallization behavior and 

melting characteristics of isotactic polypropylene as neat 

and in the TPVs EPDM/PP and EOC/PP 

1. Journal 

of Applied 

Polymer 

Science 

(Q1) 

 

2. Polymer 

Testing (Q1) 

 

3. Polymer 

composite 

(Q1) 

 

 

4. Polymer 

Testing (Q1) 

1.ผูวิจัยรวม Varaporn 

Tanrattanakul, Jean-

François Pilard, Fabrice 

Burel and Nasreddine 

Kébir 

2. ผูวิจัยรวม W. Pongdong, 

C. Kummerlöwe, N. 

Vennemann, A. 

Thitithammawong 

3. ผูวิจัยรวม W. Pongdong, 

C. Kummerlöwe, N. 

Vennemann, A. 

Thitithammawong 

 

4. ผูวิจัยรวม Nattapon 

Uthaipana, Methakarn 
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5. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 

 

 

6. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 

 

 

7. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 

 

8. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 

 

 

 

 

 

5. Preparation of boric acid supported natural rubber as a 

reactive flame retardant and its properties 

 

 

 

6. Micro-scale morphologies of EPDM/EOC/PP ternary 

blends: Relating experiments to predictive theories of 

dispersion in melt mixing 

 

 

7. Enhancement of conductivity and filler dispersion of 

carbon nanotube filled natural composite by latex mixing 

and in situ silanization 

 

8. Recyclability of novel dynamically cured 

copolyester/epoxidized natural rubber blends 

 

 

 

 

 

 

5. Polymer 

Degradation 

and 

Stability 

(Q1) 

6. Materials 

& Design 

(Q1) 

 

 

7. Rubber 

Chemistry 

(Q3) 

 

8. Material 

Cycles and 

Waste 

Managemen

t  (Q2) 

Jarnthongb, Zheng Pengb, 

Banja Junhasavasdikulc, 

Anoma Thitithammawong 

5. ผูวิจัยรวม Punyanich 

Intharapata, Aroon 

Kongnood 

 

 

6. ผูวิจัยรวม Nattapon 

Uthaipana, Methakarn 

Jarnthongb, Zheng Pengb, 

Banja Junhasavasdikulc, 

Anoma Thitithammawong 

7. ผูวิจัยรวม Yeampon 

Nakaramontri , Claudia 

Kummerlöwe , and 

Norbert Vennemann 

8. ผูวิจัยรวม K. Sasdipan, A. 

Kaesaman, C. 

Kummerlöwe, N. 

Vennemann 
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9. ดร. สุนิสา       

สุชาติ 

 

 

10. ดร. สกุลรัตน 

พิชัยยุทธ 

 

9. Rapid moisture determination for cup lump natural 

rubber by near infrared spectroscopy 

 

 

10. Novel ternary blends of natural rubber/linear 

low‑density polyethylene/thermoplastic starch: influence 

of epoxide level of epoxidized natural rubber on blend 

properties 

9. Industrial 

Crops and 

Products 

(Q1) 

10. Iranian 

polymer 

journal (Q2) 

9. ผูวิจัยรวม Parichat 

Theanjumpol, Seppo 

Karrila 

 

10. ผูวิจัยรวม Suwaluk 

Wisunthorn , Chattrapa 

Thongpet, Charoen 

Nakason 

2. Proceeding ระดับ

นานาชาติ 

- Oral presentation 

 

 

 

 

 

 

 

- Poster 

Presentation 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 

2. ดร. เอกสิษฐ 

อนันตเจริญวงศ 

 

 

 

1. ดร. จุฑารัตน  

อิทปน 

 

 

 

 

1. Rubber Research and Innovation of Prince of Songkla 

University, Thailand (Plenary lecture) 

 

2. The effect of s/3 d1 3d/4 Tapping system by using Jeh-

bung knif on latex yield on rubber and bark consumption 

on rubber trees located in Muang District Surat Thani 

Province   

 

1. Maturation of Cup Lump Natural Rubber: Dry Rubber 

Content, Moisture and Quality Properties under Acid 

Coagulation Alternatives  

  

