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คํานํา 

 รายงานประจําปการศึกษา 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหแกหนวยงานที่

เกี่ยวของและเผยแพรแกสาธารณชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่

2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และเพื่อใชเปน

เอกสารประกอบการรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ไดจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ CUPT (The Council of the University Presidents of Thailand 

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

แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด โดยรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบและเกณฑการ

ประเมินคุณภาพภายในซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ชวงเวลาในการ

รวบรวมขอมูลรายงาน ตั้งแต 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 

 หลักสูตรหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะสะทอนภาพการดําเนินงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการ

ปฏิบัติงานในทุกมิติในรอบปการศึกษาที่ผานมา ซึ่งหลักสูตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาและมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อคุณภาพ

ในการผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยียาง และเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลับสงขลานครินทร ทางหลักสูตรฯ 

ยินดีรับฟงขอเสนอแนะรวมทั้งขอคิดเห็นตางๆ จากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในเพื่อนําขอมูล

ดังกลาวไปพิจารณาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงโดยดําเนินการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งของหลักสูตรฯ ตอไป 

ซึ่งรายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายในนี้ยังเปนหลักฐานดานการบริหารการศึกษาที่จะเผยแพรให

ประชาคมรับทราบ และเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติตอไป 

 สุดทายนี้หลักสูตรขอขอบคณุบุคลากรของหลักสูตรฯ บุคลากรของคณะฯ และบุคลากรทุกหนวยงาน

ที่ใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี                                                                           

สิงหาคม 2561 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรฉบับนี้ไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ไดดําเนินงานและตั้งเปาหมายเกี่ยวกับผลการ

เรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรโดยยึดเอาปรัชญาและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนเปาหมายในการ

ดําเนินงานโดยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระบบในการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ป และมีการปรับปรุงเนื้อหายอยของรายวิชาในทุกปการศึกษาเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย

อยูเสมอ ทั้งนี้ไดอาศัยขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสียไดแก มหาวิทยาลัย อาจารย 

นักศึกษา ผูปกครองและสถานประกอบการ และมีการสื่อสารเก่ียวกับการดําเนินงานของหลักสูตรในทุกดานไป

ยังผูมีสวนไดสวนเสียอยางสม่ําเสมอเพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทั้งใน

ระดับชาติและระดับทองถิ่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตดังกลาวใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 

หลักสูตรฯ จึงไดรวมกันดําเนินการและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตาม

แนวทางระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA Assessment at Programme Level Version No. 3.0 ระดับ

หลักสูตรที่ประกอบดวย 11 ตัวบงชี้ (AUN.1- AUN.11)  

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

จากผลการประเมินตนเองแยกเปนแตละตัวบงชี้ ไดผลโดยสรุปดังนี้ 

โดยใน AUN 1 ซึ่งเปนการกําหนดลักษณะพึงประสงค (ELOs) ของนักศึกษา ทางหลักสูตรไดกําหนดให

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ไดนําขอคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ

จากสถานประกอบการมาปรับเพ่ือกําหนด ELOs ใหสอดคลองตามความตองการของผูใชบัณฑิต  ใน AUN 2

เปนการกําหนดศาสตรตางๆ ภายในหลักสูตรเพื่อใหครอบคลุมตอเทคโนโลยียางและเปนรายวิชาที่ทันสมัยที่

นํามาปรับใชในหลักสูตรเทคโนโลยียาง ไดมีการกําหนดรายวิชาใหสอดคลองกับ ELOs และไดมีลําดับการเรียน

ในวิชาตางๆ โดยกําหนดไวในแผนการเรียนอยางชัดเจน ดังแสดงไวใน AUN 3 ซึ่งหลักสูตรมีการระบุปรัชญา

ของหลักสูตรที่ชัดเจน มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนแบบ Active learning และที่สงเสริมให

นักศึกษาเกิดการการเรียนรูตลอดชีวิต AUN 4 หลักสูตรมีแนวทางการสอนและการเรียนรูนักศึกษาที่ชัดเจน

สวนใน AUN 5 หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลนักศึกษาที่ชัดเจน มีการประกาศผลใหทราบตามเกณฑของคณะ 

และนักศึกษาสามารถขออุทธรณไดในกรณีที่คิดวาการใหคะแนนไมเปนธรรม ในดานการพัฒนาตัวเองของ

คณาจารยในหลักสูตรตาม AUN 6 บุคลากรในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองตามเกณฑของมหาวิทยาลัย มีการ

พัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและไดรับรางวัล

นักวิจัยดีเดนระดับประเทศ ในดานการสนับสนุนการเรียนการสอนไดมีระบบศูนยกลางซึ่งเตรียมความพรอม
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โดยวิทยาเขต กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรมีขอกําหนดในกระบวนการรับนักศึกษาที่สอดคลองกับ

มหาวิทยาลัย มีการประเมินคุณภาพนักศึกษาแรกเขาอยางชัดเจนและมีระบบการเรียนปรับพื้นฐานของ

นักศึกษาเพื่อใหมีความพรอมในการเขาเรียนในหลักสูตร มีสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูรวมทั้งสื่อตางๆ 

เปนการจัดเตรียมโดยทางวิทยาเขต จากการบริหารแบบรวมศูนยบริการประสานภารกิจดังแสดงไวใน 3 AUN 

(AUN 7 เจาหนาที่ฝายสนับสนุนคุณภาพ AUN 8 คุณภาพและการสนับสนุนของนักศึกษา และ AUN 9 สิ่ง

อํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน) สวนใน AUN 10 หลักสูตรมีขอกําหนดในกระบวนการเพิ่มคุณภาพ

สงผลใหไดผลเอาทพุทของนักศึกษาออกมาดังแสดงไวใน AUN 11 โดยความพรอมในปจจุปนหลักสูตรได

เปดรับนักศึกษาในปแรกหลักสูตรในเทอมที่ 2 ของปการศึกษา 2557 โดยเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

จํานวน 10 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 5 คน เปดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557

และไดมีนักศึกษาเขาเรียนจํานวน 8 คน (ปริญญาเอก 4 คน และปริญญาโท 4 คน) ปการศึกษาที่ 2558 มี

นักศึกษาเขาเรียนจํานวน 3 คน (ปริญญาเอก 1 คน และปริญญาโท 2 คน) ปการศึกษาที่ 2559 มีนักศึกษาเขา

เรียนจํานวน 3 คน (ปริญญาเอก 1 คน และปริญญาโท 2 คน) ปการศึกษา 2560 มีนักศึกษาเขาเรียนในระดับ

ปริญญาโท 7 คน ปจจุบันปการศึกษาที่ 2561 มีนักศึกษา 3 คน (ปริญญาเอก 1 คน และปริญญาโท 2 คน) 

 จากการประเมินคุณภาพหลักสูตรพบวาไดมีการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่

สอดคลองกับมหาวิทยาลัยและมีการดําเนินงานที่ผานเกณฑมาตรฐาน มีนักศกึษาเขาเรียนอยางตอเนื่อง และมี

ความพรอมทั้งเครื่องมือปฏิบัติการ การจัดระบบการเรียนการสอน และคุณภาพของคณาจารยผูสอน 
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บทที่ 1 

สวนนํา 

 

1. ประวัตโิดยยอของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยมีภารกิจ

หลักในการบริหารวิชาการในดานเทคโนโลยีและการจัดการในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพเพื่อสนอง 

ตอบตอความตองการทางภาคอุตสาหกรรมและสังคมโดยบริหารภายใตแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบ

วงจร ครอบคลุมองคความรูหลากหลายศาสตรที่เนนการบูรณาการใชในกระบวนการตางๆ วงจรของผลิตภัณฑ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีภารกิจในดานการบริหารวิชาการดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตร โดยเฉพาะยางพารา และปาลม

นํามัน เพื่อตอบสนองตอความตองการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใตแนวทางของการพัฒนาที่

ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองคความรูหลากหลายศาสตรที่เนนการบูรณาการที่ใชในกระบวนการตางๆ ใน

วงจรของผลิตภัณฑ  

โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีวิสัยทัศนดังนี้คือ  

“เปนคณะชั้นนําของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรประยุกตและ

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

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีพันธกิจดังนี้คือ 

1) ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล มี

คุณธรรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 

2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของชุมชน 

3) บริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

4) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

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

2. วัตถุประสงค จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย รวมทั้งเปนพืชที่มีความสําคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ภูมิภาคและโลก ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารากระจายอยูในพื้นที่ ภาคใต 
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และภาคตะวันออก และพื้นที่ปลูกยางใหมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ประเทศไทย

มีเนื้อที่ปลูกยางพารามากเปนอันดับสองของโลกรองจากประเทศ อินโดนีเซีย มีเกษตรกรที่ปลูกยางพารา

รวมทั้งประเทศประมาณ 6 ลานคน หรือประมาณรอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 

2558) ในป 2557 ประเทศไทยมีเนื้อท่ีปลูกยางพาราประมาณ 17.73 ลานไร ไดผลผลิต 4.20 ลานตัน ในขณะ

