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ค าน า 
ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้

ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 ให้มีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ทั้ง 3 ระดับ 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา จึงได้จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองโดยเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA Assessment at Programme 
Level Version No. 3.0 ในระดับหลักสูตรเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในระหว่างวันที่
1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการด าเนินงานให้ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพ่ือคุณภาพในการผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา และเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ ซึ่งรายงานประจ าปีการประเมิน
คุณภาพภายในนี้ยังเป็นหลักฐานด้านการบริหารการศึกษาที่จะเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบ และ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได้ด าเนินงานและตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยยึดเอาปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นเป้าหมายใน
การด าเนินงานโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระบบใน
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีและมีการปรับปรุงเนื้อหาย่อยของรายวิชาในทุกปีการศึกษาเพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ได้อาศัยข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ มหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานประกอบการและมีการสื่อสารเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของหลักสูตรในทุกด้านไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้มี
ความสามารถในการแข่งขันทั้งทางด้าน คุณภาพ (Quality) ราคา (Price) ประสิทธิภาพการผลิต 
(Efficiency) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (Environmental Conservation) โดยสามารถเชื่อมโยง
วิทยาการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นมาของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลทางสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้อีกด้วย จึงได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตรไว้คือมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา มี
สมรรถนะเชิงสากลให้เป็นผู้มีความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) 
เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารารวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตดังกล่าวให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา จึงได้ร่วมกันจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA 
Assessment at Programme Level Version No. 3.0 ระดับหลักสูตรที่ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้ 
(AUN.1- AUN.11) 
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 
2545 โดยมีภารกิจหลักในการบริหารวิชาการในด้านเทคโนโลยีและการจัดการในเชิงบูรณาการของ
ทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต้
แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีภารกิจในด้านการบริหารวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตร 
โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน ามัน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดย
บริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์
ที่เน้นการบูรณาการที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ์โดยมีวิสัยทัศน์ 

“เป็นคณะชั้นน าของภาคใต้ ที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” (http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/vision) 

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

1) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะ
สากล มีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 

2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

3) บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
4) ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2560 มีการสอนนักศึกษาโดยใช้เล่มหลักสูตรสองเล่ม คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมา
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2551 ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 122 (4/2554)  เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 
2554 และ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 332(5/2554) เมื่อวันที่ 9  
กรกฎาคม 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2555 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร  4  ปี ส าหรับใช้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาเขต  ในคราวประชุมครั้งที่ 12(2/2559) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559  ได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 373(3/2559) เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2559 และใช้สอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา
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ดังกล่าว หลักสูตรทั้งสองเล่มจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา รับนักศึกษา
ไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
จัดการเรียนการสอนโดยตรงและให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
2.วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเนื้อที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศ 

อินโดนีเซีย มีเกษตรกรที่ปลูกยางพารารวมทั้งประเทศประมาณ 6 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 10 
ของ ประชากรทั้งประเทศ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) ในปี 2557 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกยางพารา
ประมาณ 17.73 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 4.20 ล้านตัน ในขณะที่ปี 2558 มีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณ
การได้ 18 ล้านไร่ ได้ ผลผลิตประมาณการ 4.43 ล้านตัน แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศที่
มีการส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก  ในปี 2558 มีประมาณการส่งออกประมาณ 3.91 ล้าน
ตัน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการน าเข้ายางพาราจากประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ ในปี พ.ศ.2559 มีการส่งออกไม้
ยางพาราแปรรูป 1143.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม้ชนิดอ่ืนแปรรูป 12.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม้อัด ไม้ 
วีเนียร์ ไม้แผ่นอ่ืน ๆ 17.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 810.54 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (รวมร้อยละ 76.82) นอกจากนี้มีการส่งออกเครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วน 402.30 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ร้อยละ 15.57) อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 54.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 2.15) และ ผลิตภัณฑ์
ไม้ 141.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 5.49) (ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2560) อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นต้น ในขณะที่ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและไม้ยางพารายังมีปริมาณ
น้อย ท าให้มูลค่าเพ่ิมในส่วนนี้เกิดขึ้นน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและไม้ยางพารา  ดังนั้นการผลิตบัณฑิต
จากหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราจึงสามารถตอบสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาง
และไม้ยางพาราทั้งในการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นต้นและผลิตภัณฑ์ใหม่ได้โดยหลักสูตรจะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้
ยางพารา 

2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบเชิงรุก (Active learning) 

3) มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  สามารถวิเคราะห์และ
บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างานและมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงได้ 

4) มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินงานภายใต้การบริหารงานแบบ “รวมศูนย์บริการ 
ประสานภารกิจ” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินงานด้านการจัดการเรียน
การสอนเป็นหลัก ส่วนงานสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางในการ
ด าเนินงานให้กับคณะ โดยประกอบไปด้วย กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ กองวิชาการ
และการพัฒนานักศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีตัวแทนจากหลักสูตรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และได้มีประกาศไว้หน้าเว็บไซต์ของคณะฯ 
(http://iqa.surat.psu.ac.th/science/science.php?value=employee) 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
 

เกณฑ์ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1,2 และ11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐานเพราะ........................................................................ 

 
ตารางท่ี 2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์

กับสาขาที่เปิด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัมพนัธ์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สุวลักษณ์  วิสุนทร* 
3809700159741 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สุวลักษณ์  วิสุนทร* 
3809700159741 

Ph.D. Chemical 
Engineering 
(2549) 
วท.ม.เคมีฟิสิกส์ 
(2543) 
วท.บ.เคมี (2539) 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์

กับสาขาที่เปิด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัมพนัธ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์* 
3800400100182 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์* 
3800400100182 

ปร.ด.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์ (2556) 
วท.ม.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์ (2552) 
วท.บ. เคมี (2549) 

 

  

3. นายณรงค์  เชื่องชยะ
พันธุ์* 
3920700021538 

3. นายณรงค์  เชื่องชยะ
พันธุ์* 
3920700021538 

วท.บ.(ฟิสิกส์) 
(2546) 
วท.ม.(เทคโนโลยี
โพลิเมอร์(2549) 

 

  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บัญญัติ  เฉิดฉิ้ม* 
3900700060924 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บัญญัติ  เฉิดฉิ้ม* 
3900700060924 

Ph.D. Wood 
Biology and 
Wood 
Technology 
(2553) 
วท.ม.ฟิสิกส์ 
(2546) 
วท.บ.
ศึกษาศาสตร์: 
ฟิสิกส์ (2540) 

 

  

5. นางวิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ* 
3800300126295 

5. นางวิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ* 
3800300126295 

ปร.ด.วิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมวัสดุ 
(2557) 
วท.ม.วิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมวัสดุ 
(2547) 
วท.บ วนผลิตภัณฑ์ 
(2541) 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์

กับสาขาที่เปิด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัมพนัธ์ 

6. นายมานพ  ธรสินธุ์* 
3800101471081 

6. นายมานพ  ธรสินธุ์* 
3800101471081 

วท.ม.วนผลิตภัณฑ์ 
(2548) 
อส.บ.เทคโนโลยี
ศิลปอุตสาหกรรม 
(2541) 

 

  

 
หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ครบ  ไม่ครบ 

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เป็นไปตามเกณฑ์ 

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันหรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่า รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................  
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เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
1) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยียางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
2) ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขต ในคราวประชุมครั้งที่ 12 (2/2559)  

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 
3) ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 373    

          (3/2559)  
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ใชส้อนครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 

 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
(การเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย 
หรือเขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปใน
เนื้อหาที่เขียนบรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือน าไปแยกไว้ในส่วน
ภาคผนวกก็ได้) 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุง
พัฒนาต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดง
ถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก

หรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว
ปฏิบัติชั้นน า 
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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 
  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 
 

AUN 1  
Expected Learning 

Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 

with the vision and mission of the university  
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) มีปรัชญาของหลักสูตรคือ “เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารามีสมรรถนะเชิงสากลรวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสานึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงได้” (มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) หมวดที่ 2 ข้อที่ 1.1) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขต      
สุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ 

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมีเจตนารมณ์ 
ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพ่ือให้เป็นก าลัง 
หลักของสังคม  และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง     
  ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขและปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา จากความ
ต้องการของผู้เรียน  ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนา คือการ
เปลี่ยนแปลง  การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต  การ
จัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย  
  จากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถ 
ตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) 
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้ 
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service 
Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือน มนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิสัยทัศน์: “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาค

เอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมี
การวิจัยเป็นฐาน” 
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พันธกิจ: 1) พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม
และหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ ใฝ่รู้ ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ ใน
หลากหลายรูปแบบ 
2) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
3) ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การ
สอนเพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

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

(Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
ค่านิยม  

ค่านิยม ความหมาย 
PSU ร่วมแรงร่วมใจ รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมืออาชีพ 
P-Professionalism 
 

1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม 
2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 
3. มุ่งม่ัน ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ  

S-Social responsibility 
 

1. เป็นที่พ่ึง และชี้น าสังคม 
2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน 
3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม 

U-Unity 
 

1. มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม 
3. ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 

 
อัตลักษณ์ (Identity)   ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 

ภาษาอังกฤษ Integrity Wisdom Social engagement 
ค าย่อ I-WiSe 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  มหาวิทยาลัยวิจัย 
พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  

ซื่อสัตย์ มีวินัยเปี่ยมน้ าใจ ใฝ่จิตสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้น

นาของภาคใต้ ด้านการผลิตบัณฑิตและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการโดยมีการวิจัย
เป็นฐาน 

พันธกิจ: 1). ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม  
2). สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  
3). ให้บริการวิชาการแก่สังคม 



18 
 

    
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในด้านการบริหารวิชาการ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตร
โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ ามัน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม 
โดยบริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลาย
ศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ์ 

วิสัยทัศน์: เป็นคณะชั้นน าของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พันธกิจ: 1) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มี
สมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมี
ความสุข 
2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
3) บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
4) ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรนี้จัดท าขึ้นโดยเน้นองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาควิชาการ ภาค
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาควิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและจากภาคอุตสาหกรรม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เนื้อหาและรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอน (เอกสารข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน) โดย
แบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ และวิชาเอกอุตสาหกรรมไม้
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของ
หลักสูตรถูกก าหนดขึ้นโดยยึดปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1) มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา 
2) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการ Active Learning  
3) มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ สามารถวิเคราะห์และบูรณา

การความรู้ เ พ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างานและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงได้ 

4)  มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) หมวดที่ 2 ข้อที่ 1.3) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มีทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้เขียนไว้อย่างชัดเจนใน มคอ. 2 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
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หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หลักสูตรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ผู้เรียนจะต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการวางแผน คิดวิเคราะห์ 
ประมวลและสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ รายวิชา 935-229 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 927-312 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 927-441 สัมมนา 927-341 สหกิจศึกษา 1 
927 -442 สหกิจศึกษา 2 924-342 ฝึกงานและรายวิชา 927-443 โครงงาน โดยผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงทั้งภายในมหาวิทยาลัยและทั้งในสถานประกอบการต่างๆ โดยมีอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ในสถานที่ประกอบการท าหน้าที่คอยแนะน าให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพ่ือจะให้แน่ใจได้ว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องหลังจากเรียนจบในรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีรายวิชาอ่ืน ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อีกหลายวิชา ที่ฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา 

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ปรับการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ประกอบด้วยสาระ จ านวน  7  สาระ  ดังนี้ สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  
จ านวน   4  หน่วยกิต สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ   จ านวน   5  หน่วยกิต สาระที่ 3 
การเป็นผู้ประกอบการ     จ านวน   1  หน่วยกิต สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล   
จ านวน   4  หน่วยกิต สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  จ านวน   4  หน่วย
กิต สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร     จ านวน   8  หน่วยกิต สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา     
จ านวน   2  หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ว่า “ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ” (I-WiSe: 
Integrity Wisdom Social engagementX  (เอกสารแนบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปในปีการศึกษา 2561) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องมีความสามารถในประเด็นต่อไปนี้  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. สามารถใช้เหตุผลในการแยกแยะ เชื่อมั่นและรู้คุณค่าในตนเองและผู้อื่น  
2. มีวินัยและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา  
3. มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์บนพ้ืนฐานของความรู้เท่าทัน เหตุและผล   
4.  มีทักษะเชิงสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง ของสังคม และสิ่งแวดล้อม   
5. มีความรู้และตระหนักถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างอาชีพ   
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
6. มีจิตสาธารณะ และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม  
7. เข้าใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ใน

ฐานะพลเมืองที่ดี  
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
8. สามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา   
9. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
10. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาสากลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอนรายวิชาทั่วไปในปีการศึกษา 2561 ได้กระจายผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้านลงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาต่อคุณลักษณะของ
นักศึกษาที่คาดหวัง (เอกสารแนบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในปีการศึกษา 2561) 

 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic 

(i.e. transferable) learning outcomes  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมท้ังความรู้และทักษะท่ัวไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะ
ทาง 

ในมคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1 ได้ก าหนดรายวิชาเรียนประกอบด้วย 136 หน่วยกิต 
ครอบคลุมความรู้ทั่วไปและความรู้ทักษะเฉพาะทางดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา     12  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6   หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะจ านวน 93 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกน     31  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพ     62 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาชีพบังคับ   50  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพเลือก   12   หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ง. ฝึกงานสหกิจศึกษา/โครงงานจ านวน 7 หน่วยกิต 

1) สหกิจศึกษา 1     1  หน่วยกิต 
2) สหกิจศึกษา 2     6  หน่วยกิต 

หรือ 
2) ฝึกงาน     1  หน่วยกิต 
3) โครงงาน     6  หน่วยกิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ครอบคลุมทั้งรายวิชาความรู้ทักษะเฉพาะด้านและรายวิชา
ความรู้ทักษะทั่วไป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความสมดุลกันระหว่างรายวิชาความรู้และทักษะทั่วไป
กับรายวิชาความรู้ทักษะเฉพาะด้าน โดยได้แสดงไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ทั้งสองกลุ่มในเล่มหลักสูตร 
(มคอ. 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล) 
 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยนักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งศิษย์เก่า 
หลักสูตรมีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ในรูปของการพูดคุยและในรูปของ
แบบสอบถาม และน าผลการส ารวจมาพิจารณาตามล าดับความเกี่ยวข้องและความส าคัญต่อหลักสูตร
เพ่ือก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และได้แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มได้รับทราบ 

แบบประเมินนักศึกษารายวิชาฝึกงานและรายวิชาสหกิจศึกษามีส่วนที่สถานประกอบการผู้ใช้
บัณฑิต คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษาผู้เข้าร่วมฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแสดงความคิดเห็น 
พบว่านักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามก าหนดและสถานประกอบการมีความพึงพอใจ 
(หลักฐาน; แบบประเมินนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา) หรือบางครั้งผู้ใช้บัณฑิต หรือ
ตัวแทนสถานประกอบการยังเสนอแนะแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะที่พวกเขาต้องการ
กลับมายังหลักสูตรด้วย ซึ่งคณาจารย์ในหลักสูตรได้น ามาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ิมเติมใน 
มอค.3 ของแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้อง บางกรณีนักศึกษาพบว่าความรู้ที่เรียนไปไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานยังสถานประกอบการแห่งนั้น  ๆ ก็มีการสะท้อนกลับมายัง
คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์ผู้สอน เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาที่จ าเป็น และมั่นใจว่านักศึกษารุ่นต่อไปที่จะเข้าไป
ยังสถานประกอบการแห่งนั้น ๆ จะสามารถปฏิบัติงานตามที่สถานประกอบการต้องการได้ ในส่วน
ของอาจารย์ผู้สอน มีการปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน มคอ.3 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือให้
นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลานั้น ๆ  ศิษย์เก่า จะมีการสะท้อนผลการ
คาดหวังในตัวรุ่นน้องผ่านกลุ่มออนไลน์ต่าง ๆ เช่นไลน์กลุ่มของศิษย์เก่าแต่ละรุ่น กลุ่ม Facebook 
ของศิษย์แต่ละรุ่น ร่วมทั้งการแสดงความคิดเห็นในงานเลี้ยงศิษย์เก่า คณาจารย์ในหลักสูตรก็น าสิ่ง
เหล่านั้นมาปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยเริ่มปรับในมคอ.3 รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ส่วนการ
ปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้านในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะ
น าผลการปรับย่อยในมคอ.3 ไปปรับเมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร 
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รายการหลักฐาน 
- มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
- มคอ. 3 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
- เว็บไซต์ของสาขา คณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 
- เอกสารและเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
- รายงานการประชุมที่เก่ียวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 
- เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 
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AUN 2 
Programme Specification 

 
 
 
 

 
Criterion 2 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

 
เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-to-
date[1,2] 

   
 

   

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

   
 

   

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

   
 

   

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2 
ในปีการศึกษา 2560 มีการสอนนักศึกษาโดยใช้เล่มหลักสูตรสองเล่ม คือ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมา
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2551 ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 122 (4/2554)  เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 
2554 และ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 332(5/2554) เมื่อวันที่ 9  
กรกฎาคม 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2555 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร  4  ปี ส าหรับใช้สอนนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาเขต  ในคราวประชุมครั้งที่ 12(2/2559) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559  ได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 373(3/2559) เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2559 และใช้สอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา
ดังกล่าว 

การปรับปรุงหลักสูตรที่ผ่านมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบไป
ด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง (เอกสารอ้างอิงการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร)  นอกจากนี้ยังมีการน าผลการ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ผลการประเมินหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ 
(เอกสารอ้างอิง) และผู้ใช้บัณฑิต (เอกสารอ้างอิง) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรด้วย 

เนื้อหาในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร มีการน าผลการประเมินจากนักศึกษา ผลจากการประชุม
ร่วมกันของอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการซึ่งได้มาจากการไปนิเทศ
นักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา มาปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนการด าเนินการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป 

ข้อก าหนดของหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสาขาวิชา (เอกสารอ้างอิง) เว็บไซต์
ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทค โน โ ลยี อุ ต ส าหกรรม  ( เ อกสา ร อ้ า ง อิ ง )  เ ว็ บ ไซต์ ขอ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์  วิ ท ย า เ ข ต สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี
(http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1)  ในวันสอบสัมภาษณ์เมื่อเข้าศึกษา
ในหลักสูตร มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรรวมทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ  โดยคณะผู้บริหารและตัวแทนหลักสูตร แผ่นพับประชาสัมพันธ์
หลักสูตร (เอกสารอ้างอิง) และคู่มือนักศึกษา (เอกสารอ้างอิง) ได้แจกให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
ในช่วงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่หลักสูตรให้แก่นักเรียนและครูโดย
การจัดกิจกรรม Road show ตามโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ 
และมีการเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตรให้กับผู้ประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงานและ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รับทราบด้วย 

 

http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1)%20%20ใน


25 
 

    
 

ข้อก าหนดหลักสูตรโดยย่อ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

คณะ/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

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

Technology 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา) 

ชื่อย่อ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Rubber Industry  

Technology) 
    ชื่อย่อ B.Sc. (Rubber Industry Technology) 
 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  136 หน่วยกิต 
  

รูปแบบของหลักสูตร 
1) รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมดมศึกษา 

หลักสูตร  4  ปี 
2) ภาษาที่ใช้  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
3) การรับนักศึกษา รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาไทยได้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ 
4) ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอน

โดยตรง 
5) การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราเป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
และไม้ยางพารา  มีสมรรถนะเชิงสากล รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกด้านการ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนร่วม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงได้  

 
ความส าคัญ 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราและไม้ยางพาราเป็นอันดับหนึ่ง
ของโลก และจากความต้องการใช้ยางเพ่ิมขึ้นจึงส่งผลให้ราคายางสูงขึ้นนั้น ท าให้มีการขยายพ้ืนที่การ



26 
 

    
 

ปลูกยางพาราไปทั่วประเทศไทย โดยพ้ืนที่ปลูกยางเพ่ิมขึ้นจาก 14.4 ล้านไร่ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 
16.7 ล้านไร่ในปี 2551 จากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางและไม้ยางพารามี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น ในขณะที่ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและไม้ยางพารายังมีปริมาณน้อย ท าให้
มูลค่าเพ่ิมในส่วนนี้เกิดขึ้นน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและไม้ยางพารา  ดังนั้นการผลิตบัณฑิตจากหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราจึงสามารถตอบสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาง
และไมย้างพาราทั้งในการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นต้นและผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  

 
วัตถุประสงค์  
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1)  มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา 
2)  มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการ Active Learning 
3)  มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  สามารถวิเคราะห์และบูรณา

การความรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงได้ 

4)  มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ข้อก าหนดของหลักสูตรอ่ืน ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหลักสูตร มคอ2 (เอกสารอ้างอิง) 
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AUN 3 
Programme Structure and Content 

 
 
 
 
Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   

 

   

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

   

 

   

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

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ดังนี้ 

1) วิชาเอกอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ 
2) วิชาเอกอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน         32    หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาภาษา      15    หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11    หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6    หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน         94  หน่วยกิต 
                     1) กลุ่มวิชาแกน                                             52   หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาชีพ                                                       42   หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ                            33  หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก                               9   หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต 
 ง.  ฝึกงาน สหกิจศึกษา/โครงงาน  จ านวน         6  หน่วยกิต 
  1) สหกิจศึกษา 1      1   หน่วยกิต 
  2) สหกิจศึกษา 2      5   หน่วยกิต 
  หรือ 
  2) ฝึกงาน      1   หน่วยกิต 
  3) โครงงาน      5   หน่วยกิต 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ดังนี้ 

1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 
2) วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ 
มีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง และสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง

และไม ้
2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการ Active learning 
3) มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์และบูรณาการ

ความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 

4) มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30     หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา     12     หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12     หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6     หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                   93  หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาแกน                               31  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพ                               62  หน่วยกิต 

   - วิชาชีพบังคับ                 50  หน่วยกิต 
   - วิชาชีพเลือก                    12    หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 
ง.  ฝึกงานและโครงงาน/สหกิจศึกษา                7    หน่วยกิต 

          นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจาก 2 แผนการศึกษาดังนี้ 
      แผนการศึกษาท่ี 1 
  1) ฝึกงาน    1  หน่วยกิต 
  2) โครงงาน    6  หน่วยกิต 
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      หรือ 
      แผนการศึกษาท่ี 2 
  1) เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1  หน่วยกิต 
  2) สหกิจศึกษา    6    หน่วยกิต 
 
 เพ่ือสามารถผลิตบัณทิตที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ยางพารา มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรได้มีกระบวนการในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยแต่ละรายวิชาจัด
กระบวนการเรียนรู้ Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของชั่วโมงบรรยาย และต้องมีรายวิชา
ในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทุกรายวิชาใช้
ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของรายวิชา พัฒนาสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน 
โดยพัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ พร้อมทั้งติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