 

-The second asia Pacific 

Rubber conferences, 2015 

 

 

 

 

 

 

- The second asia Pacific 

Rubber conferences, 2015 
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2. ดร. สกุลรัตน 

พิชัยยุทธ 

 

3. ดร. วรรณรัตน 

พันธุวิริยรัตน 

 

4. ดร. วรรณรัตน 

พันธุวิริยรัตน 

 

5. ดร. วรรณรัตน 

พันธุวิริยรัตน 

 

 

6.ดร. สุนิสา สุชาติ 

2. Effect of blending technique on properties of novel 

biodegradable thermoplastic elastomer based on 

NR/LLDPE/TPS ternary blends 

3. Investigation of Novel Thermoplastic Elastomers Based 

on Epoxidized Natural Rubber and Poly(butylene 

succinate) Blends 

4. Synthesis and Characterization of 2-Hydroxyethyl 

Acrylate Monomer (HEA) Grafted Natural Rubber (NR)                    

 

5. Influence of HTNR content on the Mechanical and 

Thermal properties of Bio-based Polyurethane from 

Natural Rubber,  Poly(-caprolactone)  

and 1,6-hexamethylene diisocyanate 

6. Rapid Properties Determination of STR 20 by Near 

Infrared Spectroscopy 

 

 

3.การบริการวิชากการ 

(ครั้ง) 

1.  

 

 

 

2.  

1. ดร. จุฑารัตน 

อินทปน 

 

2. ดร.สุนิสา สุชาติ 

และ ดร. สุกลรัตน

พิชัยยุทธ 

1. ศึกษาการเพิม่คุณภาพการผลิตหมอนฟองยางธรรมชาติ 

 

 

2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสูการผลิตยางกอน

ถวยคุณภาพด ีเปนวัตถุดิบของเกษตรกรไทยอยางยั่งยืน 

1. ITAP วช. 

 

 

2. ทุนสถาบัน

นวัตกรรมยาง 

 

 

 

2. วันที่ 20-21 ก.พ.  2559 

ณ หองประชุม  โรงเรียนทา

เฟองวิทยา จ.สุราษฎรธานี 
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4.จํานวนผลิตภณัฑ/

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  

 - -   

5. การยื่นขอจด

สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร  

 - -   

6.การผลิตหนังสือ 

เอกสาร ตํารา 

3 1. ดร. วรรณรัตน 

พันธุวิริยรัตน 

 

2. ดร. จุฑารัตน 

อินทปน 

 

3. ดร. สุนิสา       

สุชาติ 

1. เอกสารประกอบการสอน Introduction to polymer science 

and chemistry 

 

2. เอกสารประกอบการสอน สารเติมแตงสําหรับยาง 

 

 

3. ยางธรรมชาติ 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน อยู

ในระหวางการพิจารณาของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

7.โครงการที่เสนอเพ่ือ

ขอทุนจากแหลงทุน

ภายในและภายนอก 

12 

 

 

 

 

 

 

1. ดร. วรรณรัตน 

พันธุวิริยรัตน 

 

 

 

2. ดร. วรรณรัตน 

พันธุวิริยรัตน 

 

3. ดร. วรรณรัตน 

พันธุวิริยรัตน 

1. การประยุกตใชยางธรรมชาติกราฟตไฮดรอกซีอะคริเลทมอนอ

เมอรตอการกระจายตัวของซิลิกาในยาง (518,500 บาท) 

 

 

 

2. เทอรโมพลาสติกอีลาสโตเมอรชนิดใหมจากการเบลนดยาง

ธรรมชาติอพิอกไซดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (400,000) 

 

3. การเตรียมและสมบัติของพอลิยูรีเทนชนิดใหมจาพอลิเมอรยอย

สลายได: พอลิคาโปรแลคโตนและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (400,000) 

1. ทุน

งบประมาณ

แผนดิน

ปงบประมาณ 

2559 

2. ทุน NRU 

58-59 

 