ที่ป 2558 มีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณการได 18 ลานไร ได ผลผลิตประมาณการ 4.43 ลานตัน ประเทศ

ไทยเปนประเทศที่มีการสงออกยางพาราเปนอันดับหนึ่งของโลก ในป 2558 มีประมาณการสงออกประมาณ 

3.91 ลานตัน (ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2560) คดิเปนรอยละ 31.90 

ของผลผลิตยางทั่วโลก (Office of Agricultural Economics, 2560) แตผลผลิตยางของประเทศไทยสวนใหญ

จะถูกสงออกขายตางประทศในรูปยางดิบ ในรูปแบบยางแผนรมควัน ยางแผนผึ่งแหง ยางแทง และน้ํายางขน 

ซึ่งในปจจุบันมีการสงออกยางถึง 3.12 ลานตันคิดเปนรอยละ 82.6 ของปริมาณยางทั้งหมด หรือ มีมูลคา 

540,307.7 ลานบาท ในขณะที่การใชยางในประเทศเพื่อผลิตผลิตภัณฑยางมีเพียงรอยละ 14 เทานั้น แตมี

มูลคาสูงถึง 259,819.76 ลานบาท (ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2560) 

ดังนั้นการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศ โดยการใชฐานดานการวิจัยและพัฒนามีความ

จําเปนอยางเรงดวนในการเพิ่มมูลคายางพาราใหกับประเทศ จึงมีความจําเปนในการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ

ยางและเพิ่มปริมาณการใชยางในประเทศ ซึ่งการพัฒนาดังกลาวมีความจําเปนที่จะตองสอดรับกับการพัฒนา

บุคลากรที่มีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางโดยเนนบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัย  ซ่ึงมี

ความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เนนการประยุกตใชความรูทาง

วิทยาศาสตรรวมกับเทคโนโลยียาง ทั้งยางพาราและยางสังเคราะห โดยมีการวิจัยเปนพื้นฐานเพื่อผลักดันให

เกิดการใชวัตถุดิบยางพาราภายในประเทศอยางคุมคาและยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากหลักสูตรอื่นๆ ที่

เปดสอนในประเทศไทย ซึ่งเนนดานวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอลิเมอร ยางสังเคราะหและปโตรเคมี 

ผลจากการเปดหลักสูตรเทคโนโลยียางจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยียาง ซึ่งมีศักยภาพ ในการพัฒนาและสรางองคความรูใหม ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนความเปนเลิศดานการวิจัย ในสาขาเทคโนโลยี

ยางพารา และเสริมความรูดานเทคโนโลยียางสังเคราะห เพื่อการใชประโยชนยางพาราใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด รวมทําการผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม  มีศักยภาพเรียนรูดวยตนเอง 

มีทักษะการแกปญหาและมีจิตสํานึกชวยเหลอืสังคม โดยมีวัตถุประสงคและมีจุดเนนลักษณะบัณฑิตดังนี ้
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 1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองคความรูและทักษะ

ดานการวิจัย เพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาความกาวหนาดานวิชาการในสาขาวิชานี้ ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 

 2) เพ่ือสรางองคความรูใหมทางดานเทคโนโลยียางโดยผานกระบวนการวิจัย 

3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดรับการอนุมัติ

ใหเปดหลักสูตร โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรออกประกาศไว ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติใหเปดรับนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรมีวัตถุประสงค เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยียาง ที่มีองคความรูดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวของ มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 

รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อให

เกิดประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ และเพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

ยางที่มีองคความรูขั้นสูงดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวของเปนนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมากพอที่จะ

ทําการวิจัยและพัฒนา และรูจักประยุกตองคความรูทางดานเทคโนโลยียางใหเกิดประโยชนแกงานดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางของประเทศ ซึ่งผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตตองที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

3. โครงสรางการจัดองคกรและการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

การบริหารหลักสูตร  

 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว จึงไดกําหนดแนวทางการบริหารหลักสูตรดังตอไปนี้ 

3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน ดํารง

ตําแหนงคราวละ 4 ป เพื่อทําหนาที่บริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายที่

กําหนดไวในหลักสูตร ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน ดูแล และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของหลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและประสานงานดานวิชาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.2 มีการประเมินหลักสูตร นําผลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ 5 ป 

3.3 การจัดการเรียนการสอน 

3.3.1 อาจารยประจําหลักสูตรฯ ทั้งอาจารยประจํา อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามระเบียบของ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2556 

3.3.2 มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธของอาจารยโดยนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุง

และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาตางๆ และการควบคุมวิทยานิพนธ 