เนื้อหาของหลักสูตร รายละเอียดวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการจัดการหลักสูตร 
แสดงไว้อย่างละเอียดในเล่มหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร (AUN QA 3 มคอ 2 2554, AUN QA 3 มคอ 2 
2559) ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยแสดงไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยแยก curriculum 
mapping ออกเป็นสองกลุ่มรายวิชา คือ curriculum mapping วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไป เป็นมาตรฐานเดียวกัน) และ curriculum mapping วิชาชีพเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา (AUN QA 3 มคอ 2 2554) ซึ่งมีหลักการในการ
กระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาดังนี้ ในรายวิชาชีพจะมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ และ ด้านทักษะทางปัญญา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางและไม้ เป็นอย่างดี ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีความสามารถในการ
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ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ ที่ได้ ส่วนในรายวิชาทาง
พละศึกษาจะเน้นทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาทางภาษาและกลุ่ม
วิชาแกนจะเน้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และในทุก
กลุ่มวิชาจะมีการสอดแทรกทักษะทางคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

หลักสูตรได้ก าหนดแผนการศึกษาให้นักศึกษา (การก าหนดแผนการศึกษาเกิดขึ้นตอน
ปรับปรุงหลักสูตร เป็นการระดมความคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต) ว่า
ในแต่ละชั้นปีนักศึกษาควรเรียนรายวิชาใดบ้าง มีการจัดล าดับการเรียนแต่ละรายวิชาไว้ให้ในแผนการ
ศึกษา เช่น ในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาควรเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยภาคเรียนที่ 1 ควรเรียนรายวิชา
ทักษะชีวิต สุขภาพกายและจิต การฟัง-พูดภาษาอังกฤษหลักคณิตศาสตร์หลักเคมีชีววิทยาทางพืชและ
จุลินทรีย์ เป็นต้น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเป็นพ้ืนฐานในการเรียนราย
วิชาชีพ ในภาคการศึกษาหรือชั้นปีการศึกษาอ่ืน ๆ หลักสูตรมีการก าหนดรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนที่จะ
เรียนอีกรายวิชาหนึ่ง เช่น ต้องเรียนรายวิชา 927-258  กายวิภาคของเนื้อไม้ ก่อนรายวิชา 927-254   
สมบัติกายภาพและเชิงกลของไม้หรือ ต้องเรียนรายวิชา 927-201 ยางธรรมชาติ, 927-205 สารเคมี
ส าหรับยาง ก่อนที่จะเรียนรายวิชา 927-301 กระบวนการแปรรูปยาง 2 เป็นต้น  นอกจากนี้หลักสูตร
ยังก าหนดให้มีรายวิชา 927-401  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง 927-257 ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีไม้ยางพาราเพ่ือให้เรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลานั้น ๆ มีรายวิชา 927-312 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้า
เยี่ยมชมสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางและไม้ 

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ปรับการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ประกอบด้วยสาระ จ านวน  7  สาระ  ดังนี้ สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  
จ านวน   4  หน่วยกิต สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ   จ านวน   5  หน่วยกิต สาระที่ 3 
การเป็นผู้ประกอบการ     จ านวน   1  หน่วยกิต สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล   
จ านวน   4  หน่วยกิต สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  จ านวน   4  หน่วย
กิต สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร     จ านวน   8  หน่วยกิต สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา     
จ านวน   2  หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ว่า “ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ” (I-WiSe: 
Integrity Wisdom Social engagementX  (เอกสารแนบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปในปีการศึกษา 2561) 
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 Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

AUN 4 
Teaching and Learning 

Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

    
 

   

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

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

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

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา มีสมรรถนะเชิงสากล รวมทั้งเป็นผู้ยึด
มั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณก์ารที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริทบ
ของสังคม ซึ่งในการอธิบายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงปรัชญา พันธกิจ หรือวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยมีการด าเนินการดังนี้       

1) ส าหรับนักเรียนมัธยมปลายมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโครงการ Road show 
ซึ่งด าเนินการโดยวิทยาเขต กรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตร และส่งตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันไปประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน 
ครู และผู้ปกครองที่สนใจ ณ โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

2) คณะได้จัดท าวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยให้สาขาวิชาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรไปยังคณะและน าเสนอหลักสูตรใน website ของคณะและวิทยาเขต  

3) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และงานที่รองรับของหลักสูตรฯ ในขั้นตอนการ
สัมภาษณ์ เพ่ือรับนักศึกษา แก่นักเรียนและผู้ปกครอง 

4) ชี้แจงในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
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5) ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันได้ท าการแจกคู่มือนักศึกษา และสามารถสืบค้นได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ของคณะ (http://www.scit.surat.psu.ac.th) 

6) ส าหรับผู้ประกอบการ มีการแนะน าหลักสูตรผ่านกระบวนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
และสหกิจศึกษา 

7) ส าหรับผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป มีการแนะน าผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 
(http://www.scit.surat.psu.ac.th)  
 

ทั้งนีห้ลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรใน
การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้
ยางพารามีการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงหรือสหกิจศึกษายังสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา 
ส่งเสริมการเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ตาม 
Curriculum Mapping มีสมรรถนะเชิงสากลโดยจัดการฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีการรับนักศึกษาต่างชาติและส่งนักศึกษาในสาขาวิชาไปฝึกงาน
ต่างประเทศ และมีการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ เช่น รายวิชา  927-202 ยาง
สังเคราะห์ 927-403 เทคโนโลยีพลาสติก 927-252 เคมีของไม้ และ 927-254 สมบัติกายภาพและ
เชิงกลของไม้ เป็นต้น 

รายการหลักฐาน 
1) http://office.surat.psu.ac.th/rubber/Data-website/CourseDetail1.pdf 
2) มคอ.2 
3) มคอ.3 
4) คู่มือนักศึกษา 
5) กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
6) แผ่นพับประชาสัมพันธ์  ตารางการท า road show 
7) Website ของคณะ วีดีโอ  ก าหนดการปฐมนิเทศ 

 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes 
ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อเนื้อหาและสัมพันธ์

กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดใน มคอ. 2 เพ่ือให้เกิดคุณภาพของการเรียนรู้ จึงจัดให้
มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น แบบบรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
Active learning และหลักสูตรได้ก าหนดให้ในทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษร้อยละ 30 ของจ านวนชั่วโมงในรายวิชา รวมถึงมีการบูรณาการงานวิจัยและบริการ
วิชาการสู่การเรียนการสอนในบางรายวิชา 

ในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับความรู้ใน
ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอน และช่วยน าทางไปสู่การศึกษาด้วยตนเองต่อไป ซึ่ง

http://www.scit.surat.psu.ac.th/
http://www.scit.surat.psu.ac.th/
http://office.surat.psu.ac.th/rubber/Data-website/CourseDetail1.pdf
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ตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติจริง การ
ท างานเป็นทีม ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจและความรับผิดชอบ ซึ่งตอบสนองต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เพ่ือ
เสริมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยมีรูปแบบของการเรียนการสอนแบบ Active learning เช่น 
การใช้สื่อวีดิทัศน์ การอภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน โครงงานวิจัยที่มีการใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งผู้เรียนจะ
ถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา ทางหลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด ความอยากเรียนรู้ 
ตระหนักถึงความส าคัญของเนื้อหาในรายวิชา มีการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้นอกสถานที่ การศึกษาดู
งาน  สหกิจศึกษา การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ รู้จักการแก้ปัญหา มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริง มี
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างผู้ เรียนดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความ
หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านต่างๆ คือ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึก
ให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา  

2. ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทาง

ปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในรายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญา รู้จักการประยุกต์ใช้

ความรู้ รู้จักการแก้ปัญหา เช่น เรียนรู้กรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางและไม้ยางพารา 
การท าโครงงาน มีการอภิปรายกลุ่มและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการในรายวิชาฝึกงาน และ สหกิจศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่มที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือ

ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน รวมทั้งฝึกปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ขณะที่นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและ

น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเช่นในรายวิชาโครงงานนักศึกษา นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้เทคนิค
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านยางและไม้ยางพาราร่วมกับการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 

ซึ่งหลักสูตรมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพ่ือสื่อสารไปยังอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้น า
วิธีการและจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านต่างๆ และใน
ขั้นตอนของการท า มคอ.3 ออนไลน์ จะมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา และผู้บริหารระดับ
คณะให้การแนะน าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านต่างๆ ซึ่ง
อยู่ในหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล ซึ่งอาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

รายการหลักฐาน 
1) มคอ.2 หมวดที่ 4.2 
2) มคอ.3 แต่ละรายวิชา 
3) การทัศนะศึกษาตามรายวิชา และ มคอ.3 
4) กิจกรรมการส่ง นศ ไปฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ 
5) กิจกรรมการส่ง นศ ไปสหกิจศึกษา 

 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

กลยุทธ์การเรียนการสอนมีความหลากหลายตามลักษณะของรายวิชาและฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้
ตลอดชีวิต (Lifelong learners) โดยในแต่ละรายวิชาจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียน เพ่ือท าให้เกิด ความตื่นตัว 
ความอยากเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนและรับความรู้ใหม่ ๆ รู้จักการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ท างานจริงในรายวิชาฝึกงาน 
สหกิจศึกษา และโครงงานนักศึกษา ซึ่งมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ 
นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตโดยนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ เทคนิค และได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนกับ
สถานการณ์จริง องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนางาน ส่วนอาจารย์ได้รับข้อมูล
ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมไมเ้พ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  

นอกจากนั้นหลักสูตรได้ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning เพ่ือเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่
การมีสว่นร่วมในการค้นคว้าและน าเสนอความรู้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับนักศึกษา รวมทั้งยังมีรายวิชาในการส่งเสริมเพ่ือการฝึกฝนการสร้างความรู้ เช่น การเรียนการ
สอนในรายวิชาฝึกงาน โครงงาน และสหกิจศึกษา ซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิด การเรียนรู้ 
การสื่อสาร และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา แม้จะจบการศึกษาไปแล้ว อาจจะเป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ หรือนอกระบบการศึกษา กิจกรรม Active learning ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักวิธีการ
เรียน วิธีการหาความรู้ ซึ่งสามารถด าเนินการได้อย่างตลอดชีวิต โดยทุ กกิจกรรมที่เป็น Active 
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learning จะเน้นเรื่องการเพ่ิมทักษะ Thinking skill, Learning skill, Professional skill, 
Communication skill และ Management skill 

รายการหลักฐาน 
1) มคอ.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping)  ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

2) มคอ.3 แต่ละรายวิชา 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
and communicated to students 
[4,5] 
5.3 Methods including 
assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness 
of student assessment [6,7] 

       

5.4 Feedback of student 
assessment is timely and helps 
to improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access 
to appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
 ในกระบวนการรับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติของนักเรียน
ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และมีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โดยตรงของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=120 ตามเอกสารแนบ “เกณฑ์
โครงการรับนักศึกษา”เพ่ือให้ได้นักเรียนที่เข้าใจและสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรได้ มีกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น 1. ส่งหนังสือไปตามโรงเรียนต่างๆทั่ว
ประเทศ 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  http://entrance.surat.psu.ac.th และ 
http://www.entrance.psu.ac.th 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย เพจ Face Book :รับ
นักศึกษาใหม่ ม.อ. สุราษฎร์ธานี และ 4. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนตามโรงเรียนต่าง (Road 
Show) ตามโรงเรียน ตามเอกสารแนบ “กระบวนการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี”การรับนักศึกษาจะรับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยได้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคณะ (มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 5.3) และมีเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (มคอ.2 หมวดที่ 5 ข้อ 3) จากการประชาสัมพันธ์ข้างต้น ในปีการศึกษา 2560 ทาง
สาขาวิชา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รวม 16 โครงการ มีผู้รายงานตัวทั้งสิ้น 40 คน ดังเอกสารแนบ 
“จ านวนรับนักศึกษา” 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=120
http://www.entrance.psu.ac.th/
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 ในระหว่างการศึกษา การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังซึ่งหลักสูตรฯใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายขึ้นกับรายวิชา มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านต่างๆคือ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

ก าหนด 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมใน

รายวิชา 
3) ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากการฝึกงานและโครงการที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

และมีการคิดวิเคราะห์ ในการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ระหว่าง

การร่วมกิจกรรม หรือรายงานกลุ่ม และ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายในการท างานกลุ่ม 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆที่มีการน าเสนอต่อชั้น
เรียน 

รายการหลักฐาน 
1) มคอ.2 หมวดที่ 4.2 
2) มคอ.3, 4, 5, 6 แต่ละรายวิชา 
3) เกณฑ์โครงการรับนักศึกษา 
4) กระบวนการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
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5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการให้คะแนน เกณฑ์ 
และเกรด มีความชัดเจนโดยมีรายละเอียดอยู่ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนด
กลไกในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย์ต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามเอกสารแนบ “ระบบ มคอ.ออนไลน์” และมีการด าเนินการแจ้งให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือนักศึกษารับทราบโดยด าเนินการดังนี้ 

1. เผยแพร่ มคอ3 ใน website ของคณะ และบางรายวิชาอาจารย์ผู้สอนได้แจกส าเนามอค.
3 ของรายวิชาให้แก่นักศึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน 

2. สร้างข้อตกลงร่วมกัน และชี้แจง สัดส่วนการให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินให้กับ
นักศึกษาในคาบแรกของการเรียนการสอน สร้างความเข้าใจให้ตรงกันโดยมีการสอบถามนักศึกษาถึง
การรับรู้วิธีการประเมินในรายวิชา บางรายวิชาเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางกรอบ
เกณฑ์การประเมินเพ่ือให้ระดับคะแนน 

3. อาจารย์ผู้สอนประกาศคะแนนกลางภาค และคะแนนเก็บ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ให้นักศึกษาก่อนก าหนดการถอนรายวิชาของฝ่ายทะเบียน 

รายการหลักฐาน 
1. มคอ.2 หมวดที่ 5 
2. มคอ.3, 4 แต่ละรายวิชาใน website ของคณะ 
3. แบบรายงานคะแนนสอบกลางภาค/งาน ก่อนก าหนดการถอนรายวิชา 
 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 
ensure validity, reliability and fairness of student assessment 
 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง 
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมซึ่ งการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีกระบวนการก าหนดให้ผู้สอนส่งข้อสอบเพ่ือให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะและ
หลักสูตรพิจารณาก่อนน าไปใช้จริง ตามเอกสารแนบ “กรรมการประเมินข้อสอบ” มีระบบการ
ประเมินที่มีการให้น้ าหนักคะแนนในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด เพ่ือให้ข้อสอบมีความถูกต้อง และมี
การวัดผลในแต่ละหัวข้อ ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและมีน้ าหนักคะแนนที่เหมาะสม 

การประเมินผลหรือการให้ เกรด ในแต่ละรายวิชาจะต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา เพ่ือความถูกต้องและเป็นธรรมในการวัดผลการเรียนรู้ 

การประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบต่าง ๆ จะมีการประกาศให้นักศึกษาทราบภายใน 
1-2 สัปดาห์หลังการสอบกลางภาค ซึ่งหากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถาม
อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้า สาขาวิชาฯ  
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รายการหลักฐาน 
1) กรรมการประเมินข้อสอบ 
2) รายงานการประชุมของหลักสูตร/รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ 
3) แบบฟอร์มรายงานคะแนนก่อนสอบกลางภาคและคะแนนสอบกลางภาคของแต่ละ

รายวิชา 
 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) อาจารย์ผู้สอนให้ผลป้อนกลับทุกครั้งที่นักศึกษาส่งงาน หรือส่งการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานในครั้งถัดไป 

2) มีการก าหนดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้ามาปรึกษาหรือพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา ซึ่งจะมีการก าหนดตารางเวลาไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละวิชา 

3) คณะมีระบบแจ้งผลการประเมินผู้เรียนแก่นักศึกษา โดยมีการประกาศคะแนนเก็บและ
คะแนนกลางภาคก่อนก าหนดการถอนรายวิชา  

4) มีโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 
5) ผลการประเมินจากนักศึกษาในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านน ามาปรับการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
รายการหลักฐาน 
1) มคอ 5   
2) โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา  

แบบรายงานคะแนน 
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์ได้หากมีข้อสงสัยในระดับคะแนน โดยนักศึกษา

สามารถสอบถามข้อสงสัย เกี่ยวกับคะแนนและเกรดกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง  นอกจากนี้สามารถ
ร้องเรียนผ่านหัวหน้าสาขา หรือผู้บริหารได้ผ่านกระบวนการด าเนินงานในการขอแก้ไขระดับคะแนน 

ในการขอแก้ไขระดับคะแนนมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังเอกสารแนบ “การขอแก้ไขระดับ
คะแนน” เป็นจ านวน 10 ขั้นตอน ดังแผนภาพด้านล่าง ประกอบไปด้วย นักศึกษาเขียนค าร้องและยื่น
ค าร้องฯ ที่คณะ คณะกรรมการคณะมีการประชุมเห็นชอบขอแก้ไขผลการศึกษา ยื่นเรื่องไปยังงาน
ทะเบียน เพ่ือตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง เพ่ือตักเตือนหรือไม่ตักเตือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ท าบันทึกขออนุมัติเพ่ือเสนอผู้บริหาร บันทึกผลการเรียนใหม่ จัดท า สน 57 พร้อมบันทึกเพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และในขั้นตอนสุดท้าย แจ้งผลการพิจารณา งานทะเบียนด าเนินการแจ้งผลการ
พิจารณา ทาง E-doc ให้ทางคณะเจ้าของรายวิชาทราบและส่งบันทึกข้อความพร้อม สน . 57 ให้คณะ
ที่นักศึกษาสังกัดเพ่ือรับรองผลการศึกษาใหม่ โดยกระบวนการขอแก้ไขระดับคะแนนใช้ระยะเวลาด า
เนิการโดยรวมประมาณ 3 วัน ไม่นับรวมเวลาที่รอเอกสารการรับทราบการตักเตือนจากนิติกร (ถ้ามี) 
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รายการหลักฐาน 
1) บันทึกข้อความร้องเรียน  
2) รายงานการประชุม  
3) การขอแก้ไขระดับคะแนน 
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AUN 6 
Academic Staff Quality 

 
 
 
Criterion 6 

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

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

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

appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 

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

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

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

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

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

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional 
ethics. 

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

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

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

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

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

1) มีกระบวนการวิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ และ Full-Time 
Equivalent (FTE) และ Staff-to-student Ratio (AUN QA 6 FTE คณาจารย์), (AUN QA 6 FTE 
นักศึกษา) 

2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสาย
วิชาการ อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกโดยมี
คณะกรรมการ 3-5 คน เพ่ือด าเนินการสรรหาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย
ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็น
ประธานกรรมการผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ (AUN QA 6 การวิเคราะห์
อัตราก าลัง) 

3) มีแผนการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ รวมถึงอบรมเทคนิคการสอน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
และจรรยาบรรณวิชาชีพ(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=19) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียางและเทคโนโลยีไม้ 
ทบทวนอัตราก าลังของสาขาวิชาทุกปี เพ่ือวางแผนการบริหารอาจารย์ สาขาวิชาจัดส่งข้อมูลจ านวน
ชั่วโมงสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของคณาจารย์ในแต่ละปีและเสนอขอกรอบอัตราก าลังไปยังงาน
นโยบายและแผน โดยงานนโยบายและแผน วิเคราะห์ความจ าเป็น งบประมาณและข้อมูลอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เสนอค าขอไปยังกองแผนงานผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณบดี  ซึ่งจากวิเคราะห์
อัตราก าลังของบุคลากรพบว่ามีอัตราก าลังเพียงพอ (AUN QA 6 FTE คณาจารย์, AUN QA 6 
นักศึกษา, AUN QA 6 การวิเคราะห์อัตราก าลัง) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาบุคลากรดังแสดง
ในตารางที่ 6.1 
  
 
 
 
 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/AUN%20QA%206%20FTE%20คณาจารย์),%20(http:/qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php%3fid=11)
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/AUN%20QA%206%20FTE%20คณาจารย์),%20(http:/qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php%3fid=11)
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=19
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/AUN%20QA%206%20FTE%20คณาจารย์),%20(http:/qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php%3fid=11)
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/AUN%20QA%206%20FTE%20คณาจารย์),%20(http:/qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php%3fid=11)
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ตารางที่ 6.1 กระบวนการการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี  
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นอกจากนี้หลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น
ประจ าทุกปี โดยน ามาพิจารณาในที่ประชุมสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
โดยสาขาวิชาสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สาขาวิชาได้ปรับเปลี่ยน
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สาขาวิชา
สามารถรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และสามารถบริหารอาจารย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้  จากตาราง 
6.2 แสดงข้อมูลจ านวนอาจารย์ในหลักสูตร จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 6 ท่าน หลักสูตรมีจ านวน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ท่าน และอาจารย์ 3 ท่าน โดยหลักสูตรได้สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ที่ยัง
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการให้ยื่นขอภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยมีอาจารย์ 3 ท่าน อยู่ใน
กระบวนการท าผลงานทางวิชาการและยื่นประเมินการสอน และหลักสูตรมีคณาจารย์ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก คิดเป็น 67%  
 
ตารางท่ี 6.2 จ านวนคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของคณาจารย์ในหลักสูตร  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน (%) ปริญญาเอก (คน) 

Professor 0 (0%) 0 

Associate Professor 0 (0%) 0 
Assistant Professor 3 (50%) 3 

Lecturer 3 (50%) 1 
Total 6 (100%) 6 (67%) 

  
รายการหลักฐาน 

1) ตารางแสดง Full-Time Equivalent (FTE) และ Staff-to-student Ratio 
2) เกณฑ์/กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 
3) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและความโปร่งใส 
4) จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประกาศ 

การบังคับใช้ กระบวนการในการตรวจสอบกรณีมีข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ) 
 

แผนการพัฒนาตนเอง 
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท างานในด้านต่างของบุคลากรสายวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=11
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=13
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=14
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=19
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=19
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โครงการ/กิจกรรมที่จัด วันจัดโครงการ 

การศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการ ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย มิ.ย. – ก.ค. 2560 
พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตรต่อเนื่อง) 22 มี.ค. - 19 มิ.ย. 2561 

  
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอ่ืนๆ อีก อาทิ 

 - โครงการ Ph.D. 50% 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 

 - โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  
 - การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร) 
 รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 
เพ่ือสร้างความสุขในการท างานให้แก่บุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 ด้านในช่วงระหว่างเดือน 
สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมแผนที่ชีวิต (Happy Money) 
 - กิจกรรมห้องเรียนสร้างสุข (Happy Soul/ Happy Heart) 
 - กิจกรรมมื้อนี้ไม่มีโรค (Happy Body/ Happy Brain) 

2) มีการจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัย อย่างเช่น ทุนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของ
อาจารย์ใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย์ เป็นต้น  

3) มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือในเงินสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์  
4) มีการบริหารและจัดการอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เพียงพอ และมีแผนในการศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก และแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  โดยมีการแบ่งภาระงานในสายสอน และ
ก าหนดระยะเวลาในการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร 
รายการหลักฐาน 

1) นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
2) การส่งเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัย  
3) งบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปีงบ 

2561) 
4) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์ 
5) กระบวนการในการสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
6) แผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=16
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=20
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=53
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=53
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=54
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=56
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แผนการกระจายภาระงาน 
มีการจัดประชุมการแบ่งภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรตามความถนัดเชี่ยวชาญ โดย

มีการแบ่งสัดส่วนชั่วโมงการสอนบรรยายและชั่วโมงการสอนปฏิบัติการจ านวนใกล้เคียงกัน (ข้อมูล
จ านวนชั่วโมงของอาจารย์ในหลักสูตร) มีการจัดสรรจ านวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ที่
ปรึกษา มีการจัดสรรจ านวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในแต่ละชั้นปีมี
อาจารย์ที่ปรึกษาจ านวน 2 ท่าน และมีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาประมาณ 1:10 (รายงานการ
ประชุมสาขาวิชา) 

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

หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 คน และมีอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรทั้งหมด 14 
คน จากเกณฑ์ของสกอ. ที่ก าหนด พบว่าในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา Full-Time Equivalent (FTEs) ของนักศึกษาเท่ากับ 129.78 (AUN QA 6 FTE นักศึกษา) 
ในขณะที่ FTEs ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรรวมเท่ากับ 2.39 ดังนั้นสัดส่วนของอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเท่ากับ 54.30 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม (AUN QA 6 FTE คณาจารย์) ดังแสดงในตารางที่ 
6.3 ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 มีค่า FTEs ของนักศึกษาเท่ากับ 162.29 มีค่า 
FTEs อาจารย์ผู้สอนเท่ากับ 2.54 และสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเท่ากับ 64.05  ดังแสดงใน
ตารางที่ 6.4 โดยมีการแบ่งภาระงานสอนของคณาจารย์ในหลักสูตรให้มีภาระงานสอนใกล้เคียงกัน
ผ่านการประชุมสาขาวิชาเพ่ือให้มีการกระจายภาระงานสอนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ข้อมูล
รายชื่ออาจารย์ที่สอนทั้งหมดในหลักสูตรและจ านวนชั่วโมงสอนประจ าปีการศึกษา 2560 ในตารางที่ 
6.5 
 
ตารางท่ี 6.3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรแบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการ 

Category M F 
Total Percentage of 

PhDs Headcounts FTEs 

Professors      
Associate/Assistant Professors 2 3 5 0.77 100 

Full-time Lecturers 4 4 8 1.62 62.5 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/Lecturers - - - - - 
Total 6 7 13 2.39 76.9% 
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ตารางท่ี 6.4 ค่า FTEs ของอาจารย์ นักศึกษา และสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of 
students 

Staff-to-student 
Ratio 

2559 2.54 162.69 64.05 

2560 2.39 129.78 54.30 

 
ตารางที่ 6.5 รายชื่ออาจารย์ที่สอนทั้งหมดในหลักสูตรและจ านวนชั่วโมงสอนประจ าปีการศึกษา 
2560 

ที ่ รายช่ืออาจารย์ท่ีสอนทั้งหมดในหลักสูตร 

จ านวนชั่วโมงสอน 
 

ภาค 1/2560 ภาค 2/2560 FTEs 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 

1 ดร.จุฑารัตน์  อินทปัน 59 45 73 0 0.17 

2 อ.ศุภรัตน์  หนูมา 74 15 65 21 0.17 

3 ผศ.ดร.วรรณรัตน์  เชื่องชยะพันธุ์ 48 63 63 21 0.19 

4 ดร.เอกสิษฐ์  อนันต์เจริญวงศ์ 65 30 42 63 0.19 

5 อ.ณรงค์  เชื่องชยะพันธุ์ 68 24 36 72 0.19 

6 ดร.สกุลรัตน์  พิชัยยุทธ์ 40 78 48 51 0.21 

7 ผศ.ดร.สุนิสา  สุชาติ 81 0 36 77 0.18 

8 ผศ.ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร 30 0 24 45 0.09 

9 รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์ 0 0 60 0 0.06 

10 ผศ.ดร.บัญญัติ  เฉิดฉิ้ม 43 55 99 61 0.25 

11 ดร.วิศนีย์  ยิ่งประเสริฐ 58 78 51 67 0.24 

12 อ.มานพ  ธรสินธุ์ 45 54 117 60 0.26 

13 ดร. อัจฉริยะ โชติขัน 44 53 73 31 0.19 

  รวม 655 495 787 569 2.39 
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom 
for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ประกอบไปด้วยขั้นตอนการประกาศรับสมัคร 
การเปิดรับสมัคร และการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ ด้วยการสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ตาม
แบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด และวิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนด
ตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่
ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 (AUN QA 6 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 2561) มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์
ใหม่ที่เหมาะสม และมีความโปร่งใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสาขาวิชามีส่วน
ร่วมในการสัมภาษณ์และประเมิน โดยมีค าสั่งการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่  

 
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและ

คัดเลือก    
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย  
3.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ  
3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 

เป็นกรรมการ  
3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ  
4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก  
4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม

กับต าแหน่ง  
4.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก  
5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี้  
5.1 สอบข้อเขียน  
5.2 สอบปฏิบัติ  
5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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5.4 วิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้ว
รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
สัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 

ขั้นตอนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 
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รายการหลักฐาน 
1) เกณฑ์/กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  
2) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ และความโปร่งใส  
3) นโยบายในการจ้างงานบุคลากรสายวิชาการ 
4) หนังสือเชิญเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ 
 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
หลักส ูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได ้ด าเน ินการตามระบบและกลไกของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที ่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ ่ง
พิจารณาจากภาระงานการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารและงานอื่นๆโดย
บุคลากรจะต้องจัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ TOR Online เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น ทั้งนี้ กระบวนการจัดท าข้อตกลงภาระงาน จะช่วยให้บุคลากรได้วางแผนและบริหารจัดการ
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงคณะจะได้มีการวางแผนก าลังคนในการปฏิบัติงานได้อีก
ด้วย โดยหลังจากที่ครบก าหนดที่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน (หลังจากท าข้อตกลงภาระงาน
ครบ 6 เดือนแล้ว) บุคลากรจะต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ HR-MIS และ TOR 
Online เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากนั้นจะน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการแยกตามสาขาวิชา เพื่ อให้เกิดความเป็น
ธรรมเนื่องจากภาระงานของบุคลากรแต่ละสาขาวิชามีความแตกต่างกัน  

โดยคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ ่งจะ
อ อ ก เ ป ็น ป ร ะ ก า ศ ม ห า ว ิท ย า ล ัย เ พื ่อ ใ ห ้ป ฏ ิบ ัต ิไ ป ใ น ท ิศ ท า ง เ ด ีย ว ก ัน  ด ัง นี้  
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=130) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 
1. P: Professionalism (ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ) หมายถึง ใฝ่รู้เสาะหาวิชาสร้างสม

ปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็วมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ 
2. S: Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม) หมายถึง เป็นที่พึ่งและชี้น า

สังคมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดีสู่สังคม 
3. U: Unity (รู้รักสามัคคี) หมายถึง มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจเสียสละและอดทน  
 
สมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) มีจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 
1. ความสามารถ/ทักษะในการสอน  

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=13
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=14
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=15
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มีความรู้ทักษะในการสอน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรือสร้างนวัตกรรม
เพ่ือบูรณาการการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
 เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง น าไปประยุกต์ในการด าเนินการวิจัย/            
งานสร้างสรรค์ ทั ้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากนี ้ย ังสามารถน าไปพัฒนาเทคนิค วิธ ีการ 
เครื่องมือส าหรับวิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม  

3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ 
การประยุกต์องค์ความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในสาขาของตนเองเพื่อการพัฒนาและ

ตอบสนองความต้องการของสังคม และมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และ
พัฒนาหลักสูตร 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ความเข้าใจในหลักการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา 
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาที่เป็นไปตาม

ระเบียบ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทางหรือส่งเสริมให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
มีแนวทางที่เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานในการดูแลนักศึกษา 
 

กระบวนการการประเมิน และวัดผลการด าเนินการของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการ
ประกาศเกณฑ์ในการประเมินผลงานของแต่ละหลักสูตร) ผลต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 
1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1รอบ ตามปีงบประมาณ    
   ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 กรกฏคม  
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน  

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 

3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
ระดับดีเด่น   คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100  
ระดับดีมาก   คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89  
ระดับดี          คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79 
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ระดับพอใช้   คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69  
ต้องปรับปรุง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณา

เพ่ิมค่าจ้าง  
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้  

4.1 ระดับท่ี 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงาน 
                 เทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ  
4.2 ระดับท่ี 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือ 
                 หน่วยงาน  
4.3 ระดับท่ี 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย  
                 โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
 
สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสาย

วิชาการ กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการสายวิชาการ ดังนี้ 
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) 
 บุคลากรสายวิชาการ ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) จ านวน 3 ข้อ 

บุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลือก
สมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ  การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และ
วิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
 

รายการหลักฐาน 
1) กระบวนการการประเมิน และวัดผลการด าเนินของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการ

ประกาศเกณฑ์ในการประเมินผลงานของแต่ละหลักสูตร) ผลต่อการพิจารณาขึ้น
เงินเดือน (AUN QA 6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ
พนักงานมหาวิทยาลัย) 

2) สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการ กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน)  competency 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=49
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=49
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=49
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/2031507066.pdf
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/2031507066.pdf
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=50
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=50
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online (AUN QA 6 มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย , AUN 
QA 6 การก าหนดภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
 

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

หลักส ูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได ้ด าเน ินการตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว ิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที ่ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ได้จ ัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย ์ในหลักสูตรให ้มีศ ักยภาพที ่ส ูงขึ ้น โดยจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ อาทิ   

- สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่สนใจ หรือ

ที่เกี่ยวข้องกับการท างานในทุกปี โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละ 11,000 บาท/ปี    
- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการของหลักสูตร โดยให้

หลักสูตรส่งโครงการมายังคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในแต่ละปี และเมื่อโครงการได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงน ามา
ก าหนดเป็นปฏิทินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือก าหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
โครงการ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได้ด าเนินการโดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปแล้ว (AUN QA 6 รายการเข้าอบรม, AUN QA 6 
รายการการอบรมของคณาจารย์ในหลักสูตร) อาทิ 

โครงการที่เน้นทางด้านการเรียน การสอน ได้แก่  
- โครงการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  
- โครงการอบรมเทคนิคการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

learning 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LMS2@PSU สัญจร 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 
- เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
โครงการที่เน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก ่      
- การฝีกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก)่ รุ่นที่ 5 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=50
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/2004893976.pdf


60 
 

    
 

- งาน “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 
- อบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบความซ้ าซ้อนในการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความทาง

วิชาการด้วยโปรแกม Turnitin 
- โครงการ สวก แนะแนวกรอบการวิจัยและการขอทุน 
- NR Trade Show & International Seminars 
โครงการที่เน้นด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้แก่ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการศึกษา ตามแนวทาง Outcome-Based Education 

(OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) ด้าน

มาตรฐาน FSC 
- วางแผนงานเพื่อการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยางพารา 
โครงการพัฒนาตนเอง ได้แก่ 
- ประชุมในการเข้าสู่ ต าแหน่งทางวิชาการ 
- โครงการเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ (Writing Camp) สวนกาแฟ  

รีสอร์ท 20-24 เมษายน 2561 จ. สุราษฎร์ธานี 
นอกจากนี้ หลักสูตรยังสนับสนุนให้บุคลากรได้ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ

นานาชาติ เพ่ือพัฒนาตัวเองทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก 
ม.สงขลานครินทร์ ดังนี้ 
- ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ และอาจารย์ศุภรัตน์ หนูมา น าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The 

First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS 
Thailand International Conference) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

- ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายเรื่อง  “Dimension 
Stability of Impregnated Rubberwood using Acacia mangium Bark Extracts” ใน
งาน The Third Asia Pacific Rubber Conference ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี 

- ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ เข้าร่วมงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 
TRF-OHEC Annual Congress 2018 (TOAC 2018)   ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รี
สอร์ท จังหวัดเพชรบุรี และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบโพสเตอร์ เรื่อง “Influence of 
Acacia mangium Bark Extracts on Termite Resistance of Rubberwood” 
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- ผศ.ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม ผศ.ดร. วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์ ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ อาจารย์
ณรงค์ เชื่องชยะพันธุ์และอาจารย์ศุภรัตน์ หนูมา เข้าร่วม ส่งผลงานและน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในงานการประชุมวิชาการ The Third Asia Pacific Rubber Conference (APRC 
2017) 
นอกจากการเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการแล้ว ผศ.ดร. บัญญัติ เฉิดฉิ้ม อาจารย์ในหลักสูตร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ไปท าวิจัยระยะสั้นเพ่ือพัฒนาตัวเองที่ College of Material and 
Energy, South China Agricultural University โดยได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก 
ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน ในหัวข้อ “An ongoing project of value-added utilization 
of rubberwood imported from Thailand” 15 พฤษภาคม 2561- 15 กรกฎาคม 2561 
ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือใน
ด้านการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม  
 

รายการหลักฐาน 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ประวัติการเข้าอบรม พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

6.6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service 
 ในปีการศึกษา  2560  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย  วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาแผนงบประมาณร่ายจ่ายกองทุนวิจัย  ประจ าปี
งบประมาณ  2560  ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ  2560  แผนงานวิจัย  งาน
สนับสนุนวิจัย หมวดด าเนินการ  ประเภทเงินอุดหนุน  รายการเงินกองทุนวิจัย  จ านวน  15,981,900 
บาท โดยได้วางแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณจ านวน  12  วัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ดังแสดงในตาราง
ที่ 6.6 

 

 

 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=16
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ตารางท่ี 6.6 แผนงบประมาณรายจ่ายกองทุนวิจัยประจ าปี 2560 

แผนงบประมาณรายจ่ายกองทุนวิจัย ประจ าปี 2560 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ  ร้อยละ
ที่จัดสรร  

 งบประมาณที่
จัดสรร  

1 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย อุดหนุนโครงการผลิตปริญญา
เอกเพ่ิม 

20.00 2,920,920.00 

2 ส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย 27.00 3,343,242.00 

3 ปรับปรุงสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัย 

1.00 146,046.00 

4 สนับสนุนการตั้งหน่วยวิจัยขนาดเล็กและเครือข่ายวิจัย 12.00 1,752,552.00 

5 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย 

5.00 730,230.00 

6 สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรร่วมกับบัณฑิตศึกษา 2.00 292,092.00 

7 สนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2.00 292,092.00 

8 การบริหารและจัดการกองทุนวิจัย 1.00 146,046.00 

9 การพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยระดับองค์กร 15.00 2,190,690.00 

10 สนับสนุนรางวัลให้งานวิจัยที่ประสบความส าเร็จ 4.00 584,148.00 

11 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10.00 1,460,460.00 

12 วัตถุประสงค์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 1.00 146,046.00 

รวม 100.00 15,981,900 

 

ในการสร้างกลไกเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎร์

ธานี จัดให้มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยมีอ านาจหน้าที่  ก าหนด

ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนานักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้มีความสามารถและศักยภาพระดับสูง  
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ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  มาตรการและกลยุทธ์ในการบริหารงานวิจัยและเงิน

อุดหนุนการวิจัย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอโครงการ

เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย  รวมทั้งสนับสนุนรางวัลแก่งานวิจัยที่ประสบความส าเร็จทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

เพ่ือให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในปี
การศึกษา  2560 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ  ได้ก าหนดประกาศเพ่ือส่งเสริ มและสนับสนุน
งานวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  รายละเอียดดังนี้ 

1.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  จากเงินกองทุนวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
2.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน   
3.  ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการศึกษาวิจัย 
4.  ทุนเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
5.  ทุนเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
6.  ทุนสนับสนุนการริเริ่มโครงการวิจัย 
7.  การสนับสนุนรางวัลส าหรบังานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร 
8.  ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 การสร้างขวัญและก าลังใจ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย เพ่ือให้นักวิจัยมีขวัญและก าลังใจในการท าผลงานทางวิชาการ  ตามประกาศทุนการ
สนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ  2560  ทั้งนี้  ใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก็มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ให้ส าหรับนักวิจัย
ที่มีผลงานเพื่อขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน  ตามประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 
ประจ าปี 2561 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีการระบบติดตามผลงานวิจัย  โดยด าเนินการส่งหนังสือติดตาม
ผลงานวิจัยไปยัง คณะวิชาต้นสังกัดของผู้รับทุน ทั้งรายงานความก้าวหน้า ทุกรอบ 6 เดือน และ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อครบก าหนดตามสัญญารับทุน  ทั้งนี้  ระบบการติดตามผลงานที่เป็น
ระบบสารสนเทศ  เพื่อแจ้งเตือนถึงนักวิจัยโดยตรง อยู่ระหว่างการวางแผนการด าเนินการจัดท าระบบ
ต่อไป 
 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านสมรรถนะในการวิจัย เช่น ทักษะการท าวิจัย 
ความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มี
วิสัยทัศน์มุ่งเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าของภาคใต้ ด้านการผลิตบัณฑิตและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการโดยมี
การวิจัยเป็นฐาน” โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบท
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สังคม การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีแนวทางก ากับและส่งเสริมให้
อาจารย์ท างานวิจัยทั้งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการโดยก าหนดเป็นภาระงานที่
ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติแก่อาจารย์ทั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีระบบการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล   
 ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ใน 3 
กลุ่ม  ได้แก่ 
 1. การพัฒนาศักยภาพปัจจัยน าเข้าด้านการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในส่วนของปัจจัย
น าเข้าด้านการวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัย ทุนวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพด้านปัจจัยน าเข้า 3 ประเด็นย่อยดังนี้ 
  1.1 การพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของคณาจารย์ 
  1.2 การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
  1.3 การพัฒนาศักยภาพการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของบุคลากรที่มี
ศักยภาพด้านการวิจัยแล้วเพ่ือเพ่ิมจ านวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และเพ่ือให้สามารถจัดสรร
ทุนภายในให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์การท าวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
อย่างเพียงพอ 
 2. การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัยภายในวิทยาเขต โดย
การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ หรือสาขาความเป็นเลิศ 
ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับภาคเอกชนได้จริง 
 3. การพัฒนาศักยภาพผลลัพท์ด้านการวิจัย 

ผลลัพท์ด้านการวิจัย ประกอบด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
  3.1 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ เพ่ือให้มีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอต่อการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการให้ได้
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ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2 การพัฒนาส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

นอกจากนั้นมีระบบการให้รางวัลและการยอย่องบุคลากรสายวิชาการ โดยมอบเงินรางวัล
เนื่องในโอกาสวันส าคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 

1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท 
2) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 30,000 บาท 
3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 บาท 
โดยในการนี้ในงานรดน้ าด าหัวช่วงประเพณีสงกรานต์ประจ าปี 2561 ผศ.ดร.วรรณรัตน์ 

เชื่องชยะพันธุ์ ได้รับรางวัลและยกย่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้  ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 
ให้ส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานเพ่ือขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน  ตามประกาศทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย ประจ าปี 2561 (AUN QA6 การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย) 

 
 รายการหลักฐาน 
 การประกาศเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement 
 อาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มีหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้ ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผลตีพิมพ์งานวิจัย  
2. มี Proceedings 
3. การบริการวิชาการ  
4. การผลิตหนังสือ เอกสาร ต ารา 
5. โครงการขอทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
 
รายการหลักฐาน 
รายงานความก้าวหน้าในรอบปี 2559 ถึงปี 2560 ของหน่วยวิจัย ฯ 
ตารางแสดงผลงานตีพิมพ์ (Research Activities)  

 
 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=64
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ตารางท่ี 6.7 จ านวนผลงานวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

Year 

No. of 

Academic 

Staff 

Types of Publication 

Total 
No. of Publications Per 

Academic Staff National International 

2556 6  1 1 0.16 

2557 6 1 3 4 0.67 

2558 6 2 3 5 0.83 

2559 11 4 4 8 0.73 

2560 6 2 5 7 1.17 

*นอกจากนี้ยังมีผลงาน Proceedings อีกจ านวน 3 ผลงาน (AUN QA 6 ผลงานวิจัยอาจารย์) 

 
ตารางท่ี 6.8 โครงการทุนวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราในปี 2560  

อาจารย์ โครงการวิจัย 

อ. ณรงค์ เช่ืองชยะพันธุ์ 
การเตรียมและสมบัติไดอิเล็กทริกของยาง/เซรามิกคอมพอสิต  ทุนองค์
ความรู้ขั้นสูง ปี 2561 (ผู้ร่วมวิจัย) 

ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ สมบัติของไม้ยางพาราอัดสารสกัดจากเปลือกไม้กระถินเทพา ทุน สกว. 
2559 (หัวหน้าโครงการ) 

ผศ.ดร. บัญญัติ เฉิดฉิ้ม การปรับปรุงค่าพลังงานความร้อนและกระบวนการผลิตเม็ดพลังงานจากไม้
ปาล์มน้ ามันที่ปรับสภาพด้วยเช้ือราผุ ทุนงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 
2560 (หัวหน้าโครงการ) 

ผศ.ดร. สุวลักษณ์ วิสุนทร Nanocomposite of Natural rubber based on carbon nanotubes, 
grapheme and their hybrid fillers (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผลของพันธุ์ยางต่อลักษณะและสมบัติของยาง (หัวหน้าโครงการ) 

การเสริมประสิทธิภาพนาโนคอมโพสิทยางธรรมชาติที่ใช้สารตัวเติมผสมของ
ท่อนาโนคาร์บอน/อนุภาคเงินชนิดนาโน ท่อนาโนคาร์บอน/ของเหลวชนิดไอ
ออนิก และท่อนาโนคาร์บอน/เขม่าด า (ผู้ร่วมวิจัย) 

ผศ.ดร. วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์ การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติกราฟต์ไฮดรอกซีอะคริเลทมอนอเมอร์ต่อการ
กระจายตัวของซิลิกาในยาง ทุนงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 2559 
(หัวหน้าโครงการ) 