3. ทุน NRU 

58-59 

1. ผูวิจัยรวม ดร.สกุลรัตน 

พิชัยยุทธ และ ดร.ซีตีไซยีดะห 

สายวารี 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

   106 
 

 

4. ดร. เอกสิษฐ 

อนันตเจริญวงศ 

 

5. ดร. เอกสิษฐ 

อนันตเจริญวงศ 

 

 

 

6. ดร. เอกสิษฐ 

อนันตเจริญวงศ 

 

7. รศ.ดร. เจริญ 

นาคะสรรค 

 

 

 

8. รศ.ดร. เจริญ 

นาคะสรรค 

 

 

 

4. การพัฒนายางผสมระหวางยางธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็มเพื่อขึ้น

รูป ผลิตภัณฑโอริงสําหรับประยุกตใชงานดานระบบเซลลเช้ือเพลิง

แบบออกไซดแข็ง (400,000 บาท) 

5. การดัดแปรโมเลกุลยางธรรมชาติใหมีหมูปลายเปนไฮดรอกซิลเพื่อ

เตรียมพอลิยูริเทนประยุกตใชเปนวัสดุทางการแพทย (580,000บาท) 

 

 

 

6. การเตรียมและสมบัติของวัสดุพอลิยูริเทนจากยางธรรมชาติดัด

แปรและพอลิออลจากนํ้ามันพืชสําหรังานเคลือบผิว (150,000บาท) 

 

7. ยางธรรมชาติดัดแปรโมเลกุลและการประยุกตใช (1,900,000 ) 

 

 

 

 

8. นาโนคอมโพสิทจากยางธรรมชาติและทอนาโนคารบอนกับสารตัว

เติมผสม (2,000,000 บาท) 

 

 

 

4. งบสถาบัน

นวัตกรรมยาง 

ม.อ. 

5. ทุน

งบประมาณ

แผนดิน

ปงบประมาณ 

2559 

6. งบกองทุน

วิจัย ม.อ.     

สุราษฎร 

7. ทุน

งบประมาณ

แผนดิน

ปงบประมาณ 

2559 

8. ทุนปริญญา

เอกกาญจนา

ภิเษก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาโครงการชุด 
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9. รศ.ดร. เจริญ 

นาคะสรรค 

 

 

10. รศ.ดร. เจริญ 

นาคะสรรค 

 

 

 

 

11. ดร. จุฑารัตน 

อินทปน 

12. ดร. สกุลรัตน

พิชัยยุทธ 

 

9. เทอรธมพลาสติกยางธรรมชาติชนิดใหมจากการเบลนดยาง

ธรรมชาติกับพอลิเอสเทอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ  

(2,000,000 บาท) 

 

10. ผลของพันธุยางตอลักษณะและสมบัติของยาง 

 (1,600,000 บาท) 

 

 

 

 

11. Study the effect of season tapping on latex and 

rubber properties (300,000 บาท) 

12. การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติความหนืดคงที่ 

(400,000 บาท) 

9. ทุนปริญญา

เอกกาญจนา

ภิเษก 

 

10. ทุนวิจัย

เพื่อสรางฐาน

องคความรูขั้น

สูง สถาบัน

นวัตกรรม

ยางพารา 

11. ทุนบริษัท 

โยโกอามา 

12. ทุน NRU 

58-59 

1. อื่นๆ      
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รายละเอียดผลผลิตและตัวชี้วัด หองปฏิบัติการและวิจัยดานเคมีพอลิเมอร 

ประจําป 2559 ครั้งท่ี 2 

ผลงาน จํานวน

ผลงาน 

ชื่อ-สกุล เจาของ

ผลงาน 

ชื่อผลงงาน ชื่อวารสาร/แหลงทุน

วิจัย 

หมายเหตุ 

1. ผลงานตีพิมพ (ชิ้น) 

- ระดับนานาชาติ ISI  

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดร. วรรณรัตน 

พันธุวิริยรัตน 

 

2. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค  
 

 

 
 

3. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 
 

4. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 

 

 