3.4 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ 

3.4.1 กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหนักศึกษา 

3.4.2 สรรหาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญตามหัวขอ

วิทยานิพนธของนักศึกษา 

 3.4.3 นักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนางานวิจัยของการทําวิทยานิพนธอยางนอยภาคการศึกษา

ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการทําวิทยานิพนธ 

3.4.4 จัดกิจกรรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อนําเสนอ เพื่อไดขอเสนอแนะหรือแนวคิดในการผลิต

วิทยานิพนธที่มีคุณภาพและมีประโยชนตอสังคม 

3.4.5 จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนา/แกไขในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ

ปละ 1 ครั้ง 

 3.5 การประกันคุณภาพมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

3.5.1 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑการประเมินและแนว

ทางการจัดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   3.5.2 นักศึกษาที่เขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 1  ตองเสนอและสอบผานโครงรางวิจัย เพื่อทํา

วิทยานิพนธภายใน ปการศึกษาที่ 1 ยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบ

จากกรรมการบริหารหลักสูตร การนําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอ

ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ (proceedings) ไม

นอยกวา 1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 1 เร่ือง 

      3.5.3 นักศึกษาเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ตองศึกษารายวิชาครบตามกําหนดไวในหลักสูตรและได

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดนําเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน

โครงรางวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาที่ 2 นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
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ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เสนอผลงานวิจัยของวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม 

(proceedings) ไมนอยกวา 1 คร้ัง หรือผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ

เผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง 

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

   3.5.4 นักศึกษาที่เขาศึกษาใน แบบ 1.1 ตองเสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ

ภายในปการศึกษาที่ 1 ยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ

บริหารหลักสูตร นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงานวิทยานิพนธ

หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับ

นานาชาติไมนอยกวา 1 เร่ือง 

   3.5.5 นักศึกษาที่เขาศึกษาใน แบบ 1.2 ตองเสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ

ภายใน ปการศึกษาที่ 1 ยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก

กรรมการบริหารหลักสูตร นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงาน

วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน

ระดับนานาชาติไมนอยกวา 2 เร่ือง 

   3.5.6 นักศึกษาที่เขาศึกษาใน แบบ 2.1 ตองเสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ

ภายใน ปการศึกษาที่ 1 ยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนและเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ

บริหารหลักสูตร นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงานวิทยานิพนธ

หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับ

นานาชาติไมนอยกวา 1 เร่ือง 

   3.5.7 นักศึกษาที่เขาศึกษาใน แบบ  2.2  ตองศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและได

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพื่อทํา

วิทยานิพนธภายในปการศึกษาที่ 1 นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ เสนอ

ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ (proceedings)ไม
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นอยกวา 1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

4.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น

เรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

4.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม  

4.2.1 สถานที่เรียนและหองปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก โดยที่หลักสูตร

เทคโนโลยียางมีหองปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนักดานยาง หองปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง หองปฏิบัติการ

วิจัยเคมีพอลิเมอร และหองเคร่ืองมือกลางสําหรับการวิเคราะหที่ทันสมัยและเปนที่ยอมรับระดับสากล เพื่อ

ทําการจัดการเรียนการสอนและรองรับการทําวิจัยและผลิตผลงานสําหรับตีพิมพในระดับนานาชาติ 

 4.2.2 อุปกรณการสอน รายการครุภัณฑ หองสมุด หองคอมพิวเตอรประจําวิทยาเขตสุราษฎรธานี 

4.2.3 รายการครุภัณฑของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดังนี ้

1) เครื่องมือดานเทคโนโลยียาง 

 หลักสูตรมีเครื่องมือทดสอบวิเคราะหชั้นสูงตางๆ และเครื่องมือดานเทคโนโลยียางเพียงพอการเรียน

การสอน วิจัยและบริการวิชาการ เชน เครื่องบดผสมแบบเปด เครื่องบดผสมแบบปด เครื่องอัดเบา เครื่องมือ

วัดความออนตัวของยาง เครื่องวัดความหนืดมูนนี่ เคร่ืองวัดความแข็งของยาง เคร่ืองมือทดสอบการสุกของยาง

แบบไรโรเตอร เคร่ืองทดสอบแรงดึง เครื่องเตรียมสารแขวนลอย ขนาดอนุภาค ตูอบ เครื่องชั่ง เครื่องวัดความ

หนืด ความเสถียรเชิงกลน้ํายาง เครื่องมือทดสอบวิเคราะหชั้นสูงตางๆ เชน DSC TGA SEM และ FTIR เปนตน 

2) นอกจากนี้ทางหลักสูตรสามารถใชบริการเคร่ืองมือสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยไดจาก

ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร อาคารปฏิบัติการทางดานยาง หองสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หอง

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

 4.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

4.3.1 วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

4.3.2 หนังสือ/ตํารา มีคณะกรรมการวางแนวทางในการจัดซื้อหนังสือ อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอ

รายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา การเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการเพื่อจัดหาเพิ่มเติม 

4.3.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํารวจความตองการ 
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ทรัพยากรที่ตองการเพิ่มเติม และแจงความตองการไปยังวิทยาเขต หรือหนวยงานสนับสนุนตางๆ เพื่อการ

จัดสรรงบประมาณและจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

4.3.4 มีคณะกรรมการจัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอนและติดตามการใชทรัพยากร 

  4.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร     

4.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

4.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน 

5. การบริหารคณาจารย  

  5.1 การรับอาจารยใหม  

   ไมมีการรับอาจารยใหม 

  5.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนมีการประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหความคิดเห็นการประเมินผลทุกรายวิชานํามาปรับปรุงจัดการเรียนการสอนและเก็บรวบรวม

ขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือถึงแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย

ตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและไดมีการวางแผนการติดตามและ

ทบทวนหลักสูตรของผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน 

5.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

การแตงตั้งคณาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ และความรู

ความสามารถในรายวิชาที่แตงตั้งโดยตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการคณะ  

6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 6.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

 บุคลากรสายสนับสนุนมีวุฒิปริญญาตร/ีโทในสาขาที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร 

6.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  

    บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และสามารถอํานวยความสะดวกให

อาจารยและนักศึกษาปฏิบัติงานไดอยางราบร่ืน บุคลากรสนับสนุนควรเขารับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาใน

ดานเทคโนโลยียาง อยางนอยคนละ 1 คร้ังตอป มีการติดตามประเมินหลังเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

7. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา  

7.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา  
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7.1.1 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะนํา ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการจัด

แผนการเรียนและเรื่องอ่ืนๆ ทําหนาที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

7.1.2 กําหนดระยะเวลาในการพบปะระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาเพื่อใหคําปรึกษา รายงาน

ความกาวหนาในการเรียน/การทําวิทยานิพนธ รวมทั้งการใหคําปรึกษาคําแนะนําในเรื่องตางๆ  

7.1.3 มีแผนการติดตามประเมินใหสําเร็จ และมีมาตรการกําหนดใหดําเนิน พรอมมีแผนปรับปรุง 

ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหสําเร็จบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 

  7.2 การอุทธรณของนักศึกษา   

7.2.1 สามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและประเมินผล 

7.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนักศึกษา 

7.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา มีแผนปรับปรุงใหเกิดความพึงพอใจ 

8. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

8.1 ศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานนํามาพัฒนาหลักสูตรและมี

ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป โดยทําการวิจัยหรือสัมมนาทางวิชาการกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ/เอกชน 

8.2 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปการศึกษาเพื่อไดขอมูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขา 

 8.3 มีการติดตามบัณฑิตทุกปการศึกษา เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตร 

 8.4 มีแผนการนําผลทุกขอมาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในปการศึกษาถัดไป 

9. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1)  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 

หลักสูตร ทุกเดือนเปนอยางนอย 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย 1

อาทิตยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบของ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มีกลยุทธใน

การสอน การประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่ได

รายงานใน มคอ.7  ปที่แลว 

 X X X X 

8)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง พรอมการนํามาถายทอด KM 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี) ไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่ดี

ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย   

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไม

ต่ํากวารอยละ 80 

  
X X X 

14) บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ 

ก.พ. กําหนด 

  
X X X 
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10. โครงสรางหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร

และวิสัยทัศน พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยมีโครงสรางหลักสูตรแบงไดเปน 2 ระดับ ดังนี ้

10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ - 9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 18 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา จํานวน 2 ภาคการศึกษา  

และตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ แบบไมนับหนวยกิต 

10.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

 - แบบ 1.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ  

                    รวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 

 - แบบ 1.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

                    รวมตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต 

  - แบบ 2.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

    รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 12 หนวยกิต 

 - แบบ 2.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

  รวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต 
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 โครงสรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 6  หนวยกิต 15 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - - 6  หนวยกิต 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 36 หนวยกิต 48 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 48 หนวยกิต  72 หนวยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา ในชั้นปที่ 1 และ 2  แบบ ไมนับหนวยกิต 

ภาคการศึกษาละ 1 หนวยกิต โดยตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ  
 

11. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

11.1 หลักสูตรปริญญาโท  

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

-  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

-  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยรวม มากกวา 

3.0) หรือมีผลงานวิจัย หรือมีประสบการณทํางานในภาคอุตสาหกรรมในสาขาเทคโนโลยียางหรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ มาแลวไมนอยกวา 1 ป  

-   คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

-  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดี  

-  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

-  คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.2 หลักสูตรปริญญเอก 

   หลักสูตรแบบ 1.1  

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอ

ลิเมอร เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่

พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยยีาง 

- คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 1.2  

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอ

ลิเมอร เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ยมากกวา 

3.25) หรือมีผลงานวิจัยที่พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.1 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอ

ลิเมอร เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่

พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.2 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอ

ลิเมอร เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่

พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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บทที่ 2 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 

ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบที่ 1 
 

เกณฑ

ขอที่ 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

- ตามเกณฑ () 

- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑขอ 1-12 

 ไดมาตรฐาน ตามเกณฑในขอที่สามารถประเมินได จํานวน 12 ขอ  

 ไมไดมาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 

ตําแหนงทางวิชาการ 

รายชื่อตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  

รายช่ือปจจุบัน 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

สาขาตรงหรือ

สัมพันธสาขา

ที่เปดสอน 

ตรง 
สัม 

พันธ 

1. รองศาสตราจารย  

  นายเจริญ นาคะสรรค 

  3 8013 00435 13 2 

1. รองศาสตราจารย

นายเจริญ นาคะสรรค* 

 3 8013 00435 13 2 

วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร, 

2529 

วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), 

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2534 

Ph.D. (Polymer Rheology and 

Processing), University of 

Bradford, England, 2540 

  

2. นางสาวจุฑารัตน 

อินทปน 

 3 8416 00230 82 0 

2.นางสาวจุฑารัตน 

อินทปน* 

  3 8416 00230 82 0 

วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2541 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  

ม.สงขลานครินทร, 2546, ปร.ด. 

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิ

เมอร), ม.สงขลานครินทร, 2553 

 Ph.D. (Biotechnology and 

Microbiology), Montpellier 

SupAgro, France, 2553 

  

3. นางสาวสกุลรัตน  

พิชัยยุทธ 

 3 8013 00435 16 7 

3. นางสาวสกุลรัตน  

พิชัยยุทธ* 

 3 8013 00435 16 7 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  

ม. สงขลานครินทร, 2548 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  

ม.สงขลานครินทร, 2551  

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  

ม.สงขลานครินทร, 2555 
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ตําแหนงทางวิชาการ 

รายชื่อตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  

รายช่ือปจจุบัน 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

สาขาตรงหรือ

สัมพันธสาขา

ที่เปดสอน 

ตรง 
สัม 

พันธ 

4. ผูชวยศาสตราจารย 

นางสาวสุนิสา  สุชาติ 

   3 8603 00233 90 3 

4. ผูชวยศาสตราจารย 

นางสาวสุนิสา  สุชาติ* 

  3 8603 00233 90 3 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  

ม. สงขลานครินทร, 2533 

วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม, 2542 

Ph.D. (Chemical Engineering), 

Universite de Montpellier II, 

France, 2555 

  

5. นายเอกสิษฐ       

อนันตเจริญวงศ 

  3 9202 00363 99 5 

5. นายเอกสิษฐ      

อนันตเจริญวงศ* 

  3 9202 00363 99 5 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  

ม.สงขลานครินทร, 2541 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  

ม.สงขลานครินทร, 2546 

Ph.D. (Chemistry and Physico-

Chemistry of Polymer), 

Universite du Maine, France, 

2554 

  

หมายเหตุ : กรุณาใสเครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารยที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

  ครบ  ไมครบ 

เกณฑขอ 2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 

 เปนไปตามเกณฑ  

1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง ศ.ขึ้น

ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน หรือ 
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2) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวา รศ. ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ เปดสอน และมี

ประสบการณในการสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ ไมใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 

รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย

ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.........................................................................................................  

 

เกณฑขอ 3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

 เปนไปตามเกณฑ คือมีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง ศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ........................................................................................................ 