การเตรียมและสมบัติไดอิเล็กทริกของยาง/เซรามิกคอมพอสิต ทุนทุนองค์
ความรู้ขั้นสูง ปี 2561 (หัวหน้าโครงการ) 

https://prpm.psu.ac.th/project_detail.aspx?ID=19286
https://prpm.psu.ac.th/project_detail.aspx?ID=14768
https://prpm.psu.ac.th/project_detail.aspx?ID=14768
https://prpm.psu.ac.th/project_detail.aspx?ID=19286
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การดัดแปรโมเลกุลยางธรรมชาติให้มีหมู่ปลายเป็นไฮดรอกซิลเพื่อเตรียมพอ
ลิยูริเทนประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ ทุนงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 
2559 (ผู้ร่วมวิจัย) 

อ. มานพ ธรสินธ ์ การเก็บรวบรวมพันธุ์ และศึกษาวิธีการ เพาะขยายพันธุ์พืชในวงศ์ 
Aristolochiaceae ที่เป็นพืชอาหารของผีเสื้อถุงทอง Troides spp. เพื่อ
การอนุรักษ ์
การใช้แตนเบียนควบคุมเพลี้ยอ่อนในผักเศรษฐกิจโดยใช้ระบบ Banker 
plant 

พันธุ์พืชในสกุล Cinnamomum ที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี: วิธีการ 
ขยายพันธุ์ ปริมาณและคุณสมบัติของน้ ามันหอมระเหย และประสิทธิภาพ 
ของน้ ามันหอมระเหยในการยับยั้ งการลงท าลายของปลวกใต้ดิน 
Coptotermes gestroi (Isoptera: Rhinotermitidae) 

 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional. Standards Framework: PSU-
TPSF) (เอกสารอ้างอิง AUN QA 6 ประกาศ PSU-TPSF) (http://psu-tpsf.psu.ac.th/) ให้ใช้กรอบ
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม 
2558) เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน รองรับการผลิตบัณฑิตให้มี
ความเข้มแข็งทางด้านวิชากร มีทักษะของการเป็นพลเมืองโลก มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยก าหนดระดับของอาจารย์ตาม
กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ และค่าตอบแทน ดังนี้ 
 ระดับ 1 ดรุณาจารย์ (Fellow Teacher)  อัตรา  3,000  บาท/เดือน 
 ระดับ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher) อัตรา  5,600  บาท/เดือน 

ระดับ 3 สามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) อัตรา  8,000  บาท/เดือน 
ระดับ 4 สิขาจารย์ (Mastery Teacher)  อัตรา  10,000  บาท/เดือน 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราที่ผ่านการประเมิน PSU-TPSF ใน
ปี พ.ศ. 2560 จ านวนทั้งหมด 3 ราย ดังต่อไปนี้  
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=137) 
 
 
 
 

https://prpm.psu.ac.th/project_detail.aspx?ID=14782
https://prpm.psu.ac.th/project_detail.aspx?ID=14782
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ตารางที่ 6.9 แสดงรายชื่อผู้ได้รับการประเมิน PSU-TPSF ในปี พ.ศ. 2560 

รายช่ือผู้ขอรับประเมิน สถานะ 
1. ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ ดรุณาจารย์  11 มี.ค. 60 

2. ผศ.ดร.วรรณรัตน ์เชื่องชยะพันธุ์ ดรุณาจารย์  13 พ.ย. 60 

3. ผศ.ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม ดรุณาจารย์  14 พ.ย. 60 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or 

needs of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out 
to ensure that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for 
education, research and service. 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

AUN 7 
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.3 Competences of support staff are 
identified and evaluated [3] 

       

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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 
 นโยบายการบริหารงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี เป็นการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ โดยได้รับการสนับสนุนภารกิจ
ต่างๆ ของหลักสูตรจากวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ กอง
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือกลาง ดังนี้  

กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ ส่งบุคลากรสายสนับสนุนมาประจ าที่คณะจ านวน 
3 คน เพื่อดูแลงานเกี่ยวกับธุรการ เลขานุการ การประชุม ประกันคุณภาพ และงานประสานงานต่างๆ 
ในส่วนของงานบริหาร ส่วนภารกิจ อ่ืนๆ ได้แก่ แผนและนโยบาย บริหารงานบุ คคล การ
ประชาสัมพันธ์ การเงินและบัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ และหอพักนักศึกษา ได้รับการดูแลจาก
บุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ที่ประจ าอยู่ในส่วนกลาง โดยมีผู้อ านวยการกองฯ ช่วยดูแลและกับ
การท างานของบุคลากรสายสนับสนุนส่วนกลาง และดูแลและก ากับร่วมกับผู้บริหารของคณะในส่วน
ของบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ที่ส่งไปประจ าคณะ   

กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ส่งบุคลากรสายสนับสนุนมาประจ าที่คณะจ านวน 3 คน 
เพ่ือดูแลงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และงานที่ท าร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนส่วนกลางคือ การ
พัฒนาหลักสูตร สหกิจและฝึกประสบการณ์ และบัณฑิตศึกษา ส่วนภารกิจวิชาการด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 
การรับนักศึกษาใหม่ การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย วิเทศสัมพันธ์ สหกิจและฝึก
ประสบการณ์ งานทะเบียนและประมวลผล งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับการดูแล
จากบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ที่ประจ าอยู่ในส่วนกลาง โดยมีผู้อ านวยการกองฯ ช่วยดูแลและ
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กับการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนส่วนกลาง และดูแลและก ากับร่วมกับผู้บริหารของคณะใน
ส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ที่ส่งไปประจ าคณะ 

การบริการของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 
และศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ด าเนินการจากบุคลากรสายสนับสนุน
ส่วนกลางที่ประจ ายังหน่วยงานนั้น โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ดูแลให้บริการในการ
ด าเนินการภารกิจด้านบริการวิชาการ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ให้บริการด้านห้องสมุด การพัฒนา
และสนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ บริการ โครงข่ายพ้ืนฐาน ระบบสื่อสาร และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์  และศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
และเครื่องมือกลาง สนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงงานวิจัย และ
บริการซ่อม สร้างและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ในระดับ
เบื้องต้น    

มีการวางแผนและวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่ วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับผิดชอบด้านก าลังคนทั้งหมด 

มีการวางแผนให้บุคลากรสายสนับสนุนประจ าที่คณะ เป็นเลขาการประชุมของสาขาวิชา 
และการประชุมของสาขาที่เป็นเฉพาะด้านให้บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งที่คณะหรือจาก
ส่วนกลางมาเป็นเลขาการประชุม เช่น การประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร เลขาการประชุมเป็น
บุคลากรสายสนับสนุนที่ประจ าคณะหรือจากส่วนกลางซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปรับปรุง
หลักสูตร การประชุมประเมินภาระงานของสาขา เลขาการประชุมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนฝ่าย
บริหารบุคคลจากส่วนกลาง  

รายการหลักฐาน 
ข้อมูลจากกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ และข้อมูลจากการวิชาการและการ

พัฒนานักศึกษา 
 

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

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/1846286969.pdf) 

(1) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนได้ใช้ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือก จ านวน 3 – 5 คน ประกอบด้วย 
    1.1) ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ 
    1.2) ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
เป็นกรรมการ 
    1.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 – 3 คน เป็นกรรมการ 
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(2) คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าที่ก าหนดวิธีการสรรหา และคัดเลือก 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยก าหนดภาระงานของต าแหน่ง
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 

(3) วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไป โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย และด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
    3.1) สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติ และ 
     3.2) สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
สอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยที่ทุกกระบวนการผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 รายการหลักฐาน 
 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน  คู่มือบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน 
ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จ านวน 5 
สมรรถนะ ดังนี้ 
    1) จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    2) มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มาติดต่อ 

3) การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
หนว่ยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
 4) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตน
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
    5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐาน
ที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจ
ไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 

มี ก า ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น โ ด ย ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

(1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตาม
ปีงบประมาณ คือ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-31 กรกฎาคม  

(2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
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  2.1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 

(3) การก าหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับดีเด่น      คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 

  ระดับดีมาก      คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89.99 
  ระดับดี           คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79.99 
  ระดับพอใช้      คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69.99 
  ระดับต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน คะแนนรวมร้อยละ 0 –59.99 
  ต้องปรับปรุง คือ ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง  

(4) ระดับการประเมิน ก าหนดให้มีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 
  4.1) ระดับที่ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล จ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ 
  4.2) ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ จ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สายสนับสนุน ดังนี้ 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตาม

พจนานุกรมสมรรถนะของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 
ข้อ และข้อ 3) จ านวน 3 ข้อ บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 
1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ การประเมินสมรรถนะ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 

มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรู้ความสามารถของสายสนับสนุน มีการ
ก าหนดการประเมินแบบรูบิคที่ชัดเจน และเปิดให้สายวิชาการได้มีส่วนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนด้วย 

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะหลัก และตามคุณสมบัติงานที่ได้
ก าหนดไว้ และคณะ/วิทยาเขต มีการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 
และแจ้งผลการส ารวจให้ทราบโดยทั่วกัน 

รายการหลักฐาน 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
แบบสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของการใช้บริการบุคลากรสายสนับสนุน 
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7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfill them 

มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
2) โครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่ 
3) การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของ

บุคลากร)  
4) โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 
5) โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอต าแหน่ง/การศึกษาต่อ) 
6) กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
7) โครงการองค์กรสร้างสุข 
8) โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน 
หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ กองการ

บริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์  
แผนงานส าหรับการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งการพัฒนาในภาพรวม 

การพัฒนาเฉพาะราย โดยการพัฒนาในภาพรวมจะเป็นการด าเนินตามโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
ซึ่งมีกรรมการชุดต่างๆ ก าหนดโครงการ โดยกรรมการมีผู้บริหารจากคณะเป็นองค์ประชุมด้วย เช่น 
อบรม LEAN อบรม Happy Workplace อบรมเส้นทางสายอาชีพ ฯลฯ ส่วนการพัฒนาเฉพาะราย มี
การสนับสนุนงบประมาณส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 4,500 
บาทต่อคนต่อปี และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 6,000 บาทต่อคนต่อปี 
เพ่ือฝึกอบรมความรู้ที่ต้องการเพ่ิมเติมมาพัฒนาประสิทธิภาพของการท างาน นอกจากนี้บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีผลการประเมินการปฏิบัติ งานที่ต้องแก้ไขในส่วนใด ผู้บริหารของคณะร่วมกับ
ผู้อ านวยการกองฯ ประเมินการอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนเฉพาะด้านในส่วนที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขนั้นด้วย  

รายการหลักฐาน 
โครงการฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

7.5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service 
 มีการสร้างระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้  
 ระดับช านาญการ ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้  
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(1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
(3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

 ระดับช านาญการพิเศษ  
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น

บุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ 
ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยา
เขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี 

 
รายการหลักฐาน 
คู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
รางวัลบุคลากรสายสนับสนุน 
แผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (แผนอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน แบบแสดงข้อมูลอัตราก าลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560 

  

Support Staff 
บุคลากร 

Highest Educational Attainment 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

Total 
รวม High School 

มัธยมศึกษา 

High Voc. 
Cert. 
ปวส. 

Bachelor's 
ปริญญาตร ี

Master's 
ปริญญาโท 

Doctoral 
ปริญญาเอก 

Library Personnel 
ห้องสมุด 

0 1 3 1 0 5 

Laboratory Personnel 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

0 0 16 4 1 21 

IT Personnel 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

0 2 9 1  12 

Administrative Personnel 
กองบริหาร 

9 6 49 8 0 72 

Student Services Personnel 
(enumerate the services) 
กองวิชาการ 

0 0 29 7  36 

Total 
รวม 

9 9 106 21 1 146 
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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 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

AUN 8 
Student Quality and 

Support 
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เกณฑ์ 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        
 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

8.4 Academic advice, co-
curricular activities, student 
competition, and other student 
support services are available 
to improve learning and 
employability [4] 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and 
research as well as personal 
well-being [5] 

       

Overall opinion        
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date  
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่าง
ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารามีนโยบายในการรับผู้เข้าศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งได้ระบุ
ไว้ใน มคอ. 2 และมีความสอดคล้องกับนโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรฯ มี
แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ/หน่วยงาน โดยเปิดรับใน 3 
ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบรับตรง 
2) ระบบกลาง (Admissions) 
3) ระบบโครงการพิเศษ เช่น โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โครงการ

เพชรนครินทร์ โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์ โครงการรับนักเรียนเรียนดี โครงการ 
GAT PAT และโครงการรับนักศึกษาจากภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นต้น  

ช่องทางประชาสัมพันธ์ งานรับนักศึกษาใหม่ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการโดยวิธีการ
ต่อไปนี้  

1. ส่งหนังสือไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ คือ  
- เว็บไซต์งานรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี http://entrance.surat.psu.ac.th  
- เว็บไซต์งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.entrance.psu.ac.th  

 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดังนี้ 
  - Face Book   : ม.อ.สุราษฎร์ธานี รับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี 
  - เพจ Face Book : รับนักศึกษาใหม่ ม.อ. สุราษฎร์ธานี 

4. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ (Road Show)  

http://entrance.surat.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/
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  - โครงการเทคนิคพิชิต GAT (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2559 

- โครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2559 
 - PSU Road Show ครั้งที่ 17 ภายใน 5 จังหวัดภาคใต้ โดยจัดทั้งหมด 5 วัน 5 สถานที่ดังนี้ 
           1) 27 มิถุนายน 2559  เวลา 13.00 น. โรงเรียนสภาราชินีตรัง 
   2) 28 มิถุนายน 2559  เวลา 08.00 น. โรงเรียนเมืองกระบี ่
   3) 29 มิถุนายน 2559  เวลา 08.00 น. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
  4) 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น.   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
   5) 01 มิถุนายน 2559  เวลา 08.00 น.   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีฯ 

- Road Show โรงเรียนภายในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2559 
- Road Show โรงเรียนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 

2560 โดยทั้งนี้มีตัวแทนหลักสูตรทั้งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม road shows ของคณะและ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้วยส าหรับกระบวนการรับเข้า คือการพิจารณาคุณวุฒิโดยเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องและจากคณาจารย์ในหลักสูตร และสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง  

รายการหลักฐาน 
1) เอกสารเกณฑ์การรับนักศึกษาของแต่ละโครงการ 
 

ตารางท่ี 8.1 ตารางข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=82) 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา(คน) 

จ านวนผู้สมัคร จ านวนที่ประกาศรับ จ านวนผู้ที่ลงทะเบียน 
2556 n/a 150 87 
2557 n/a 150 47 
2558 199 100 38 
2559 143 100 25 
2560 n/a 100 40 
2561 n/a 100 10 
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ตารางท่ี 8.2 ตารางข้อมูลจ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี (AUN QA 8 จ านวนนักศึกษา) 
ปีการศึกษาที่เปิดภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษา(คน)    

 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 สูงกว่าปี 4 

2556 79 89 110 47 4 

2557 47 74 87 110 4 

2558 38 41 68 87 5 

2559 25 37 39 68 3 

2560 39 21 37 39 7 

2561 10 - - - 3 

 
 จากตารางพบว่าจ านวนนักศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 มีจ านวนนักศึกษาลดลงจากแรกเข้าเนื่องจาก
มีนักศึกษาบางส่วนตกออกและลาออกไป 
 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียนและมีการประเมินผลวิธีการและ
เกณฑ์ 

 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได้มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้ง 3 ระบบ ดังนี้ 

โครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบ
และกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัติทางการศึกษา 
องค์ประกอบชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ค่าน้ าหนักเกณฑ์ขั้นต่ าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพ่ือการ
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา และด าเนินการในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ 

ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) หลักสูตร
ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยมีส่วนร่วมใน
ลักษณะเดียวกันกับระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ  

วิธีการรับรวม (Admission) 
 รับสมัครประมาณเดือนเมษายน ประกาศผลประมาณต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
วิธีการรับโดยวิธีพิเศษ (http://entrance.surat.psu.ac.th/special_method.php) 
 1). โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ต้องศึกษาวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกิต และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลาย 4-5 (รวม 4 ภาคการศึกษา) กลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับคะแนนเฉลี่ย แต่ละ
กลุ่มสาระวิชาไม่ต่ ากว่า 2.50 
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 2). โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ 
 ผู้สมัครเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกหลักสูตร ต้องเป็น

ผู้ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
นับจนจบภาคการเรียนที่ 2 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  

 3). โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน 
 - ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6)  
- จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาค

การศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.25 
- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาค

การศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.00 
4). โครงการเพชรนครินทร์ 

ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในกลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ผลการเรียนสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.25 โดยใช้คะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 

ในปีการศึกษา 2559 พบว่าจ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่ คิด
เป็นร้อยละ 25 การด าเนินการรับนักศึกษาได้จ านวนนักศึกษาต่ ากว่าเป้าหมาย ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมา
จากชื่อหลักสูตรมีชื่อคล้ายคลึงกับหลักสูตรที่เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยอ่ืนรวมถึง ภาวะทางเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรในภาคใต้เนื่องจากราคายางตกต่ า ท าให้นักเรียนเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาใกล้บ้าน
หรือสถาบันที่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่ ากว่าอีกทั้งช่วงระยะเวลาในการรับนักศึกษาใกล้เคียงกับ
สถาบันอ่ืนๆ ส่งผลในการตัดสินใจเลือกเรียน ของนักเรียนด้วยเช่นกัน โดยมี การประเมินผลเกณฑ์ 
และวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพของผู้เรียน และด้านปริมาณที่เป็นไป
ตามเป้าหมาย(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=43) 

ผลการด าเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในแต่ละโครงการสรุปได้ดังนี้ (AUN QA 
8 ผลการด าเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559) 

1) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง 
หลักสูตรตั้งเป้ารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 50 คน ไม่ได้นักศึกษาจากโครงการนี้ 

2) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่ เรียน
หลักสูตรตั้งเป้ารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 120 คนเปิดรับสมัคร 4 รอบได้
นักศึกษาจากโครงการนี้ 7 คน 

3) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเพชรนครินทร์หลักสูตร
ตั้งเป้ารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 45 คนไม่ได้นักศึกษาจากโครงการนี้ 

4) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้ว
สงขลานครินทร์หลักสูตรตั้งเป้ารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 30 คน ไม่ได้นักศึกษา
จากโครงการนี้ 
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5) โครงการคดัเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับนักเรียนผลการเรียน
ดี หลักสูตรตั้งเป้ารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 15 คน ได้นักศึกษาจากโครงการนี้ 
2 คน 

6) โครงการ GAT PAT หลักสูตรตั้งเป้ารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 40 คนไม่ได้
นักศึกษาจากโครงการนี้ 

7) โครงการรับนักศึกษาจากภาคเหนือและภาคอีสานหลักสูตรตั้งเป้ารับนักศึกษาจาก
โครงการนี้รวม 5 คนแต่ไม่ได้นักศึกษาจากโครงการนี้ 

8) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้ 
หลักสูตรตั้งเป้ารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 50 คน ได้นักศึกษาจากโครงการนี้ 30
คน 

9) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
หลักสูตรตั้งเป้ารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 5 คน ไม่ได้นักศึกษาจากโครงการนี้ 

10) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการพระราชทานหลักสูตร
ตั้งเป้ารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 1 คน ได้นักศึกษา 1 คน 

11) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีรับรวม (Admissions) ตั้งเป้ารับ
นักศึกษาจากโครงการนี้ 25 คน ไม่ได้นักศึกษาจากโครงการนี ้

12) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา วมว ตั้งเป้ารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 10 
คน ไม่ได้นักศึกษาจากโครงการนี้ 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย

(คน) 
นักศึกษาที่ได้

(คน) 
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการผล

การเรียนดี 
15 2 

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ 14 
จังหวัดภาคใต้ 

50 30 

3. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจ
ดีมีทีเ่รียน 

120 7 

4. โ ค ร งก า รคั ด เ ลื อ กนั ก เ รี ย น เ ข้ า ศึ กษ า  โ ดย วิ ธี รั บ ร ว ม      
(Admissions) 

15 12 

5. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ
พระราชทานหลักสูตร 

1 1 

 รวม  40 
 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีนักเรียนยืนยันเข้าศึกษาลดลงจากปีการศึกษา 2559  
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload  
มีระบบก ากับติดตามความก้าวหน้าในการเรียนศักยภาพทางวิชาการภาระการเรียนของผู้เรียน
อย่างเพียงพอ 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดวิชาเรียนในภาคการศึกษาต่างๆไว้ดังปรากฏใน มคอ. 2 ซึ่งได้
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้(มคอ 2 หมวด 3)โดยมีระบบก ากับติดตามความก้าวหน้าในการเรียน
ศักยภาพทางวิชาการภาระการเรียนของผู้เรียน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษา นอกจากนั้นทางหลักสูตรก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา เพ่ือแนะแนวการวางแผนการเรียน การเลือกสาขาวิชาย่อย การ
แก้ปัญหาด้านการเรียน การถอนรายวิชา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
และหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาเพ่ือแนะ
แนวการวางแผนการเรียน การเลือกสาขาวิชาย่อย การแก้ปัญหาด้านการเรียน การถอนรายวิชา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน  

8.3 รายการหลักฐาน 
1) เอกสารแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) ภาพกิจกรรมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 
 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability  
มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียนและ
การบริการอ่ืนๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ กระบวนการจัดกิจกรรม
เพื่อให้นักศึกษาได้งานท า 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรีที่
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ทุกคณะ วิทยาเขต และเขตการศึกษา จะต้องผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดย กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือพัฒนานักศึกษาที่จะเข้าร่วมในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 
1-ปีสุดท้าย) มีจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
100 หน่วยชั่วโมง ซึ่งหลักสูตรฯได้บรรจุรายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีอาจารย์ใน
หลักสูตรท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งมีผลการด าเนินงานคือ
โครงการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสถาบันและโลกสีเขียว ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้รับการคัดเลือก
รับรางวัลผลงานโครงการของนักศึกษาที่ด าเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งรับเงินรางวัล
พร้อมเกียรติบัตรในพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” (วันประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง) 
นอกจากนี้ทางหลักสูตร มีรายวิชา 927-342 ฝึกงาน และ927-442 สหกิจศึกษา ช่วยในการฝึก
ประสบการณ์การท างาน ตลอดถึง มีการจัดท าโครงการ เช่น ศึกษาดูงานในรายวิชา ทัศนศึกษา
โรงงาน  และกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาจากคณะและมหาวิทยาลัย เช่น
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โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการพ่ีเลี้ยง
วิชาการ การจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ของนักศึกษาซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานท า 

นอกจากนี้มีกระบวนการให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการ/การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้งาน
ท าจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งงานพัฒนานักศึกษากองวิชาการและการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้
ด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม Non – Academic ให้นักศึกษา
ในหลักสูตร และนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างงานตาม
ภารกิจ ดังนี้ งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งทักษะทาง
สังคมและทักษะชีวิต เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังนักศึกษา วินัยนักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่
ของการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ และท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า และจัดระบบสวัสดิการ
ต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานในการด าเนินงานการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของชมรม
ต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาสังคม และบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้าน
สุขภาพและพลานามัย โดยด าเนินกิจกรรม / โครงการผ่าน กระบวนการหลัก ดังนี้ 
  
1. กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

- โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 

ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของสถาบันและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน นับเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศชาติให้ เจริญเติบโตงอกงาม ทั้งภูมิความรู้ ภูมิ
ธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว ทางวิทยาเขตสุราษฏร์ธานีจึงถือเป็นภาระหน้าที่ของ
สถาบันการศึกษา ในการที่จะผลิตบัณฑิตที่ดีและมีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แล้วในปัจจุบันยังส่งเสริมใหบ้ัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี 
เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม เพ่ือให้บัณฑิตรู้จักการปรับตัวทั้งในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยสร้างสรรคแ์ละเปน็แบบอย่างที่ดีให้กับ
สังคมไดต่้อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนถ่ายจากการเรียนใน

ระดับ มัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา 
2. ให้นักศึกษามีแนวคิดในการบริหารจัดการตนเองส าหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจและมีความประทับใจในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ 
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4. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่เกิดจิตส านึกร่วมกันต่อมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะสืบสานสิ่งที่ดีงาม
ต่อไป 

5. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น จนน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับการศึกษาเล่าเรียน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 เขา้ร่วมจ านวน 1,059 คน  
 
2. กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 ก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต้องผ่าน
การ เข้ า ร่ วมกิ จกรรม เสริ มหลั กสู ตร เ พ่ือ พัฒนานั กศึ กษา  ตลอดระยะ เวลาที่ ศึ กษา ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง 
ตามแผนการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันได ดังนี้ 

1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมตามชั้นปี โดยก าหนดให้เข้าร่วม
ชั้นปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั่วโมง  
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness) โดยเลือกเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ตามท่ีวิทยาเขต และคณะ ก าหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้ 
  Y 101 หลักสูตร Freshmen Orientation 
  Y 102 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบวิถีอุดมศึกษา 
  Y 103 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขั้นการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural 
Engagement) โดยเลือกเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีวิทยาเขต และคณะ ก าหนดจัดในหลักสูตร 
ดังนี้ 
  Y 201 หลักสูตรการเข้าสู่ชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน    
  Y 202 หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น า    
  Y 203 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต  
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) โดยเลือกเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ตามท่ีวิทยาเขต และคณะ ก าหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้ 
  Y 301 หลักสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civic Education)    
  Y 302 หลักสูตรส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา (Student Mobility)  
  Y 303 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล  
 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขั้นความพร้อมสู่วัยท างาน (Job Orientation) โดยเลือกเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีวิทยาเขต และคณะ ก าหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้ 
  Y 401 หลักสูตรทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    
  Y 402 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน  

2. กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง โดยเลือกเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จาก 7 ด้านกิจกรรม ดังนี้ 
  1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์   
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  2. กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม    
  3. กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ  
  4. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ    
  5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  
  6.  กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน  
  7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล  
 
รายละเอียดกิจกรรมมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness) 
Y101 หลักสูตร Freshmen Orientation 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Freshmen Orientation 
 โครงการไหว้ครูส่วนกลาง     จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Teachers’ Day activities 
 กิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัย    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Freshmen Activities 
 โครงการร้องเพลงสถาบัน     จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Singing PSU songs 
 กิจกรรมประชุมเชียร์     จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Cheer Activity 
 กิจกรรมปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Dormitory Orientation 
 โครงการ ม.อ. ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Health Care Activity 
 โครงการอบรมอัคคีภัยภายในหอพัก   จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Fire Evacuation Training 
 
Y102 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบวิถีอุดมศึกษา 
 โครงการ ม.อ. วิชาการ     จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 PSU Open Week 
 กิจกรรม Tell Me More     จ านวน 4 หน่วยชั่วโมง 
 Tell me more (English Proficiency Test) 
 โครงการศิลปะแห่งชีวิต จัดดอกไม้จัดใจส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Arts for life: Decorate your heart by flower decoration 
 กิจกรรมรู้จักตนเองเข้าใจอ่ืน    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Knowing yourself, knowing others  
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Y103 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม 
 โครงการน้องใหม่บ าเพ็ญประโยชน์    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Freshmen's Community Service 
 โครงการเสวนา 3 ศาสนา/โครงการท าบุญหอพัก 3 ศาสนา จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Tripple Religious Talk / Tripple Religious  
 โครงการอยู่ร่วมด้วยรัก     จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Staying together with love  
 กิจกรรมเรียนรู้หน่วยงาน ทรานสคริปกิจกกรม และวินัย จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Campus organizations/Transcript/Rules and Regulations 
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขั้นการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural 
Engagement) 
Y201 หลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน 
 โครงการค่ายเรียนรู้ชุมชน/ค่ายอาสา   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Volunteer camp 
 โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรม    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Cultural Exchange Program 
 โครงการพหุวัฒนธรรมสัญจร    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 The Culture Tour  
 โครงการชักพระ      จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Chak Pra Festival 
 โครงการแห่ผ้า      จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Hae Pha Festival 
 โครงการศึกษาดูงานพ้ืนที่ต้นแบบ/บูรณาการรายวิชาศาสตร์พระราชากับเพ่ือนมนุษย์
 จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Study Visit/Integration of the King’s Philosophy for mankind  
Y202 หลักสูตรพัฒนาผู้น า 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Practical Training for Student Leadership Program 
 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น า จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Leadership Training Program 
 โครงการเวทีคุณภาพ     จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Student Presentation Project 
 โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
The New Entrepreneur Program  
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 กิจกรรมฝึกทักษะในการบริหารจัดการและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 3 หน่วย
ชั่วโมง 
 Practical Management Skill and Promotion   
Y203 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต 
 โครงการวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่ 1  จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 For the Benefits of Mankind Activity 
 โครงการจัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม จิตอาสาหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 
หน่วยชั่วโมง 
 Ethical, Moral, Volunteer or the Sufficiency Economy Philosophy Training   
โครงการตามรอยธรรมาจารย์     จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
Buddhist‘s way Project  
 โครงการอานาปานสติ     จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Anapanasati 
 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Blood Donation; Mahidol Day 
 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Blood Donation; H.M.The Queen’s Birthday 
 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Blood Donation; H.M. The King’s Birthday 
 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Blood Donation; H.M. The King’s Birthday 
 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสส าคัญ  จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Volunteer Activities 
 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ขั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) 
Y301 หลักสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civic Education) 
 โครงการ ASEAN Week     จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
              ASEAN Week 
 โครงการเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/อ่ืนๆ จ านวน 3 หน่วย
ชั่วโมง 
 Student Organization/Student Council Election 
 โครงการเนื่องในวันส าคัญของมหาวิทยาลัย   จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Program; important days of the University. 
 โครงการเนื่องในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา   จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Program; National Days/Religion Days 
 โครงการเนื่องในวันส าคัญของจังหวัด   จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
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 Program; important days of the Province 
 โครงการเนื่องในวันส าคัญของท้องถิ่น/ชุมชน  จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Program; important days of the community 
 
Y302 หลักสูตร (Student Mobility) 
 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 1    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 The 1st IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 2    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 The 2nd IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 3    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 The 3rd IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 4    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 The 4th IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 5    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 The 5th IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 6    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 The 6th IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 7    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 The 7th IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 8    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 The 8th IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 9    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 The 9th IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 10    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 The 10th IAO Volunteer 
 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Students Exchange Program 
 โครงการ PSU Visit     จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
The Visit PSU Exchange Program 
 โครงการ Backpacking Trip ต่างประเทศ   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 The Short - Term Student Exchange Program 
 โครงการ/กิจกรรมนานาชาติที่จัดร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 The Backpacking Trip Aboard/International Students' Activities 
 โครงการวิเทศทอล์คไปนอกง่ายนิดเดียว   จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
IAO Talk - Going Abroad is in Your Reach 
 โครงการ English Camp (วข.สฎ)    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
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 English Camp 
 
Y303 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล 
 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Inter-Cultural Exchange Program 
 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
 Foreign Language Training  
 งานวันไหว้พระจันทร์สถาบันขงจื๊อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Mid-Autumn Festival Activity (Host by Confucius Institute at Phuket, Surat 
Thani Branch) 
 งานตรุษจีนสถาบันขงจื๊อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Chinese New Year Festival Activity (Host by Confucius Institute at Phuket,  
Surat Thani Branch) 
 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ขั้นการพร้อมสู่วัยท างาน (Job Orientation) 
Y401 หลักสูตรทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 โครงการแนะแนวและสาธิตอาชีพสร้างรายได้  จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Career Guidance 
 โครงการ "นักธุรกิจน้องใหม่"    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
New Entrepreneur Project 
Y402 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน 
 โครงการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วงการวิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Professional Career Path Preparation 
 โครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
 Labor Market Activity 
 โครงการท างานเป็นก็เป็นสุข:เตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
Blissful Work Life: Preparing for the Working World" 
 
3. กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้นักศึกษาได้งานท า มีดังนี้  

1. โครงการนัดพบแรงงาน   
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ อ อ ก ไ ป ไ ด้ มี ง า น ท า เ ป็ น ภ า ร กิ จ ส า คั ญ ข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในแต่ละปีจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนมาก ซึ่ง
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่บ่งชี้แนวโน้ม ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปัญหาประการ
หนึ่งของผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ในการหางานท า คือ ขาดทักษะ ประสบการณ์ในการหางานท า ขาด
แหล่งข้อมูลเพ่ือการสมัครงาน ขาดข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่จะจบการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีได้ทราบแหล่งการจ้างงาน ได้มีโอกาสสมัคร
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งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตรง  การจัดงานวันนัดพบแรงงาน
จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ด าเนินการให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ต้องการหางานท า ผู้ต้องการ
เปลี่ยนงานได้พบกันและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง เพ่ือก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นการช่วย
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับทั้งสองฝ่าย และยังเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานท าได้
เลือกต าแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดได้อย่างหลากหลาย ได้สมัครงานกับ
นายจ้าง/สถานประกอบการจ านวนมากในคราวเดียวกัน ขณะเดียวกันนายจ้าง/สถานประกอบการ ก็
สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานตามคุณสมบัติ ที่ต้องการได้เป็นจ านวนมากเช่นกัน  นอกจากนั้น
ผู้สมัครงานยังได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการรองรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับ
ประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ของนายจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีงานท า มีรายได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศดีข้ึน นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อนโยบายแรงงาน คือ การส่งเสริมให้ผู้ต้องการ
มีงานท าในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก 
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถรับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานท าได้ทุกระดับ
ความต้องการ และส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอกระบบสามารถเลือกและมีงานท าได้ภายใต้เงื่อนไขที่
เหมาะสมกับสถานะ ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเพ่ิมรายได้ให้แก่แรงงานวันละไม่น้อยกว่าสามร้อย
บาท ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร และเพ่ือให้แรงงานสามารถ
ด ารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สนับสนุนให้การเข้าสู่
ตลาดแรงงานของประชาชนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น พร้อมกับอาจส่งผลให้นายจ้าง/สถานประกอบการ
บางรายที่มีต้นทุนด้านการผลิตต่ าลดจ านวนพนักงานลง ท าให้มีผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ต้องการเปลี่ยนงาน
เข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้นด้วย ดังนั้นเพ่ือเป็นการรองรับผู้ที่ว่างงานและต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล กรมการจัดหางาน จึงจัดท าโครงการวันนัดพบแรงงานเพ่ือเพ่ิม
โอกาสการมีงานท าให้กับผู้ประสงค์จะหางานท า ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และ
ผู้ส าเร็จการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพ 
“กิจกรรมนัดพบแรงงาน” ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบต าแหน่งงานว่างจ านวนมากที่นายจ้าง / สถานประกอบการ เปิดรับ

สมัคร 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์กับนายจ้าง/สถานประกอบการจ านวน

หลายรายโดยตรงในคราวเดียวกัน     
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการจ้างงาน กรณีนายจ้าง/สถานประกอบการ พิจารณาเห็นว่าผู้สมัคร

งานมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ   ท าให้มีอาชีพ   มีรายได้     
4. เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้แหล่งการจ้างงานและความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งจะช่วยให้ได้

เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
5. เพ่ือให้นักศึกษาเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานท า  
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6. เพ่ือให้นักศึกษาผู้สมัครงานได้ทราบแนวทางการเตรียมตัวสมัครงานได้ประสบการณ์ในการ
สมัครงานและการสัมภาษณ์จากนายจ้าง     

7. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการหางานท าจากการชมนิทรรศการ เอกสาร 
แผ่นพับ/ แผ่นปลิวที่ผู้จัดงานได้น ามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในงาน 

8. เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องเคล็ดลับการสมัครงานและวิธีการเขียนเรซูเม่ผ่านการ 
Workshop เรื่อง“การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน”   

 
2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ด้วยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยกลุ่มก่อตั้งศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  

ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และคุณโสภณ สุภาพงษ์ มีความสนใจเรื่องสันติศึกษา ผู้บริหาร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด สั น ติ ศึ ก ษ า ขึ้ น ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวคิดการด าเนินงานด้าน
สันติศึกษา (P e a c e  S t u d i e s) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2548 มีมติเห็นชอบให้โครงสร้างการท างานประกอบด้วย 4 ศูนย์ คือ 1.ศูนย์ศึกษาการจัดการความ
ขัดแย้ง (Conflict management) 2.ศูนย์จิตพิสัยศึกษา (Contemplative Education) 3. ศูนย์
อิสลามศึกษาเพ่ือการพัฒนา (Islamic Perspective for Peace of Development) 4. ศูนย์ศึกษา
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเป็นผู้น าให้คนในสังคม ซึ่งลักษณะของ
ผู้น านี้จะเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง มีอิสระและมีวิธีคิดที่เป็นกลาง (Peace of Mind) โดยวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานีเน้นการด าเนินงานด้าน Contemplative Education ซึ่งเป็นการเรียนให้รู้ตนเองให้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเป็นผู้น าให้คนในสังคม ซึ่งลักษณะของผู้น านี้จะเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง มี
อิสระและมีวิธีคิดที่เป็นกลาง (Peace of Mind) โดยใช้หลักค าสอนของท่านพุทธทาสเป็นแก่นในการ
สร้างความรู้เป็นการสร้างให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยรูปแบบในการด าเนินการสามารถด าเนินการได้
หลายทาง เช่น เปิดสอนเป็นวิชาทางเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี  จัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา การท าปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ ก่อนส าเร็จการศึกษา  และควรอบรมใน
ลักษณะ Intensive Course เป็นต้น จากแนวคิดและแนวทางการด าเนินการข้างต้น วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี จึงด าเนินการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  ซึ่งเป็นทางหนึ่งในการน า
แนวคิดด้านสันติศึกษาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น   

มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดแนวคิด มีเป้าหมายในการท างานและด าเนินชีวิตให้มีความสุข 

 2. เพ่ือสร้างพลังใจให้นักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง     
3. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรัก  ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 4. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา 
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3. โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้บัณฑิตเพื่อสนับสนุนการ
ท างาน) 

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่
ปี การศึกษา 2546 จนถึงปัจจุบัน จ านวนมากกว่า 1,000 คน และผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี กระจายอยู่ในหลายจังหวัดและหลายสาขาอาชีพ เป็นกลุ่มศิษย์เก่าที่มีการรวมตัวกัน มี
การพบปะสังสรรค์กันอย่างไม่เป็นทางการ ดังนั้นเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์
เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ากับสถาบัน โดยสถาบันเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ประสานงาน เพ่ือผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งในส่วนของการ
สะท้อนข้อมูลที่น าไปสู่การเพ่ิมคุณภาพบัณฑิต การให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับแหล่งงาน แนะแนวทางการ
ท างาน การหาแหล่งฝึกงานส าหรับว่าที่บัณฑิต การเข้ามาสนับสนุนหรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
ตั้งปัญหาหัวข้อวิจัยหรือร่วมท าแหล่งทุน และการเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย รวมถึง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น งานกิจการนักศึกษาจึงจัดโครงการ
พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า โดยสถาบันเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ

ประสานงาน 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ

สถาบัน  
และร่วมกันพัฒนาสถาบัน 
3. เพ่ือเยี่ยมเยืยนให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเรื่องการท างาน 
4. เพ่ือส่งเสริมการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจากศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า 

 (http://dasd.surat.psu.ac.th/personal.php?type=3) 
 

อนึ่ง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้งานท า
หลังส าเร็จการศึกษาผ่านรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2560 ได้มี
การก าหนดนโยบายด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการฝึกงาน 

1.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาฝึกงาน  
1.2 ประสานงานกับสถานประกอบการด้านการฝึกงาน  
1.3 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  

 
2. ด้านสหกิจศึกษา 

2.1 จัดโครงการแนะน าสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพ่ือเป็นช่องทางในการตัดสินใจเลือก
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.2 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 

http://dasd.surat.psu.ac.th/personal.php?type=3
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2.3  มหาวิทยาลัยฯ โดยงานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา  จัดให้มีการ
อบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น   การเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนที่จะไป
ปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติ    ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
ก าหนด  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ คณะ/สาขาวิชา ร่วมจัด
ให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไป สหกิจศึกษาไม่น้อย
กว่า 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย โครงการเตรียมความพร้อมที่จัดโดย งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการ
และการพัฒนานักศึกษา จ านวน 18 ชั่วโมง เป็นทักษะทางด้านทั่วไป และทักษะทางด้านวิชาชีพ
เฉพาะ จ านวน 15 ชั่วโมง  

2.4  ประสานงานกับสถานประกอบการในการขอต าแหน่งงานว่าง ส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
2.5  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
2.6 จัดงานวันสหกิจศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานสหกิจศึกษาระหว่างกัน ทั้งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ การน าเสนอ บุคลิกภาพ และทักษะด้านอ่ืนๆ 
เป็นข้อมูลให้แก่นักศึกษารุ่นน้องส าหรับพิจารณาเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา ฝึกการท างาน
เป็นทีมและการสร้างภาวะผู้น าให้กับนักศึกษา ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ สู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนให้
นักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ได้มีมุมมอง และตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 

2.7  ประสานงานการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน ระดับประเทศ 

นอกจากนี้ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมตามวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร และเป็นการ
ทบทวนเนื้อหาวิชาการที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา สหกิจ
ศึกษา 1 หรือวิชาเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 15 
ชม. ก่อนออก   สหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา   (http://co-op.surat.psu.ac.th/) 

รายการหลักฐาน 
1) โครงการพัฒนานักศึกษา (AUN QA 8 การจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือให้นักศึกษาได้งานท า, 

AUN QA 8 แนวคิดและหลักการโครงการเตรียมความพร้อม, AUN QA 8 แผนการพัฒนา
นักศึกษาที่สอดคล้องกับ iWiSE) 

2) โครงการทัศนศึกษา 
 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ทั้งด้านกายภาพสังคมและจิตใจที่เอื้อต่อการเรียนการสอนการวิจัยรวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ จิตใจที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของ
ผู้เรียนโดยทางหลักสูตรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  โดยมีการจัดการเรียน
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การสอนที่เป็นแบบActive Learning ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ โดยเพ่ิมกระบวนการ
และกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน และการอภิปรายกับเพ่ือนๆในชั้น
เรียน นอกจากนั้นยังมีงานกิจการนักศึกษาซึ่งมีการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาในด้านสุขภาพกาย จิตใจและบริบททางสังคม โดยการจัดการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือการดูแลสุขภาวะเป็นองค์รวม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ และ
สังคม  

นอกจากนั้นมีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของนักศึกษา ภายใต้ภารกิจหลัก 
3 ด้าน คือ 

1. ด้านการป้องกัน ดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ   
ทั้งนี้ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองภารกิจทั้ง 3 ด้าน โดยด้านการป้องกันได้ด าเนินดังนี้ 

1.1 ประสานงานและให้บริการจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) และให้บริการ
ประสานงานบริษัทประกันกรณีนักศึกษาได้รับอุบัติ เหตุและรับการรักษาพยาบาลตลอดทั้ง
ประสานงานการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

1.2  ประสานงานกับหน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดท าบัตร
ประกันสุขภาพให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการเจ็บป่วย 

1.3  ด าเนินการจัดท าแผ่นพับ/คู่มือการดูแลสุขภาพนักศึกษา การป้องกันและการปฏิบัติตัว
ขณะเจ็บป่วย ขั้นตอนการรับบริการกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 
 

2. ด้านดูแลรักษา ได้จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-Clinic 
ที่เปิดให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยาสามัญประจ าบ้านและการน าส่ง
โรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บหนักพร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับ
โรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

การจัดท าประกันสุขภาพนักศึกษา   
- งานบริการและสวัสดิการได้จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ 

Pre-Clinic ที่เปิดให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน
และการน าส่งโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บหนักพร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการ
ประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

3.  ด้านส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
เพ่ือให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจสามารถมีความสุขในระหว่างศึกษาเล่า
เรียนตลอดทั้งการจัดโครงการต่างๆ ซึ่งงานบริการและสวัสดิการ  มีดังนี้ 
 1. โครงการม.อ.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ 
 2. โครงการพลังวัยใส  มหาวิทยาลัยสีขาว 
 3. โครงการเครือข่ายแกนน าปฐมพยาบาล 
 4. โครงการรักนวลสงวนตัว รักยิ่งใหญ่สู่อนาคต 
 5. โครงการ้านอาหารปลอดภัย ชาวม.อ. 
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 6. โครงการพลังเครือข่ายการเฝ้าระวังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาพนักศึกษาและศิลปะป้องกันตัว 
 8. โครงการขับขี่ปลอดภัย 
 

ทางมหาวิทยาลัยฯ เห็นถึงความส าคัญของจิตใจผู้เรียนซึ่งส่งผลถึงคุณภาพของการเรียนการ
สอน ดังนั้นเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดหลังเลิกเรียนให้นักศึกษา จึงมีการจัดสวัสดิการรถรับ-ส่ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก จ านวน 3  คัน ไว้บริการนักศึกษาตลอดปี
การศึกษา โดยรถวิ่งรับ-ส่ง มายังอาคารเรียนและส านักงานอธิการบดีจนถึงหอพัก ในวันเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.30 น.และนอกเวลาราชการจัดบริการรถรับ-ส่งนักศึกษาไปยังภายนอก
มหาวิทยาลัยเช่น บิ๊กซี โลตัส ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าและตลาดในเมือง และเพ่ือช่วยผ่อนคลายปัญหา
ต่างๆของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดตั้งหน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา ซึ่งมี
หน้าที่ 