1. Study on physicochemical properties of poly(ester-

urethane) derived from biodegradable poly(ε-caprolactone) 

and poly(butylene succinate) as soft segments 

2. Optimization of Electrical Conductivity, Dielectric 
Properties and Stress Relaxation Behavior of Conductive 
Thermoplastic Vulcanizates based on ENR/COPA Blends by 
Adjusting Mixing Method and Ionic Liquid Loading 

 
 

3. Influence concentration of modifying agent on properties 

of natural rubber/organoclay nanocomposites 
 

 

4. Property correlations for dynamically cured rice husk ash 

filled epoxidized natural rubber/thermoplastic 

polyurethane blends: Influences of RHA loading 

 

 

1. Polymer 

Bulletin (Q2) 

 

2. Industrial & 

Engineering 

Chemistry 

Research (Q1) 

 

3. Polymer testing 

(Q1) 

 

 

4. Polymer Testing 

(Q1) 

 

 

 

1.ผูวิจัยรวม Varaporn 

Tanrattanakul, 

Chueangchayaphan 

2. ผูวิจัยรวม Suradet 

Matchawet, Azizon 

Kaesaman, Norbert 

Vennemann, Claudia 

Kummerloewe,  

3. ผูวิจัยรวม U. 

Sookyung, N. 

Venneman, W. 

Thaijaroend  

4. ผูวิจัยรวม W. 

Pongdong, C. 

Kummerlöwe, N. 

Vennemann, A. 

Thitithammawong 
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5. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 

 

6. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 

 

 

7. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 

 

8. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 

 

9. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

5. Electrical, Dielectric, and Dynamic Mechanical Properties 

of Conductive Carbon Black/Epoxidized Natural Rubber 

Composites 

 

6. Effects of Imidazolium Ionic Liquid on Cure 

Characteristics, Electrical Conductivity and Other Related 

Properties of Epoxidized Natural Rubber Vulcanizates 

 

 

7. Dynamically Cured Poly(vinylidene fluoride)/Epoxidized 

Natural Rubber Blends Filled with Ferroelectric Ceramic 

Barium Titanate 

 

8. Influence of ground tire rubber devulcanization 

conditions on properties of its thermoplastic vulcanizate 

blends with copolyester 

 

9. Hybrid Carbon Nanotubes and Conductive Carbon Black 

in Natural Rubber Composites to Enhance Electrical 

Conductivity by Reducing Gaps Separating Carbon 

Nanotube Encapsulates (Accepted) 

5. J. Compos. 

Mater  (Q1) 

 

 

6. Eur. polym. J. 

(Q1) 

 

 

 

7. Composites: 

Part A (Q1) 

 

 

8. European 

Polymer Journal 

(Q1) 

 

9. European 

Polymer Journal 

(Q1) 

 

5. ผูวิจัยรวม 

Matchawet, S., 

Kaesaman, A., 

Bomlai, P. 

6. ผูวิจัยรวม Suradet 

Matchawet, Azizon 

Kaesaman, Norbert 

Vennemann, Claudia 

Kumerlӧwe,  

7. ผูวิจัยรวม Subhan 

Salaeh, Gisèle 

Boiteux, Philippe 

Cassagnau 

8. ผูวิจัยรวม Boripat 

Sripornsawat , 

Sitisaiyidah Saiwari, 

Skulrat Pichaiyut 

9. ผูวิจัยรวม 

Yeampon 

Nakaramontri, 

Skulrat Pichaiyut, 

Suwaluk Wisunthorn 
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2. Proceeding 

ระดับชาติ 

 ดร. สุนิสา สุชาติ Rapid Estimates of the STR 20 properties by Near Infrared 

Spectroscopy. 

Processding in The 

Conference, PSU 

Jerapa 

Boonyaboonya 

3. Proceedin

g ระดับ

นานาชาติ 

 ดร. สุนิสา สุชาติ 1. Fast Estimates of the Dirt Content in STR 20 by Near 

Infrared Spectroscopy.  

2. Improving the Impact Strength of Epoxy Resin for UAV 

Propeller Applications with Epoxidized Natural Rubber.  