 

ตารางที่ 1.3 อาจารยผูสอนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอน (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 4) 

ตําแหนงทางวิชาการ 

และรายชื่ออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

1 รองศาสตราจารย  

  นายเจริญ นาคะสรรค 

วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร, 2529 

วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534 

Ph.D. (Polymer Rheology and 

Processing), University of Bradford, 

England, 2540 

  

2  นางสาวจุฑารัตน อินทปน วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2541 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  

ม.สงขลานครนิทร, 2546 
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ตําแหนงทางวิชาการ 

และรายชื่ออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิ

เมอร), 

ม.สงขลานครินทร, 2553 

 Ph.D. (Biotechnology and 

Microbiology), Montpellier SupAgro, 

France, 2553 

3 นางสาวสกุลรัตน พิชัยยุทธ วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  

ม. สงขลานครินทร, 2548 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  

ม.สงขลานครินทร, 2551 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  

ม.สงขลานครินทร, 2555 

  

4. ผูชวยศาสตราจารย  

    นางสาวสุนิสา  สุชาติ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  

ม. สงขลานครินทร, 2533 

วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม, 2542 

Ph.D. (Chemical Engineering), 

Universite de Montpellier II, France, 

2555 

  

5 นายเอกสิษฐ อนันตเจริญวงศ วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  

ม.สงขลานครินทร, 2541 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 

ม.สงขลานครินทร, 2546 

Ph.D. (Chemistry and Physico-

Chemistry of Polymer), Universite du 

Maine, France, 2554 

  



24 
 

ตําแหนงทางวิชาการ 

และรายชื่ออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

5 .ผูชวยศาสตราจารย  

นางสุวลักษณ  วิสุนทร 

 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร, 2539 

วท.ม. เคมีฟสิกส  

ม.สงขลานครินทร,  2543 

Ph.D. Chemical Engineering Universite 

de Montpellier II, France, 2549 

  

7. ผูชวยศาสตราจารย  

นางวรรณรัตน เชื่องชยะพันธ 

 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร,  2549  

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พอลิเมอร) ม.สงขลานครินทร,  2552 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พอลิเมอร) ม.สงขลานครินทร,  2555 

  

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

  เปนไปตามเกณฑคือ 

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รศ. ใน

สาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการสอน และมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

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

ตารางที่ 1.4 อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  

               (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 5, 9, 10)   

อาจารยที่ปรึกษาหลัก

วิทยานิพนธหลัก และ

อาจารยที่ปรึกษาการ

คนควาอิสระ  

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/ 

สาขาวิชา/ 

ปที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ 

การทําวิจัย 

ภาระงาน

อาจารยที่ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา

ที่อาจารยเปนที่

ปรึกษาหลัก) 

มี (แนบ:ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไม

มี 

1. รองศาสตราจารย  

นายเจริญ นาคะสรรค 

วท.บ. (เคมี),  

ม.สงขลานครินทร, 2529 

เอกสารอางอิง 

1.1 

 5 
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อาจารยที่ปรึกษาหลัก

วิทยานิพนธหลัก และ

อาจารยที่ปรึกษาการ

คนควาอิสระ  

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/ 

สาขาวิชา/ 

ปที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ 

การทําวิจัย 

ภาระงาน

อาจารยที่ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา

ที่อาจารยเปนที่

ปรึกษาหลัก) 

มี (แนบ:ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไม

มี 

วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534 

Ph.D. (Polymer Rheology and 

Processing), University of Bradford, 

England, 2540 

2. นางสาวจุฑารัตน  

อินทปน 

วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2541 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 

ม.สงขลานครินทร, 2546 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พอลิเมอร), ม.สงขลานครินทร, 2553 

 Ph.D. (Biotechnology and 

Microbiology), Montpellier 

SupAgro, France, 2553 

เอกสารอางอิง 

1.2 

 1 

3. ผูชวยศาสตราจารย   

นางวรรณรัตน  

     เช่ืองชยะพันธ 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร,  2549  

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พอลิเมอร) ม.สงขลานครินทร,  2552 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พอลิเมอร) ม.สงขลานครินทร,  2555 

เอกสารอางอิง 

1.3 

 2 

4. นางสาวสกุลรัตน   

พิชัยยุทธ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  

ม. สงขลานครินทร, 2548 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  

ม.สงขลานครินทร, 2551 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  

ม.สงขลานครินทร, 2555 

เอกสารอางอิง 

1.4 

 2 
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อาจารยที่ปรึกษาหลัก

วิทยานิพนธหลัก และ

อาจารยที่ปรึกษาการ

คนควาอิสระ  

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/ 

สาขาวิชา/ 

ปที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ 

การทําวิจัย 

ภาระงาน

อาจารยที่ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา

ที่อาจารยเปนที่

ปรึกษาหลัก) 

มี (แนบ:ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไม

มี 

5. ผูชวยศาสตราจารย 

นางสาวสุนิสา สุชาติ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  

ม. สงขลานครินทร, 2533 

วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม, 2542 

Ph.D. (Chemical Engineering) 

Universite de Montpellier II, 

France, 2555 

เอกสารอางอิง 

1.5 

 1 

6. ผูชวยศาสตราจารย  

  นางสุวลักษณ  วิสุนทร 

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

เอกสารอางอิง 

1.6 

 1 

7. นายเอกสิษฐ       

อนันตเจริญวงศ 

   