 บริการให้ค าปรึกษา 
    เมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพ่ือน
และอ่ืนๆอีกมากมาย ก าลังหาทางออกต้องการคนช่วยคิด ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th 
– Facebook :งานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการฯ 

 บริการสารสนเทศ  
   งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆทั้งในเรื่องของ
การศึกษา การใช้ชีวิต อาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม ช่องทางการให้บริการมีดังนี้  

– บอร์ดประชาสัมพันธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท:์ 077-278861/086-6299354 
– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่งานพัฒนานักศึกษา 

 นอกจากนั้นมีการดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าหอพัก เพ่ือให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพ่ีดูแล
น้อง โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาประจ าแต่ละหอพัก  หอพักละ 5 คน คอยดูแลให้ค าปรึกษา
เบื้องต้น (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=31) 
 
 
 
 

mailto:thidarat.w@psu.ac.th
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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 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

     
 

  

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

    
 

   

9.3 The laboratories and        

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
equipment are adequate and 
updated to support education and 
research [1,2] 

 

9.4 The IT facilities including e-
learning infrastructure are 
adequate and updated to support 
education and research [1,5,6] 

       

9.5 The standards for 
environment, health and safety; 
and access for people with special 
needs are defined and 
implemented [7] 

   
 

    

Overall opinion        
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support 
education and research, etc.) are adequate and updated to support education 
and research 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ ดังนั้น การ
จัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีอย่างเพียงพอ และทันสมัย อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์
ต่างๆ เช่น ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง และฝ่าย
อาคารสถานที่ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย การจัดการความพร้อมด้านอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี และด้าน
การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรมีอุปกรณ์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเพียงพอสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ทาง
หลักสูตรมีการประสานงานกับ หน่วยงานอ่ืนๆ โดยส่งจ านวนนักศึกษา ความต้องการใช้งานเครื่องมือ
ต่างๆซึ่งระบุในบทปฏิบัติการในแต่ละภาคการศึกษาเช่น ฝ่ายอาคารสถานที่ ซึ่งมีการดูแล อุปการณ์
และการใช้งานในส่วนของห้องเรียน ห้องเรียนรวม จัดหา/สร้างอาคารตามแผนจัดท างบประมาณ
รายงานประจ าปีและจัดท างบครุภัณฑ์มีการส ารวจความเพียงพอของห้องเรียน อุปกรณ์ตรวจสอบ
ความพร้อม คุณภาพ รวมทั้งข้อมูลที่สะท้อนจากอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ที่แจ้งซ่อมและ
ด าเนินการซ่อมแซมพร้อมแจ้งผล (http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php) ดังนี้ 

http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php
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ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย

โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
และเครื่องเสียง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวนขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 60  ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
และ ห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 80  ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
ส่วนของห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนและวิจัยนั้น  ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

และเครื่องมือกลางมีภาระหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 
โครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ซึ่งได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรฯ โดยรวบรวมข้อมูล
รายวิชาปฏิบัติการที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน จากนั้นจัดรายวิชาปฏิบัติการ/
ผู้รับผิดชอบ ก าหนดห้องปฏิบัติ วันและเวลาในการเรียนการสอน แล้วจัดส่งข้อมูลไปยังงานทะเบียน 
ส่วนของการวิจัยได้จัดให้มีห้อง เครื่องมือกลาง ซึ่งผู้วิจัยสามารถเข้าใช้ร่วมกัน อีกทั้ง ยังมี
ห้องปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์ และห้องวิจัยไม้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จ านวนอย่างละ 1 ห้อง โดยมีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนและการวิจัยในแต่ละศาสตร์ ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือ
กลางมีห้องปฏิบัติการระดับปริญญาตรี 16 ห้อง ห้องวิจัยและโครงงานนักศึกษา จ านวน 5 ห้อง และ
ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง จ านวน 3 ห้อง 

งานจัดการทรัพย์สิน 
งานจัดการทรัพย์สิน ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน

ภารกิจ ส่งผลให้การบริหารงานอาคารสถานที่อยู่ในความดูแลของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี ซึ่งจะรับผิดชอบซ่อมบ ารุงโครงสร้างอาคารต่างๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ในวิทยาเขต โดยมีแบบส ารวจความพร้อมของห้องต่างๆเพ่ือพิจารณาซ่อมและ
ปรับปรุง และมีระบบแจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์) เพ่ือความรวดเร็วและ
สะดวกในการบริการ ด้านการเรียนการสอน ได้จัดห้องบรรยายโดยมีขนาดจ านวนผู้เรียนที่เหมาะสม
ในแต่ละรายวิชาโดยมีห้องเรียนทั้งหมด (รวมทุกหลักสูตร) จ านวน  34 ห้อง จ าแนกเป็นห้องเรียน 
จ านวน 40 ที่นั่ง 7 ห้อง จ านวน 60 ที่นั่ง   4 ห้อง จ านวน 80 ที่นั่ง 4 ห้อง จ านวน 100 ที่นั่ง 3 ห้อง 
จ านวน 120 ที่นั่ง 8 ห้อง จ านวน 150 ที่นั่ง 1 ห้อง จ านวน 160 ที่นั่ง 2 ห้อง จ านวน 200 ที่นั่ง 2 
ห้อง จ านวน 220 ที่นั่ง 1 ห้อง จ านวน 325 ที่นั่ง 1 ห้อง และจ านวน 350 ที่นั่ง 1 ห้อง โดยห้องเรียน
ทั้งหมดติดเครื่องปรับอากาศ กระดานไวท์บอร์ด เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ แอลซีดีโปรเจคเตอร์ และ
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีห้องประชุมขนาดใหญ่  2 ห้อง  ขนาดความจุ 500 คน และ 1,000 คน 
และอาจารย์ผู้สอนสามารถจองห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ (ระบบจองห้องเรียนออนไลน์) 
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9.1 รายการหลักฐาน  
1) รายงานสรุปห้องเรียน 
2)   ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
http://office.surat.psu.ac.th/building/psu_passport/index.html  
3)   ระบบจองห้องเรียนออนไลน์  
http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/psu_passport/ 

 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research 
 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
วิจัยมีการก าหนดรายชื่อหนังสือ วารสาร และสื่อการสอนที่ใช้ในรายวิชาในหลักสูตร ให้ทันสมัย โดย
หลักสูตรเสนอรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาไปยังห้องสมุดห้องสมุดจัดท าบัญชีหนังสือไปยัง
งานพัสดุ และส ารวจความเพียงพอของหนังสือโดยห้องสมุด มีการเก็บข้อมูลที่สะท้อนข้อมูลหนังสือ
จากอาจารย์ นักศึกษา บุคคลากร และมีระบบแจ้งความต้องการหนังสือ รวมทั้งมีการประชุมหาแนว
ท า ง แ ก้ ไ ข  ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  โ ด ย ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ห้ อ ง ส มุ ด
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=34) โดยงานจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศมีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลที่ปรากฏใน
หมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=153) 
 โดยมีกระบวนการด าเนินงานดังนี้ 

1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
เพ่ือโหลดข้อมูล มคอ.3 มาสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ว่ามีให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือไม่ อย่างไร   

2. แจ้งผลการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ให้กับผู้สอนทาง e-mail  
3. จัดท าตารางสรุปข้อมูล มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด แยกราย

สาขาวิชาของแต่ละคณะ  
4. จัดท าตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี - ไม่มี แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ 

แล้วน าเสนอตารางสรุปให้กับคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละคณะโดยงานจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ 

5. หนังสือหรือเอกสารเสริมความรู้ทั้งทางวิชาการและอ่ืนๆนอกเหนือจากที่ระบุใน มคอ. 3 
โดยงานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จะจัดสรรโดยผ่านกระบวนการสอบถาม
มายังอาจารย์ในหลักสูตรฯ และน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาจัดซื้อตามความเหมาะสมต่อไป 

 
9.2 รายการหลักฐาน  

1)  สรุปรายการหนังสือในห้องสมุด 
2)  การเสนอขอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดประจ าปี 
3)  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุด 

http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/psu_passport/
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=34
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research 

มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัยในส่วนของห้องปฏิบัติการมีการส ารวจความเพียงพอของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=92) และ
มีการตรวจสอบความพร้อม คุณภาพ และด าเนินการจัดหา และซ่อมแซมเครื่องมือในปฏิบัติการ โดย
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางโดยมีการประสานงานกับหลักสูตรคือ ก าหนดแผนการรับ
นักศึกษาจากหลักสูตร ก าหนดครุภัณฑ์ สารเคมี ที่ใช้ในรายวิชาปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติการในหลักสูตร 
ให้ทันสมัยก าหนดแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์โดยทางหลักสูตรเสนอรายชื่อ
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งรายการครุภัณฑ์ สารเคมีไปยังงานพัสดุ
เพ่ือจัดซื้อรวมทั้งมีการส ารวจความเพียงพอของครุภัณฑ์ สารเคมี รายงานผลการใช้ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือ สารเคมี ใน มคอ 5 ที่สะท้อนขอ้มูลจากอาจารย์ นักศึกษา บุคคลากร ที่แจ้งความต้องการ 
 โดยมีกระบวนการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน การสอนต่างๆ ให้เพียงพอและทันสมัย 
ดังนี้ 

1. งบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 
-    หลังจากการจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้างานปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร์จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มส ารวจงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ให้
นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายวิชาปฏิบัติการ โดย
ปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า
รายวิชาปฏิบัติการ  

-    เมื่อรวบรวมจนครบทุกรายวิชาปฏิบัติการ หัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะท า
บันทึกขออนุมัติงบประมาณค่าใช้ประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการศึกษา ให้เพียงพอตามค า
ขอของอาจารย์ประจ ารายวิชา 

2. วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
-  คณาจารย์ประจ ารายวิชาในหลักสูตรจัดท าคู่มือปฏิบัติการ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์และ

สารเคมีที่จะใช้ในรายวิชา ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการส่งรายการไปยังบริษัทต่างๆ 

เพ่ือขอใบเสนอราคาของรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี นั้นๆ 
-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการสอบเทียบราคาของแต่ละ

บริษัท  
-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการจัดท าขออนุมัติจัดซื้อ

รายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี แต่ละรายวิชาปฏิบัติที่แสดงความต้องการไปยังงานพัสดุ เพ่ือ
ด าเนินการจัดซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยผ่านหัวหน้างานปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแล ตามล าดับ เพ่ือให้มี
วัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอที่จะใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
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3. ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ 
การเรียนการสอนปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการวิทย์ ฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ท าหนังสือไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือให้อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิเคราะห์ความต้องการเครื่องมือที่ใช้ในการท าการเรียนการสอน 

2) สาขาวิชาส่งเอกสารแสดงความต้องการรายการครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนมายังศูนย์วิทย์ ฯ เพ่ือ
รวบรวม 

3) ศูนย์วิทย์ ฯ รวบรวมสรุปรายการครุภัณฑ์ท่ีขาดแคลนน าเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณา
งบครุภัณฑ ์

4) คณะกรรมการพิจารณางบครุภัณฑ์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีพิจารณาและส่งข้อมูลไปยัง
วิทยาเขตหาดใหญ ่

5) น าข้อมูลเข้าพิจารณาในส่วนของเงินงบประมาณแล้วแจ้งรายการที่ได้กลับมายังวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 

6) ศูนย์วิทย์ ฯ ด าเนินการก าหนดสเป็ก (รายละเอียด) ครุภัณฑ์ให้พัสดุด าเนินการจัดซื้อ 
7. ศูนย์วิทย์ ฯ ตรวจรับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามรายละเอียดที่ส่งให้พัสดุ 

 ห้องสมุดได้มีกระบวนการจัดหาวัสดุห้องสมุดให้เพียงพอต่อความต้องการของหลักสูตร ตาม
รายละเอียดในลิงค์ท่ีแนบมา (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=153) 
 
9.3 รายการหลักฐาน  

1) แผนการเสนอของบประมาณการซื้อเครื่องมือ 
2) รายงานสรุปรายการเครื่องมือประจ าปีที่ได้รับ 
3) สรุปเครื่องมือที่มีต่อความต้องการใช้ ส าหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
4) หลักฐานจากหน้าเว็บประกันคุณภาพ  
http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php 
 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and 
updated to support education and research 

มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  โดยศูนย์สารสนเทศมีการ
ส า ร ว จ ค ว า ม เ พี ย ง พ อ ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ห้ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=33 ),(http://qadata.surat.psu.ac.t
h/showdetailtotal.php?id=86) ตรวจสอบความพร้อม คุณภาพ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ จุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เนตแบบไร้สาย และซอฟแวร์ต่างๆ ตามการส ารวจความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร 
มีการประสานงานกับหลักสูตรโดยก าหนดแผนการรับนักศึกษา จ านวนนักศึกษาและรายวิชาที่
จ าเป็นต้องใช้งานห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จากหลักสูตร ทางงานแผนจัดท างบประมาณรายจ่าย
โดยกองแผน มีการจัดหาตามแผนจัดท างบประมาณครุภัณฑ์และซอฟท์แวร์ประจ าปีร่วมกับศูนย์

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=153
http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=86
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=86
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สนเทศ ตามการใช้งานและผลส ารวจความเพียงพอ ความทันสมัย ความพร้อมของห้องเรียนและ
อุปกรณ์  

โดยศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ติดตั้งข้อมูลจุดให้บริการ รวม 128 จุด และมีความเร็วใน
การรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps จ านวน  60 จุด และ
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด อย่างไรก็ตามพบว่าเครือข่าย Wifi ยังไม่
ครอบคลุมห้องเรียนทุกห้อง ท าให้รายวิชาที่มีการเรียนการสอนให้ห้องดังกล่าว เช่น การเรียนการ
สอนแบบ active learning บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินกิจกรรมที่จ าเป็นต้องใช้ระบบเครือข่าย 
Wifi ได้  นอกจากนี้ยังได้ส ารวจความต้องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่จ าเป็นต่อการเรียนการ
สอน โดยสอบถามผ่านทาง e-mail มายังคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าไปพิจารณาจัดหาต่อไป ซึ่งจะมีการ
ส ารวจก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  

นอกจากนี้ ยังได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยงานเทคโนโลยีและการ
เรียนรู้ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  ซึ่งมีผู้ท าแบบการประเมินได้แก่  

- อาจารย์ 27 คน   คิดเป็นร้อยละ 13.64  
- บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 
- นักศึกษา ปริญญาตรี 131 คน คิดเป็นร้อยละ 66.16 
สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับปานกลาง (    = 3.18) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด คือ ด้านบุคลากรของงาน
เทคโนโลยีและ การเรียนรู้ (  = 3.55) ด้านกระบวนการท างานของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (  
= 3.52) ด้านการให้บริการระบบสารเทศ MIS (  = 3.19) ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง (  = 2.99) และด้านงานบริการระบบเครือข่าย (  = 2.82) 

 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people 
with special needs are defined and implemented 
 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึง
ได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษมีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร ทางงานแผน
จัดท างบประมาณรายจ่ายโดยกองแผนแผนเรื่องสุขภาพความปลอดภัย และประกันภัยของนักศึกษา 
และบุคลากรแผนการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย มีการจัดหา/สร้างอาคาร อุปกรณ์ตามแผนจัดท า
งบประมาณประจ าปีร่วมกับงานพัฒนานักศึกษาเตรียมห้องพยาบาล ติดตั้งและซ้อมแผนความ
ปลอดภัยในทุกๆด้าน ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา หอพัก และศูนย์วิทยาศาสตร์มีการส ารวจความ
เพียงพอของห้องเรียน อุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อม คุณภาพ และสะท้อนข้อมูลจากอาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากร และด าเนินการซ่อมแซมพร้อมแจ้งผลมีการประชุมหาแนวทางแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะโดยหลักสูตรและวิทยาเขต 

นอกจากห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯแล้ว สาขาวิชาเทคโนโลยียางมีห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมหนักด้านยาง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ ายาง และห้องเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย 
เพ่ือท าการจัดการเรียนการสอนและรองรับการท าวิจัย  ซึ่ งมีระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดังนี้ 
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1. การให้นักศึกษาใช้ถุงมือยางป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน 
2. การให้นักศึกษาใส่ผ้าปิดจมูกเพ่ือป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่สามารถระเหยได้ 
3. การให้นักศึกษาสวมใส่เสื้อกราวน์ในการเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
4. การให้นักศึกษาสวมใส่แว่นตากันสารเคมีในกรณีที่บทปฏิบัติการนั้นอาจมีอันตรายกับ

ดวงตาได้ 
5. การใช้ตู้ดูดควันในกรณีที่ใช้สารเคมีที่ระเหยได้ง่ายและมีอันตรายสูง เช่น กรด เบส เป็นต้น 
6. ภายในห้องปฏิบัติการมีการติดตั้ง Shower ซึ่งใช้ในกรณีท่ีสารเคมีกระเด็นใส่ร่างกาย และ

ทางนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลห้องได้มีการตรวจเช็คว่าสามารถใช้งานได้ทุกภาคการศึกษา 
7. มีการเขียนบันทึกข้อความแสดงความจ านงขอชุดยาสามัญประจ าบ้านส าหรับกรณีฉุกเฉิน

ในห้องปฏิบัติการ  
8. มีถังดับเพลิงติดตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ซึ่งถังสีแดงใช้ในกรณีไฟไหม้ ทางงานอาคารสถานที่จะ

ท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี  
9. หากเป็นห้องเครื่องมือกลาง และห้องโครงงานนักศึกษาจะมีการติดตั้งเครื่องสแกน

ลายนิ้วมือ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพงและผู้ใช้จะต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนเพ่ือป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดข้ึน 

10. ห้องโครงงานนักศึกษามีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาที่เข้า
ใช้ห้องโครงงาน 

11. อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีกริ่งฉุกเฉินให้เสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น
ไฟไหม้เป็นต้น ซึ่งทางงานอาคารสถานที่จะท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี 

12. ในห้องโครงงานนักศึกษามีตัวจับควัน (Smoker) กรณีที่มีควันซึ่งเกิดจากการท า
ปฏิบัติการมากเครื่องนี้ก็จะท างาน (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=
94) 

นอกจากนั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยแบบ key assessment โดยใช้ระบบ
ตรวจจับลายนิ้วมือ เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณห้องวิเคราะห์ของสาขาวิชานอก
เวลาราชการทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือบันทึกลายนิ้วมือก่อนเข้าใช้
ง า น แ ล ะ มี แ ผ น ฉุ ก เ ฉิ น  ก ร ณี ไ ฟ ฟ้ า ดั บ  แ ก๊ ส ร ะ เ บิ ด  เ กิ ด ก า ร รั่ ว ไ ห ล ข อ ง ส า ร เ ค มี 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=95) 

 
หอพักนักศึกษา จ านวนอาคารหอพัก ต่อจ านวนนักศึกษา ดังนี้ 
1)  หอพักนักศึกษา บริหารจัดการโดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  จ านวน 4 อาคาร  ได้แก่

หอพักนักศึกษาชายช่อม่วง  ชายพวงผกา และเชี่ยวหลาน จ านวนห้องพัก  198 ห้อง  รองรับ
นักศึกษาชาย  จ านวน 688 คน  และหอพักนักศึกษาหญิงดาหลาและหญิงปาริชาติ และยางยวน 
จ านวนห้องพัก 212 ห้อง   รองรับนักศึกษาหญิง  744 คน  รวมจ านวนนักศึกษาได้ทั้งหมด 1,432 
คน  

2)  หอพักนักศึกษาหญิงในก ากับ (หอพักสหกรณ์) บริหารจัดการ โดยสหกรณ์บริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   หอพักนักศึกษาในก ากับ ฯ มีจ านวน 5 อาคารเชื่อมติดกัน 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=95


105 
 

    
 

ประกอบด้วย อาคาร 5 6 7 8 9  จ านวนห้อง   400  ห้อง รองรับนักศึกษาจ านวน 888 คน  แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท จ านวน  5 อาคาร  

-  ประเภทห้องพัก 2 คน จ านวน 302 ห้อง รองรับนักศึกษาจ านวน 624 คน 
-  ประเภทห้องพัก  3 คน จ านวน 88  ห้อง รองรับนักศึกษา จ านวน 264 คน 
รวมรองรับจ านวน รวมทั้งสิ้น  2 ,320 คน ในการจัดสรรห้องพักให้กับนักศึกษานั้น ทาง

หอพักนักศึกษาได้จัดสรรห้องพักพร้อมครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยจัดสรรส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 จ านวน 70 % และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จ านวน 30% ต่อปีการศึกษา ทั้งนี้ภายในห้องพัก  
ได้จัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการส าหรับนักศึกษาที่เข้าพัก ได้แก่ เตียงนอนเหล็ก ฟูกที่นอน 
พัดลมเพดาน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอ้ีนั่ง  

โดยพ้ืนที่อาคารภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกไว้ส่วนกลาง แบ่งเป็น บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ใต้อาคารหอพักทุกหอพัก  ม้านั่ง
หลังคาโครงเหล็ก 8 ตัว  ซุ้มศาลาไม้  จ านวน 2 ชุด  ส าหรับอ่านหนังสือ  พักผ่อน  บริเวณหอพักทั้ง 
4 อาคาร มีระบบ Wi-Fi ทุกชั้น ทุกหอพัก  ไว้ท่องโลกการเรียนรู้ในโลกออนไลน์   บริการเครื่องกดน้ า
ดื่ม  เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น บริการจุดละ 1 เครื่อง  บริเวณชั้น 1  จ านวน 4 อาคาร  เจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาดประจ าหอพัก (แม่บ้านประจ าหอพัก)  ท าความสะอาดในเวลา 08.00 - 16.00 น. 
ทุกวันจันทร์ - เสาร์  มีหน้าที่ ท าความสะอาดทางเดินภายในหอพัก ห้องน้ า ห้องอาบน้ า บริเวณรอบ
อาคารหอพัก ทั้งนี้ได้ก าหนดข้อปฏิบัติและก าหนดเวลาเข้า-ออก หอพัก โดยแจ้งให้นักศึกษาที่เข้าพัก
ในหอพักทราบ  

ส าหรับการรักษาความปลอดภัยภายในหอพัก ได้จัดให้มีกล้องวงจรปิด ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ ทางหนีไฟและ
ประตูหนีไฟ และระบบการตัดไฟอัตโนมัติหากเกิดกรณีไฟฟ้าลัดวงจร นอกจากนี้ยังจัดให้มีหอพักจัด
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยภายในหอพักปีละ 1 ครั้ง 
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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 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1 ความต้องการและข้อเสนอแนะจาก 
stakeholders ได้น ามาประเมิน และ เป็น
ส่วนช่วยในการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรอย่างไร 

       

10.2 มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่
ชัดเจนและกระบวนการต้องถูกประเมิน
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงต่อเนื่อง 

       