Processding in The 

International 

Polymer 

Conference of 

Thailand (PCT-7) 

June 1st -2nd, 

2017. Amari 
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 3 ดร. จุฑารัตน 

อินทปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตยางพาราคุณภาพสูงและ

การแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มสําหรับกลุมเกษตรกรในพื้นที่ภาคใตฝง

อาวไทย 

2. จัดนิทรรศการ โครงการถายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑยาง 

ในงาน มอ. วิชาการประจําป 2558 

3. จัดโครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตบล็อคยางปพูื้นจากยางสกิม

ผสมยางอีพีดีเอ็มเหลือทิ้งผสมเถากะลาปาลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กลุมจังหวัดภาคใตฝง

อาวไทย 

สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช  

พัทลุง ชุมพร มิถุนายน 

– สิงหาคม 2558 

2. มหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร วิทยาเขตสุ

ราษฎรธานี สิงหาคม 

2558 
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ดร. สุนิสา สุชาติ 4. วิทยากรอบรมใหกยท. เรือ่ง การปรับปรุงคุณภาพการผลิตการแปร

รูปผลิตภัณยาง ใน จ.สุราษฎรธานี 3 สถานที่ 3 วัน  

จ.สุราษฎรธานี 4. มหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร วิทยาเขตสุ

ราษฎรธานี  

28,29,30 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2560 

 

5. จํานวนผลิตภัณฑ/

นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ (ชิ้น) 

 - - - - 

6. การยื่นขอจด

สิทธิบัตร/ (เร่ือง) 

 - - - - 

7. การผลิตหนังสือ 

เอกสาร ตํารา 

3 1. ดร. วรรณรัตน 

พันธุวิริยรัตน 

2. ดร. จุฑารัตน 

อินทปน 

 

 

3. ดร. สุนิสา     

สุชาติ 

1. เอกสารประกอบการสอน Introduction to polymer science 

and chemistry 

2. เอกสารประกอบการสอน สารเติมแตงสําหรับยาง 

 

 

 

3. ยางธรรมชาติ  

4. กระบวนการแปรรูปยาง 1 

 

 

 

1.ผานการประเมินจาก

ผูทรงคุณวุฒิแลว 

2.เอกสารประกอบการ

สอน อยูในระหวางการ

พิจารณาของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

3, 4. ผานการประเมิน

จากผูทรงคุณวุฒิแลว 
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8.โครงการที่เสนอ

เพื่อขอทุนจากแหลง

ทุนภายในและ

ภายนอก 

3.  

 

 

ดร. สุนิสา สุชาติ 1. ทุนพวอ. ป.โท 2560  2 ป นศ. ป.โท งบ 502,000  เริ่ม 14 ก.ค. 

2560  

2. ทุน สถาบันวิจัยและนวัตกรรมยาง 2 ป งบ 440,000  เริ่ม 1 ม.ิย.

2560  

3. ทุน วช. 2 ป นศ. ป.โท งบ 120,000 เร่ิม 9 พ.ค. 2560 

 8.หัวหนาโครงการ 

 

 

5. อื่นๆ      

รายงานผูมีสิทธิ์เขาศึกษาปรญิญาเอก วิทยาเขตสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตร จํานวน ชื่อ แผนการ

ศกึษา 

หมายเหตุ 

1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

3 คน 1. นางสาวกัณฐิกา พงศสกุล แบบ 2.2  

2. นายกิตติพล บุญทอง แบบ 2.1 ผูทดลองศึกษา 

3. นางสาวสายนที จากถิ่น แบบ 2.1 ผูทดลองศึกษา 
 

รายงานผูมีสิทธิ์เขาศึกษาปริญญาโท วิทยาเขตสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตร จํานวน ชื่อ แผนการ

ศกึษา 

หมายเหตุ 

1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

2 คน 1. นายเกรียงศักดิ์ ดําอําไพ 

2. นางสาวสุธาทิพย ศรีชุมพวง 
ก แบบ ก2 

 

 