10.3 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
(criteria 3) และการวัดประเมินผล (criteria 
5 ) ต้องถูกประเมินประสิทธิภาพและมีการ

       

AUN 10 
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
ปรับปรุงต่อเนื่อง (แจกแจงกระบวนการ
ประเมินและปรับปรุง) 
10.4 มีการน าผลการวิจัย (ของอาจารย์ 
นักศึกษา) มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร 

       

10.5 มีการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่ อย่างไร 

       

10.6 มีกลไกการรวบรวมข้อมูลจาก 
stakeholders อย่างเป็นระบบ มีการ
ประเมิน และปรับปรุงอย่างไร 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

10.1 ความต้องการและข้อเสนอแนะจาก stakeholders ได้น ามาประเมิน และ เป็นส่วนช่วยใน
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 
 Stakeholders ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
ประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ในหลักสูตร บัณฑิตในหลักสูตร ผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต โดยมีการส ารวจข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะจาก stakeholders เพ่ือน าไปออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร ได้น าข้อมูลมาเป็นส่วนช่วยในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ดังแสดงใน
ตาราง 
 

แหล่งข้อมูล stake holder วิธีการน าข้อมูลไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิต ข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่ได้ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับรายวิชา ทักษะที่ขาดแคลน และอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ 
กรรมการหลักสูตรมีการด าเนินการดังนี้  
1.ปรับรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการ
ของตลาดมากขึ้น เปลี่ยนชื่อหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีรายวิชาชีพเลือก ที่สามารถ
ปรับเนื้อหาได้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม
นักศึกษาปัจจุบันไม่สามารถเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกได้ตาม
ความต้องการเนื่องจากเป็นกฎระเบียบของวิทยาเขตที่อนุญาตให้
เปิดรายวิชาชีพเลือกได้ภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา (ต่อชั้นปี) 
เท่านั้น ทั้งนี้ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สะท้อนปัญหา
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เ ห ล่ า นี้ ไ ป ยั ง หั ว ห น้ า ส า ข า วิ ช า  เ พ่ื อ ส ะ ท้ อ น ใ ห้ ค ณ ะ
กรรมการบริหารคณะและวิทยาเขตทราบ ซึ่งในปีการศึกษา 
2560 ทางวิทยาเขตได้พิจารณาการเปิดรายวิชาชีพเลือกได้
มากกว่า 1 รายวิชา ตามความเหมาะสม 
2. จัดอบรมเพ่ิมเติมกรณีนักศึกษาที่ใกล้จบ เพ่ือให้ได้รับความรู้
เพียงพอ และเพ่ิมกิจกรรมที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นให้มาก
ขึ้นตามแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ผ่านการอบรม 
3.น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขาดแคลนครุภัณฑ์ไปยังผู้บริหาร 
และท าเรื่องของบประมาณเพ่ือซื้อครุภัณฑ์เ พ่ิมเติม ซึ่ งใน
ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณจากการพัฒนากลุ่ม
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะ การใช้
เครื่องมือ  การใช้ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะด้านภาษา อีก
ทั้งในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลมาด าเนินการดังนี้  
1.อบรมความรู้ ทักษะเพ่ิมเติมให้นักศึกษา  
2.ประชุมสาขาวิชาเพ่ือชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนก าชับในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา  
3.ปรับเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรเท่าที่ท าได้  
4.จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
5. เพ่ิมความร่วมมือในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ 

คณาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตรประชุม
เพ่ือระดมสมองในทุกภาคการศึกษาเพ่ือทบทวนกลยุทธ์หลักสูตร
ให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของโลกปัจจุบัน เพ่ือน าขอ
มูลที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษา 

 
รายการหลักฐาน  

1.หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2.รายงานการประชุมกรรมการหลักสูตร และรายงานการประชุมสาขาวิชา  
3.แบบแสดงความคิดเห็นจากบัณฑิต  
4.ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  
5.ข้อมูลการประเมินนักศึกษาฝึกงาน และฝึกสหกิจ 
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6.รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น 927-403 เทคโนโลยีพลาสติก 927-
252 เคมีของไม้ เป็นต้น) 

10.2 มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ชัดเจนและกระบวนการต้องถูกประเมินประสิทธิภาพและ
มีการปรับปรุงต่อเนื่อง 
 ระบบการประเมินหลักสูตรเป็นดังนี้  

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  (ดูขั้นตอนจาก AUN 1) 
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรย่อย  เช่น การปรับเพิ่มรายวิชา  การปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 

โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
2.1 กรรมการหลักสูตรท าเรื่องเสนอมายังคณะ  
2.2 คณะน าเรื่องเข้าประชุมกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการ

ปรับเปลี่ยน  
2.3 คณะเสนอผลการพิจารณาจากกรรมการประจ าคณะไปยังวิทยาเขต จากนั้นจึง

ด าเนินการปรับเปลี่ยนหลังจากได้รับอนุญาตจากวิทยาเขตแล้ว  
การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของนักศึกษา โดยมีการประชุม

คณาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของชื่อหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด
และนักศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารระดับวิทยาเขต 

การประเมินประสิทธิภาพของการปรับปรุงหลักสูตรส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในการประชุม
กรรมการประจ าคณะ ในการแสดงความคิดเห็น เช่น ความล่าช้าของการท าเรื่องปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมี
เรื่องดังกล่าวกรรมการจะเสนอผ่านคณบดีเพ่ือไปเสนอในระดับวิชาการวิทยาเขตต่อไป  และมี
กระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ
ในครั้งถัดไป เพ่ือดูประสิทธิภาพของกระบวนการที่ใช้  หากมีข้อที่ต้องปรับปรุงก็จะแจ้งให้หลักสูตร
ด าเนินการเพื่อเป็นแนวทางต่อไป   
รายการหลักฐาน  

1. วาระการประชุมกรรมการหลักสูตร  
2. วาระการประชุมสาขาวิชา 
3. วาระการประชุมกรรมการประจ าคณะ 
4. การประชุมคณาจารย์ในหลักสูตรและผู้บริหารระดับวิทยาเขต  

10.3 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน (criteria 3) และการวัดประเมินผล (criteria 5) ต้อง
ถูกประเมินประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงต่อเนื่อง  

กระบวนการประเมินและปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลมีการ
ด าเนินการดังนี้  
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ระดับการประเมิน กระบวนการประเมินและปรับปรุง  
ระดับชั้นเรียน การเรียนการสอน 

การปรับปรุงระดับชั้นเรียนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ผู้สอน หรือทีมผู้สอนเป็นคน
พิจารณาความเหมาะสม และมีการประเมินและปรับปรุงทุกภาคการศึกษา 
เช่น การยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียน การปรับเพ่ิมเนื้อหาให้
ทันสมัยขึ้น การปรับเปลี่ยนวิธีการเช่น ปรับเปลี่ ยนจากการสอนแบบ 
lecture เป็นแบบ active learning หรือการใช้สื่อเพ่ิมเติมให้นักศึกษาเข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น มีการประยุกต์ความรู้จากโครงการวิจัยมาจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และในบางรายวิชา
มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้กรณีมีปัญหาเรื่องคน
สอนมีภาระเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม สาขาวิชามีการปรับรูปแบบการสอนใน
รายวิชาพ้ืนฐาน เป็นแบบใช้ สื่อออนไลน์ มาช่วยสอน ในส่วนของการ
ปฏิบัติการโดยให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อเหล่านั้นและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
ส่วนอาจารย์ สอนบรรยายในส่วนของเนื้อหา และมีการเตรียมสื่อการสอน
ออนไลน์ (LMS) ในบางรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถทบทวนความรู้จาก
ห้องเรียนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ และคณาจารย์ในหลักสูตรจ านวน 3 ท่าน
ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเชี่ยวชาญการสอนระดับดรุณาจารย์
ตามเกณฑ์ PSU-TPSF 

การวัดและประเมินผล 
การปรับปรุงการวัดและประเมินผลส่วนใหญ่เกิดไม่มาก เพราะรูปแบบการ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นลักษณะการประเมินตามสภาพจริง และมีระบบการ
ประเมินที่เป็นระบบกลางของวิทยาเขต ซึ่งมีอยู่ความหลากหลายและใช้การ
ประเมินหลายรูปแบบอยู่แล้ว  เว้นแต่ในกรณีที่ต้องสอนนักศึกษาเป็นจ านวน
มาก และหลายกลุ่ม  และมีปัญหาเรื่องคนตรวจ อาจมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของข้อสอบจากแบบอัตนัย เป็น ปรนัย หรือเป็นทั้งสองอย่าง   
นอกจากนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์การเก็บคะแนน คะแนนเก็บ  กับ
คะแนนกลางภาค หรือ ปลายภาค  เป็นต้น   
โดยในแต่ภาคการศึกษาผู้สอนจะใช้ผลการประเมินการเรียนการสอน และ
ข้อคิดเห็นที่สะท้อนจากนักศึกษาในแต่ละรายวิชามาประกอบการปรับปรุง
การเรียนการสอนด้วย ซึ่งอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญการสอนตามเกณฑ์ 
PSU-TPSF จะมีแผนการสอน การวัดและวิธีการประเมินผลกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการพ่ิมกิจกรรมการสอนให้
ตรงกับเป้าหมาย และต้องปรับปรุงและรายงานให้ทางมหาลัยรับรองทุกปี 
 

ระดับสาขาวิชา การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
สาขาวิชาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลตาม
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นโยบายของคณะและวิทยาเขต  โดยมีการด าเนินการดังนี้  
1.หัวหน้าสาขาวิชารับทราบนโยบายจากกรรมการประจ าคณะ 
2.จัดประชุมสาขาวิชาเพ่ือชี้แจงนโยบาย เช่น การมี active learning 50% 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 20% และเพ่ิมไปเรื่อยๆ หรือการให้มี 
1 วิชา  ใน 1  สาขา ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งเทอม เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ทักษะทางด้านภาษาไปพร้อมกับการเรียนรู้เฉพาะทาง หรือการจัดกลุ่ม
ผู้เรียน กลุ่มเรียนละอย่างน้อย 80 คน  เป็นต้น ส่วนรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลในปีที่ผ่านมายังไม่มีการปรับเปลี่ยนมากนัก ยังคงเป็นรูปแบบการ
ประเมินตามสภาพจริงและเน้นความหลากหลายของการประเมินและก่อน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทุกครั้งจะต้องมีการประเมินข้อสอบส าหรับ
การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้นเป็นกรรมการอย่างน้อย 2 คนต่อรายวิชา หลัง
จาการประเมินผลเสร็จสิ้นในสาขาวิชาจะมีการจัดประชุมก่อนส่งผลการ
ประเมินและข้อสอบวิชานั้น ๆ เข้าสู่คณะต่อไป 

ระดับคณะ การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
ในระดับคณะมีการด าเนินการดังนี้  

1. คณะรับนโยบายมาจากวิทยาเขต  
2. ประชุมกรรมการประจ าคณะ เพ่ือเสนอเรื่องต่อหัวหน้าสาขาวิชา

และกรรมการทุกคนทราบ เช่น  การสอนแบบ active learning 
50% การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 50% การจดักลุ่มผู้เรียนในแต่ละ
รายวิชา การให้สาขาเปิดรายวิชาชีพเลือก ไม่เกิน 1 วิชาต่อภาค
การศึกษาเท่านั้น เป็นต้น  

3. กรรมการประจ าคณะ และหัวหน้าสาขาวิชารับทราบและน าไป
ด าเนินการต่อไป  

ระดับวิทยาเขต  การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
วิ ท ย า เ ข ต รั บ น โ ย บ า ย จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย   แ ล ะ น โ ย บ า ย จ า ก
กระทรวงศึกษาธิการจากนั้น ประชุมเพ่ือชี้แจงและมอบหมายงานไปยัง
หัวหน้าส่วนต่างๆ เพื่อสนองนโยบาย และปรับเปลี่ยน 

 
รายการหลักฐาน  

1.วาระการประชุมกรรมการหลักสูตร   
2.วาระการประชุมสาขาวิชา  
3.วาระการประชุมกรรมการประจ าคณะ    
4.วาระการประชุมวิทยาเขต     
5. มคอ 3-6   
6. อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนระดับดรุณาจารย์ตามเกณฑ์ PSU-TPSF 
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10.4 มีการน าผลการวิจัย (ของอาจารย์ นักศึกษา) มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร 
 กระบวนการน าผลการวิจัยไปใช้เป็นดังนี้  
 1.อาจารย์แต่ละท่านท าวิจัย ที่สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง หรือตามแหล่งวิจัย  
 2.อาจารย์แต่ละท่าน น าผลวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา ปรับเพิ่มกิจกรรมการ
เรียนการสอน  หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 3. อาจารย์แต่ละท่านจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์การท าวิจัยในด้านที่ถนัด เช่น 
รายวิชา 927-424 SP (Thermoplastic Elastomer) ซึ่งเป็นวิชาชีพเลือกที่จัดตามความถนัดในการ
ท าวิจัย 
รายการหลักฐาน  

1. วาระการประชุมสาขาวิชา  
2. มคอ 3-6    

 
10.5 มีการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่อย่างไร  
 มีกระบวนการในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกดังนี้  

1. อาจารย์น าเสนอปัญหาสิ่งอ านวยความสะดวกผ่านสาขาวิชา หรือผ่านคณะโดยตรง  
2. สาขาวิชาประชุมเพ่ือประเมิน และน าเสนอปัญหา หรือข้อเสนอแนะไปยังคณะ เพื่อ

น าเสนอไปยังวิทยาเขต  
3. ทางศูนย์สนเทศฯ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง หรือ

ห้องสมุด ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ online มายังอาจารย์แต่ละท่านเพ่ือประเมิน
และน าเสนอความคิดเห็น  

4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้อาจารย์ทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว และ
ให้ประเมินผลความพึงพอใจหากเป็นระบบการแจ้งแบบออนไลน์ 

งานบรรณสารสนเทศ  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  

1) งานบรรณสารสนเทศ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการรับ
บริการทุกปีการศึกษา โดยแจกแบบประเมินให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
บุคคลภายนอก ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 12 - 14 
กุมภาพันธ์ 2561 และแจกให้กับผู้เข้าใช้บริการ จ านวน 500 ชุด   

2) จดัท าสรุปผลประเมินเสนอต่อผู้บริหารที่ดูแลงานบรรณสารสนเทศ และผู้บริหาร
ฝ่ายประกันคุณภาพของวิทยาเขต 

3) น าข้อมูลที่ได้รับจากผลประเมินเข้าที่ประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพ่ือหา
แนวทางแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ต่อไป 

วิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 
1) ให้ช่างด าเนินการส ารวจซ่อมแซมและบ ารุงรักษาก่อนเปิดให้บริการห้องเรียน  
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2) ให้ช่างด าเนินการส ารวจซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องก่อนเปิด ให้บริการห้องเรียน  

3) มีช่องทางให้ผู้รับบริการแจ้งซ่อมได้หลากหลาย   
4) มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานของช่างเพื่อแจ้งสถานะการซ่อม เพ่ือให้ช่าง

สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง  
5) มีการสื่อสาร สอบถามคุณภาพ และติดตามงานหลังจากการซ่อม 
และได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงดังนี้ 
1) ด าเนินการซ่อมแซมและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ให้เพิ่มมากข้ึนเพ่ือรองรับ

กับจ านวน ประชากรที่เพ่ิมขึ้น  
2) ด าเนินการซ่อมแซมเก้าอ้ี โต๊ะเรียน อุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาค

เรียน  
3) ด าเนินการติดตามและตรวจสอบ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และอุปกรณ์การเรียน

การสอน  ให้พร้อมกับการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
4) ด าเนินการซ่อมแซมและติดตั้งระบบดับเพลิงและข้อมูลจุดติดตั้งถังดับเพลิง  
5) ด าเนินการติดตามและตรวจสอบ ระบบดับเพลิงและข้อมูลจุดติดตั้งถังดับเพลิงให้

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
อาคารและสถานที่ 

1) ให้แม่บ้านด าเนินการส ารวจครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนก่อนเปิดให้บริการห้องเรียน 
และหลังปิดบริการ  

2) ให้แม่บ้านด าเนินการส ารวจแจ้งรายการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า และ
ระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ก่อนเปิดให้บริการห้องเรียน   

3) มีช่องทางให้ผู้รับบริการแจ้งซ่อมได้หลากหลาย  
4) มีการสื่อสาร สอบถามคุณภาพ และติดตามงานหลังจากการซ่อม 
5)  ประสานการท างานระหว่างผู้ขอใช้บริการกับช่างซ่อมแซม โดยมีระบบการแจ้งซ่อม

ออนไลน์ให้บริการ 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จะมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เข้าใช้บริการในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นประจ าทุก ๆ ภาคการศึกษา เมื่อ
นักศึกษาเรียนปฏิบัติการจบในแต่ละภาคการศึกษา ก็จะให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือ
ส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้ใช้บริการในภาคการศึกษาที่ 1/60 
จ านวน 515 คน ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเป็น
นักศึกษา 98.3% และอาจารย์ 11.7% นักศึกษาชั้นปีที่ 1 44.7% นักศึกษาชั้นปีที่ 2 30.5% 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 22.6% และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 2.20% ในหัวข้อต่าง ๆ เป็นดังต่อไปนี้ 
 
 



114 
 

    
 

รายละเอียดการประเมิน ผลการประเมิน 

1. ด้านนักวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมการปฏิบัติการ 

1.1 ความตรงต่อเวลา 

1.2 ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการควบคุมการปฏิบัติการ 

3. บุคลิกภาพ วุฒิภาวะ ทางอารมณ์ในการควบคุมปฏิบัติการ 

4. ความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน าและการแก้ปัญหา 

 
ดีมาก 

ด ี

ด ี

ด ี

2. ด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

1. สภาพห้องปฏิบัติการเหมาะสมต่อการปฏิบัติการ 

2. ความสะอาด 

3. ความเป็นระเบียบ 

4. ขนาดห้องและโต๊ะปฏิบัติการ 

5. ระบบป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ 

 
ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

3. ด้านเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

1. จ านวนเครื่องมือเพียงพอต่อการปฏิบัติการ 

2. คุณภาพของเครื่องมือ ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

3. ความทันสมัย 

 
ด ี

ด ี

ด ี

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องโครงงาน/วิจัย จากนักศึกษาจ านวน 52 คน 
เป็นดังนี้  (ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อย
ที่สุด) 
 

รายละเอียดการประเมิน ผลการประเมิน 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการคล่องตัว/ไม่ซับซ้อน 
1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน – หลัง 
1.4 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามเวลาก าหนด 

 
3.46 
3.48 
3.59 
3.42 

2. ด้านห้องปฏิบัติการ(ห้องปฏิบัติการวิจัยและโครงงานนักศึกษา)       
2.1 ขั้นตอนในการให้บริการด้านพื้นที่ในการท าวิจัย/โครงงานนักศึกษา
เหมาะสม 
2.2 ความพอเพียงของพื้นที่ในการท าวิจัย/โครงงานนักศึกษา 
2.3 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการวิจัย/โครงงาน 
     นักศึกษา 
2 . 4  ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ขอ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( แ ส ง ส ว่ า ง  อุ ณ ห ภู มิ  
     สภาพแวดล้อม) 
2.5 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย/โครงงานนักศึกษา 

 
3.51 

 
3.61 
3.31 

 
3.33 

 
3.02 

3. ด้านเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์/ครุภัณฑ์ 
3.1 ขั้นตอนการให้บริการครุภัณฑ์โครงงาน / วิจัย มีความเหมาะสม 
3.2 ทรัพยากรมีความเพียงพอต่อความต้องการ 
3.3 ประสิทธิภาพในการใช้งาน 

 
3.48 
2.86 
3.10 
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รายละเอียดการประเมิน ผลการประเมิน 
3.4 ความทันสมัย / ส่งเสริมการท าวิจัย 2.94 
4.ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์  (เคร่ืองแก้ว) 
4.1 ขั้นตอนในการให้บริการวัสดุวิทยาสตร์มีความเหมาะสม 
4.2 ทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการ 
4.3 คุณภาพ 

 
3.87 
3.29 
3.42 

5.ด้านสารเคมี 
5.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 
5.2 ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
5.3 สารเคมีที่ให้บริการตรงตามความต้องการ 
5.4 คุณภาพ 

 
3.61 
3.15 
4.21 
3.48 

6.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
6.1 ให้บริการด้วยความสุภาพและเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
6.2 มีความเอาใจใส่  กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ 
6.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 
6.4 ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 
6.5 บุคลากรสามารถให้บริการได้ตรงตามก าหนดเวลา 

 
3.59 
3.96 
3.59 
3.61 
3.46 

 

 ซึ่งจากผลการประเมินในด้านต่าง ๆ นั้น พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง – ดี ทางศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางก็จะน าผลการประเมินไปแก้ปัญหาการให้บริการเพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจมากขึ้น  
 โดยศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางได้น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงดังนี้ 
 1. การขอบทปฏิบัติการล่วงหน้ามายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับรองรับการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 - การของบประมาณเพ่ือสนับสนุนรายวิชาปฏิบัติการ จะมีการประสานงานกับอาจารย์
ประจ ารายวิชา เพื่อวิเคราะห์งบประมาณที่จะใช้ เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
 - การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมี ประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ให้
ทันเวลาก่อนที่จะมีการเรียนการสอน 
 2. ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางจะท าการส ารวจ รวบรวม สรุปรายการ
ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนน าเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณางบครุภัณฑ์ และถ้าหากครุภัณฑ์นั้นผ่านการ
พิจารณาก็จะด าเนิน การก าหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ให้พัสดุจัดซื้อต่อไป 
 3. ทางศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางจะมีการประชุมหารือกันเดือนละ 1 
ครั้ง ซึ่งหากมีปัญหาในการเรียนการสอนปฏิบัติการ หรือปัญหาอื่น ๆ ก็จะมีการระดมสมองเพ่ือ
หาทางแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเกิด
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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งานพัฒนานักศึกษา 
 หน่วยงานพัฒนานักศึกษาได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ใช้บริการงานพัฒนา
นักศึกษา ได้ผลและมีข้อเสนอแนะที่หน่วยงานต้องน าไปปรับปรุงตามเอกสารแนบ (เอกสารการ
ส ารวจความพึงพอใจงานพัฒนานักศึกษาโดยนักศึกษา) 
รายการหลักฐาน 

1. วาระการประชุมสาขาวิชา  
2. แบบประเมินความพึงพอใจ online  
3. บันทึกข้อความเพ่ือเสนอแนะปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา  

 
10.6 มีกลไกการรวบรวมข้อมูลจาก stakeholders อย่างเป็นระบบ มีการประเมิน และปรับปรุง
อย่างไร 

กลไก การประเมิน การปรับปรุง 

มีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ดังนี้  

1. เก็บข้อมูลจากบัณฑิต
ในวันรับปริญญา โดย
ให้บัณฑิตกรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์ม 

2. ประชุมกับ 
ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้
บัณฑิต 

3. น าแบบประเมินจาก
ผู้ประกอบการ จาก
การส่งบัณฑิตไป
ฝึกงานหรือ สหกิจ
ศึกษา มาวิเคราะห์  

 

 
 

ประเมินโดยเสนอเป็นวาระ
ประชุมสาขาวิชา หรือกรรมการ
หลักสูตร  

มีการปรับปรุงรูปแบบเช่น  
1. การปรับแบบฟอร์ม

แบบสอบถามแก่
บัณฑิตเพ่ือให้
ครอบคลุมประเด็นที่
ต้องการข้อมูลมากข้ึน 
และการปรับปรุง
แบบฟอร์มให้ใช้ได้
สะดวกรวดเร็วขึ้นแบบ 
Google form 

2. การปรับเปลี่ยนจาก
การประเมินโดยใช้
กระดาษ เป็นการ
ประเมินโดยใช้ระบบ 
online  คือใช้ 
Google form เพ่ือท า
ให้สะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น อีกทั้งท าให้
การวิเคราะห์ผลง่ายขึ้น 
ซึ่งจะปรับใช้กับบัณฑิต
ที่จะรับปริญญาในปี 
2560 ต่อไป  
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รายการหลักฐาน  
1.วาระการประชุมสาขาวิชา  
2. แบบประเมินส ารวจคุณภาพบัณฑิต online  
3. วาระการประชุมกรรมการประจ าคณะ   
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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 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
 ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

มีการพิจารณาอัตราการสอบผ่าน
และการลาออกหรือตกออก
กลางคัน โดยในชั้นปี 1 ปี
การศึกษา 2560 มีนักศึกษาออก
กลางคันจ านวน 3 คน  

ตารางแสดงอัตราการส าเร็จ
การศึกษาและการออก
กลางคันของนักศึกษา 

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

  

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

  

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

  

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

ตารางแสดงอัตราการส าเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนักศึกษา  

(Pass and Dropout Rate) 

         

ปีการศึกษา 
จ านวน 

นศ.ในรุ่น 

จ านวน นศ ส าเร็จการศึกษา 
ในระยะเวลา (ปี) 

จ านวน นศ ที่ออกกลางคัน 
ระหว่างในชั้นปี 

3 ปี 4 ปี มากกว่า 4 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 เป็นต้นไป 
2554 129  -  -  -  12 5 1 2 

2555 96  -  - - 6 7 0 1 

2556 83  -   -   -  5 1 0 1 

2557 47  -   -   -  4 8 1 1 

2558 38  -   -   -  1 4 1 4 

2559 25  -   -   -  2 0 0 2 
2560 40  -   -   -  3 0 0 3 

 
Pass Rates and Dropout Rates  
 

Academic 
Year 

Cohort 
Size 

% completed first degree 
in 

% dropout during 

3 
Years 

4 
Years 

>4  
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2554 129 - - - 12 5 1 2 
2555 96 - - - 6 7 0 1 
2556 83 - - - 5 1 0 1 
2557 47 - - - 4 8 1 1 
2558 38 - - - 1 4 1 4 
2559 25    2 0 0 2 
2560 40  -   -   -  3 0 0 3 

 
ส าหรับนักศึกษาตกออกส่วนใหญ่เกิดจากการมีผลการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะมี

นโยบายในการพิจารณาการตกออกโดยให้คณาจารย์ในหลักสูตรทบทวนผลการเรียนและน าเข้าสู่
กรรมการประจ าคณะเพ่ืออนุมัติก่อนการประกาศให้นักศึกษาทราบผล และนักศึกษาที่ออกกลางคัน
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ในปี 1 เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว ส่วนนักศึกษาท่ีไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาสี่ปี บางส่วนมี
ปัญหาเรื่องการเงิน เรื่องสุขภาพ และปัญหาครอบครัว คณาจารย์ในหลักสูตรพิจารณาให้พักการเรียน 
หรือมีช่องทางในการหาทุนการศึกษา ทุนท างาน เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องการเงินของนักศึกษา 
และนักศึกษาท่ีมีปัญหาครอบครัวจะได้รับการปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดมากข้ึน 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 11 

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

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  
และ  2558  ข้อ  16.5  การลาออก  นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติต่อ อธิการบดีผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่เป็นหนี้สินกับ
มหาวิทยาลัย 

งานทะเบียนและประมวลผล  รับค าร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษาและ
ด าเนินการตามข้ันตอน   

กระบวนการในการติดตามดูแลผลการศึกษาของนักศึกษา (ระบบ sis) 
ส่วนกลางมีระบบสารสนเทศนักศึกษา  (SIS) มีระบบ การอนุญาตและไม่อนุญาตให้

ลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษา ต่ ากว่า 2.00 โดยระบบจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่
มีผลการศึกษาต่ ากว่า 2.00  ลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ  และผู้ที่จะอนุญาตได้คืออาจารย์ที่ปรึกษา
ของนักศึกษา เป็นการสร้างเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนผ่าน
เว็บ เพื่ออนุญาตการลงทะเบียนเรียน  

กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก ตกออก 
ในระดับหลักสูตรจะมีการประชุมพิจารณาผลการประเมินในแต่ละรายวิชา เพ่ือคัดกรองและ

พิจารณานักศึกษาท่ีอาจมีผลการศึกษาตกออกเพ่ือพิจารณาให้ผลการประเมินเป็นกรณีพิเศษและเป็น
การป้องกันการตกออกของนักศึกษา ส่วนนักศึกษาท่ัวไปก็เป็นวิธีป้องกันการตกออกได้อีกทางหนึ่ง ซึ่ง
เป็นข้อดีของหลักสูตรที่เปิดในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเมื่อเทียบกับหลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกันที่
เปิดใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เปิดในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ที่มีการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับไม้และยาง ซึ่งไม่มีกระบวนการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินเพ่ือป้องกันการตก
ออกของนักศึกษา 

ส่วนกลาง มีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาตกออก และส่งไปพร้อมกับการเสนอชื่อนักศึกษา
เพ่ือไปรับรองผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา  โดยในรายงานมีผลการศึกษาทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) และรายงาน
ชื่อนักศึกษาตกออก โดยในรายงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมภาคการศึกษาก่อนหน้า และสถานภาพผลการศึกษาก่อนหน้า  เพ่ือให้คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณา 
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ส่วนกลาง มีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาขอลาออก  ผ่านค าสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาซึ่งส่งให้คณะทุกครั้งที่มีนักศึกษามาขอลาออก  และในค าร้องขอลาออกนักศึกษาต้องไป
ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย 

กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาตกออก 
1. มีรายงานรายชื่อนักศึกษาตกออก พร้อมการเสนอรับรองผลการเรียน แต่ละภาคการศึกษา 

เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารับรองผลการเรียนและรับรองการตกออกของนักศึกษา  
2. เมื่อมีการออกค าสั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากตกออกแล้ว จะมีการแจ้งค าสั่งพ้น

สภาพให้นักศึกษาที่สังกัดทราบและท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาทราบด้วย  
อนึ่ง ก่อนจะมีการตกออก นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00 ในภาค

การศึกษาก่อนหน้าที่จะมีการตกออก  ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้  มหาวิทยาลัยจะมีการแจ้งผลการศึกษาไป
ยังผู้ปกครองของนักศึกษาทราบด้วย 
 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 
for improvement 

สถิติการจบของนักศึกษารหัส 56 ในปีการศึกษา 2559 คิดค่าเฉลี่ยจ านวนปีในการศึกษาได้
เป็น 4.xx ปี ส่วนนักศึกษารหัส 57 ที่คาดว่าจะส าเร็จในปีการศึกษา 2560 ส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 4 ปี ทั้งหมด อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรยังมีนักศึกษารหัสก่อน 56 ประมาณ 3 คน 
(วิชาเอกอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์) ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ทางหลักสูตร คณะ มีแนว
ปฏิบัติให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยติดตาม และแนะน าอย่างใกล้ชิด และนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษามี
การติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกและใกล้ชิดผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือ ไลน์ และ
เฟสบุ๊ค เพ่ือให้นักศึกษาได้ปรึกษาอย่างสะดวกและทั่วถึง เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 ในปี
การศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี มากขึ้น แต่การเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษากับนักศึกษาหลักสูตรใกล้เคียงจากต่างมหาวิทยาลัย ท าได้ยาก 
เนื่องจากแต่ละสถาบันมักไม่เปิดเผยข้อมูล 
 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement 

มหาวิทยาลัยได้ท าการส ารวจการได้งานของนักศึกษาจากทุกปี ในช่วงงานรับปริญญา 
(กันยายนทุกปี) โดยในปี 2560 มีบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรปรับปรุงนี้เป็นรุ่นที่สอง แต่ข้อมูลการได้
งานท าของบัณฑิตยังไม่มีการ upload ในระบบออนไลน์ ดังนั้นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบควร
ติดตามข้อมูลส่วนนี้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามคณะกรรมการประจ าหลักสูตร จึงได้ส ารวจการได้
งานท าของบัณฑิตในหลักสูตร ซึ่งส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาที่เรียนชั้นปีที่ 4 ใน
ปีการศึกษา 2559) โดยการให้ตัวแทนศิษย์เก่าของแต่ละสาขาวิชาเอก ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามที่
หลักสูตรจัดท าขึ้นผ่านกลุ่มศิษย์เก่าออนไลน์ได้ผลดังนี้ 

 
 



สาขาวิชาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 

 

ยงัไม่มีงานท า มีงานท า ชื่อสถานประกอบการ ตรง ไม่ตรง 10,000-15000 (บาท)15,000-20,000 20,000-25,000
1 นางสาวจริยา เต็มประสงค์  บริษทัแคล - คอมพ ์อเีล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

2 นางสาวชนกนาถ มีนะพงษ์  กวดวชิาfuture & ธรุะกจิส่วนตัว  ไม่ระบุ
3 นางสาววรัทยา ตรีเกษม  ไม่ระบุ  

4 นางสาวพนัทิวา มิตรพะวลัย ์  บริษทั ไอกะ หาดใหญ่ จ ากดั  

5 นางสาวจิตศุภา เพชรโกษาชาติ  บริษทั ซันสุราษฯ ซอวม์ิลจ ากดั  ไม่ระบุ
6 นายภัทรพงศ์ เหล่าตระกลูงา  ธรุกจิส่วนตัว  

7 นางสาวชติุมา พนัธเสน  บ.สุราษฎร์ธานีสุขภัณฑ์ เทรดด้ิง จ ากดั  

8 นางสาวชนาธปิ ขวญัเมือง  ไม่ระบุ  

9 นางสาวจีราวรรณ รอดแกว้  บริษทั เซาทแ์ลนด์รีซอร์ซ(ตรัง) จ ากดั  

10 นางสาวปวณีา ด้วงมาก  บริษทั เอล อยา รีสอร์ทแอนด์สปา จ ากดั  

11 นางสาวปาริชาต ระหาร  ธรุกจิส่วนตัว  

12 นายนูรดีน เจะเม๊าะ.  ไม่ระบุ  

13 นางสาวกติต์ิลภัส เผ่าสูง  การยางแหง่ประเทศไทย กองการจัดการโรงงาน 4  

14 นางสาวกนัติยา รุ่งเรือง  บ.บกิเกอร์วูด้ตรัง จ ากดั  

15 นางสาว รัตน์ชนิี ศิริมงคล  บ.สยามอนิเตอร์เนชั่นแนลฟูด้  

16 นางสาวลินินล์ มนตรี  สถานพฒันาเเละฟืน้ฟเูด็กจ.สุราษฎร์ธานี  

17 นางสาวนัศลินทร์ ทองเจริญ  มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  

18 นางสาวจตุพร พร้อมมูล  บริษทัเดลต้าวูด้ จ ากดั  

19 นางสาวชาวดี มณีโชติ 

20 นางสาวกนุธกาญจน์ เจริญราษฎร์
21 นางสาวกรกนก วรีะสิทธิ์ 

22 นางสาวจันทร์สุดา คงทอง  ไม่ระบุ  

23 นางสาวปฐมพร จันทร์เขต
24 นางสาวปรารถนา โทนธะรักษ์
25 นางสาวสุภัทศร ปลูกเนียม  วงศ์บณัฑิต  

26 นายธรีะวฒัน์ ชสุูวรรณ ส าเร็จการศึกษา 3/2560

ล าดับท่ี ชื่อ-สกลุ
สภาวะการได้งานท า อตัราเงินเดือนตรงกบัสาขาวชิาท่ีเรียน

ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา

ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา
พน้สภาพนักศึกษา



สาขาวิชาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ 

 

 

อตัราเงินเดือน
ยงัไม่มีงานท า มีงานท า ตรง ไม่ตรง 10,000-15000 (บาท)

1 นางสาว กฤติกา จันแสง  ศรีตรัง สาขาตรัง  

2 นางสาว กาญจนา อนงค์  เมอร์กาโต้ เมดิคอล ไทยแลนด์  

3 นาย กติติศักด์ิ มีเจ้ย  นันยาง  

4 นางสาว กลุธดิา สุวรรณ  ธรุกจิส่วนตัว  

5 นางสาว ขวญัฤทัย คะนันชาติ  เอน็ดีรับเบอร์ 

6 นาย จักรพรรณ์ ขวญัเมือง  ไทยกอง  

8 นางสาว ชลธชิา ส่งชว่ย  ธรุกจิส่วนตัว  

9 นางสาว ฌัชชา เพชรทอง  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
10 นางสาว ดารารัตน์ แซ่จุ้ง  กระบี่ยางทอง  

11 นางสาว ทิพยสุ์ดา รุ่งเรือง  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
12 นางสาว ธนัญญา ศรีไชย  ธรุกจิส่วนตัว  

13 นางสาว นฤนาถ หนูพริกบวร  บางกอกรับเบอร์  

14 นางสาว นันทินี ชแูสง  บางงกอกพฒันามอเตอร์  

15 นางสาว นิตสรา นุ่นสุวรรณ  ธรุกจิส่วนตัว  

16 นางสาว นุชจรา บรูเพชร  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
17 นางสาว เบญญาภา ภูมิเดช 

19 นางสาว ปวณีา ศิริพนัธ์  เมอร์กาโต้ เมดิคอล ไทยแลนด์  

20 นางสาว ปาริตา ไกรเมศ  OPPO สาขาภูเกต็  

21 นางสาว ปยิวดี เล่ืองเชื้อง   ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
22 นางสาว พจมาน จันทร์แกว้  บางกอกรับเบอร์  

23 นางสาว พนิดา ประชาบตุร  ธรุกจิส่วนตัว  

24 นางสาว พรทิวา ยอดดี  ไอกะ  

25 นางสาว พรรณภิรัตน์ ศรีหมุดกลุ 

26 นางสาว เพญ็พชิญา กีสุ้่น  ธรุกจิส่วนตัว  

27 นาย ไพศาล เต๊ะปู  สนามบนิภูเกต็  

28 นางสาว รจนา รอดยอด  วงศบณัฑิต สาขาพนุพนิ 

29 นางสาว วราลี มิ่งมิตร 

30 นางสาว วไิลวรรณ รัตนพนัธ์  กวา๋งเจิ่น เซาเทรินสุราษฎร์  

31 นางสาว ศันสนีย ์แกว้มาก  วงศบณัฑิต สาขาพนุพนิ  

32 นางสาว สุดธดิา ต้ันซุ่นหิ้น  นาบอนรับเบอร์  

33 นางสาว สุธาสินี พลรัตน์  ป.สยาม  

34 นางสาว สุภาวรรณ ทองหยู  บริลเลียนรับเบอร์  

35 นางสาว โสภิตา พรหมสุทธิ์ 

36 นางสาว อรอนงค์ พรรณรังษี  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
37 นางสาว อรินท์นิภา แซ่ยุ่น  ชวัร์แท็ก  

38 นางสาว อญันูดา หลันหน๊ะ  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
39 นาย เอกราช  พลันสังเกตุ  ฉลองอตุสาหกรรมน้ ายางขน้  

40 นางสาว มุทิกา ตันโสภณ  สยามบอล  

41 นางสาวอลิษา ดอกมะลิ  เมืองใหม่กตัทรี  

ตรงกบัสาขาวชิาท่ีเรียน
ล าดับท่ี ชื่อ-สกลุ

สภาวะการได้งานท า
ชื่อสถานประกอบการ



 ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่านักศึกษาในหลักสูตรได้งานท าตรงกับวิชาชีพที่เรียนไปมากขึ้น
เมื่อเทียบกับบัณฑิตในปีการศึกษาก่อนหน้านี้ และนักศึกษาในสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์มีการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น ในสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาที่เรียนชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 
2560) สามารถเข้าไปท างานในสถานประกอบการชั้นน าของประเทศได้ที่เดียวถึง 4 คน และจากการ
สอบถามสถานประกอบการดังกล่าวตอนที่คณาจารย์ในหลักสูตรเข้าไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานและ
นักศึกษาสหกิจศึกษา พบว่าสถานประกอบการพึงพอใจในตัวบัณฑิตมาก  (แบบประเมิน 
แบบสอบถามสถานประกอบการ) ทั้งนีก้ารเปรียบเทียบการได้งานท า การศึกษาต่อ และการประกอบ
ธุรกิจสวนตัวของบัณฑิต กับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนใกล้เคียงกันในมหาวิทยาลัยอ่ืน ท า
ได้ยากเนื่องจากสถาบันการศึกษาเหล่านั้นไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียด  

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

 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาย่อยอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์มีจ านวนโครงงาน
นักศึกษา 3 โครงงาน และโครงงานสหกิจศึกษา 7 เรื่อง ส่วนสาขาวิชาย่อยอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์มีจ านวนโครงงานนักศึกษา 17 โครงงาน และโครงงานสหกิจศึกษา 5 เรื่อง นอกจากนี้ยังมี
จ านวนโครงการวิจัยที่นักศึกษาได้รับทุนวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร (ทุนวิจัยร่วมกับโรงงาน) 
จ านวน 4 เรื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์มีนักศึกษาให้
ความสนใจในการท าโครงงานมากข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหนึ่งอาจมาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
มีความร่วมมือกับสถานประกอบการณ์และได้ทุนสนับสนุนจากสถานประกอบการมากข้ึน 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้รับงบประมาณส าหรับพัฒนานักศึกษาจากวิทยาเขต และ
คณะ ทั้งงบประมาณในการน านักศึกษาไปทัศนศึกษายังสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง งบพัฒนา
นักศึกษาด้านต่าง ๆ งบโครงการบริการวิชาการที่น าเนื้อหาการเรียนการสอนไปบูรณาการกับการ
บริการวิชาการ (รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ เอกสารการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาของ
สาขาวิชา) 

หลักสูตรมีการน าโครงงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันดังนี้ 
ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ในงานวันสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 ระดับระดับวิทยาเขต ได้รับ

รางวัลดังนี้ 
1) รางวัลชนะเลิศภาคบรรยาย โครงงานเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการบวมของแผ่นใยไม้อัด

ความหนาแน่นปานกลางหลังการปิดผิว: กรณีศึกษาบริษัทพาแนล พลัส จ ากัด 
(หาดใหญ่) ของนางสาวจริยา นาคเล็ก ในงาน “วันสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 ของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี”16 พฤษภาคม 2561 

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับดับหนึ่ง ภาคบรรยาย โครงงานเรื่องการเสื่อมสภาพของ
วัตถุดิบไม้ยางพารา: กรณีศึกษาบริษัทพาแนล พลัส จ ากัด (หาดใหญ่) ของนางสาว
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นัศลินทร์ ทองเจริญ ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 10 โดย
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 
23 มีนาคม 2561 

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

ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรได้จัดท าแบบสอบถาม
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของตนเองของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่ให้
จัดการประเมินการสอนในทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ซึ่งโดยส่วนใหญ่คณาจารย์ได้ผลการประเมิน
ในระดับดีข้ึนไป (รายละเอียดตาม มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 
 นอกจากนี้ ทางหลักสูตรได้รับผลการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการผ่านรายวิชา
สหกิจศึกษา และรายวิชาฝึกงาน ที่เน้นการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เมื่ออาจารย์ใน
หลักสูตรออกนิเทศนักศึกษาจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการและอาจารย์ได้พบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
แนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีแบบ
ประเมินจากหลักสูตรให้ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น เนื่องจากปริมาณนักศึกษาในหลักสูตรที่
มากกว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับไม้และยาง ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาที่น้อยกว่า ท าให้ทางหลักสูตรของ มอ. มีความได้เปรียบใน
การได้มาซึ่งข้อมูลจากสถานประกอบการที่หลากหลาย ทั่วถึง และมีจ านวนมากกว่า เพ่ือเป็นข้อมูลที่
ครอบคลุมความต้องการของอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมยางได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง( 5 ประเด็น) 

1. เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยและแผนการพัฒนาประเทศ 
2. เป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
3. สถานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นแหล่งทรัพยากรต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
4. มีแหล่งทุนสนับสนุนการด าเนินการเรียนการสอนและการวิจัยทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
5. มีแหล่งฝึกงาน สหกิจศึกษา และสถานที่ศึกษาดูงานที่รองรับนักศึกษาจ านวนมาก 

 
จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มนักเรียนเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 
2. ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตร 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดท าเว็บไซต์ เวปเพจ เฟสบุค ของหลักสูตร เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตลอดจนการจัด
กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดค่าย การจัดกิจกรรม Open House การไปแนะน า
หลักสูตรโดยคณาจารย์และนักศึกษาในสาขา 

2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในสาขาวิชา 
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ส่วนที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
CdsName CdsValues 

1.จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   
ระดับปริญญาตรี 1 
ระดับ ป.บัณฑิต 0 
ระดับปริญญาโท 0 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
ระดับปริญญาเอก 0 
2.จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   
ระดับปริญญาตรี 0 
ระดับ ป.บัณฑิต 0 
ระดับปริญญาโท 0 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
ระดับปริญญาเอก 0 
3.จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี   
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 0 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  0 
4.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 15  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

1 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

3 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

11 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 7 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทยีบเท่า 

1 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

4 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ 5 
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เทียบเท่า 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  5 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

4 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
5.คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
ระดับปริญญาตรี 1  
ระดับ ป.บัณฑิต 0  
ระดับปริญญาโท 2  
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0  
ระดับปริญญาเอก 3  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์  0  
6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0 

บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับ

0 
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สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

5 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

0 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

0 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
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จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ไม่ได้ส ารวจ 

7.การมีงานท าของบัณฑิต 
 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 64 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา 

67 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

47 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 6 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ไม่ได้ส ารวจ 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 7 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท ไม่ได้ส ารวจ 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร ไม่ได้ส ารวจ 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

10000-15000 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

ไม่ได้ส ารวจ 

8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- 

จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

- 

จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
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จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 

- 

9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- 

จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

- 

จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
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จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 

- 

 