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  

ม.สงขลานครินทร, 2541 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  

ม.สงขลานครินทร, 2546 

Ph.D. (Chemistry and Physico-

Chemistry of Polymer), Universite 

du Maine, France, 2554 

เอกสารอางอิง 

1.7 

 1 

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 5 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

     เปนไปตามเกณฑคือเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอกหรือดํารงตําแหนงรศ.ขึ้นไป

ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกันและมีประสบการณการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

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

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ 

การทําวิจัย 
สถานภาพ 

มี (ดัง

แนบ: ระบุ 
ไมมี 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

1. นางสาวจุฑารัตน 

   อินทปน 

วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2541 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 

ม.สงขลานครินทร, 2546 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีพอลิเมอร), 

ม.สงขลานครินทร, 2553 

 Ph.D. (Biotechnology and 

Microbiology), Montpellier 

SupAgro, France, 2553 

เอกสาร 

อางอิง 1.2 

   

2. ผูชวยศาสตราจารย  

   นางวรรณรัตน  

   เชื่องชยะพันธ 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร,  

2549  

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีพอลิเมอร)  

ม.สงขลานครินทร,  2552 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีพอลิเมอร)  

ม.สงขลานครินทร,  2555 

เอกสาร 

อางอิง 1.3 

   

3. นางสาวสกุลรัตน   

    พิชัยยุทธ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  

ม. สงขลานครินทร, 2548 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 

ม.สงขลานครินทร, 2551 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 

ม.สงขลานครินทร, 2555 

เอกสาร 

อางอิง 1.4 
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อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ 

การทําวิจัย 
สถานภาพ 

มี (ดัง

แนบ: ระบุ 
ไมมี 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

4.ผูชวยศาสตราจารย 

นางสาวสุนิสา สุชาติ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  

ม. สงขลานครินทร, 2533 

วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม,2542 

Ph.D. (Chemical 

Engineering), Universite de 

Montpellier II, France,2555 

เอกสาร 

อางอิง 1.5 

   

5..ผูชวยศาสตราจารย  

นางสุวลักษณ   

วิสุนทร 

 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร, 
2539, วท.ม. เคมีฟสิกส  

ม.สงขลานครินทร,  2543 

Ph.D. Chemical Engineering 

Universite de Montpellier 

II, France, 2549 

เอกสาร 

อางอิง 1.6 

   

6. นายเอกสิษฐ  

    อนันตเจริญวงศ 

   

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  

ม.สงขลานครินทร, 2541 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 

ม.สงขลานครินทร, 2546 

Ph.D. (Chemistry and 

Physico-Chemistry of 

Polymer), Universite du 

Maine, France, 2554 

เอกสาร 

อางอิง 1.7 

   

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 6 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

 เปนไปตามเกณฑ คือ 

1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาป.เอกหรือดํารงตําแหนงรศ.ขึ้นไปในสาขาวิชา

ที่ตรงหรือสัมพันธและมีประสบการณการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการรับปริญญา 
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2) หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9  

3) หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัย 

และไดแจงให สกอ. รับทราบการแตงตั้งแลว 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 7 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  

       เปนไปตามเกณฑ คือ  

1.  เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา 

หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการ

ทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2.  เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 หรือ 

3. เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจง

ให สกอ.รับทราบการแตงตั้งแลว 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  

 เปนไปตามเกณฑ  (เอกสารอางอิง 1.1) คือ มีการเผยแพรผลงานตามเกณฑครบทุกราย  

1) มีผูสําเร็จการศึกษา...1..คน 

2) เผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง  

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 เปนไปตามเกณฑ  (เอกสารอางอิง 1.2) 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 เปนไปตามเกณฑ   (เอกสารอางอิง 1.3) 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
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1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในปการศึกษาที่ 2/2557  

2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. 2562 

 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด  

     ตอนนี้กําลังปรับปรุงหลักสตูร (เอกสารอางอิง 1.4 มคอ. 2 ฉบับปรับปรุงหลักสูตรตามผูทรงฯ) 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 12  การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานของหลักสูตร  

แผนการดําเนินงาน 

- หลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร เชน แผนการรับนักศึกษา การเปด    

  รายวิชา การกําหนดผูสอน และการทํา มคอ. 3 กอนเปดภาคเรียนอยางนอย 1 สัปดาห 

- การกําหนดผูสอนโดยแบงจํานวนชั่วโมงการสอนตามความชํานาญและประสบการณของผูสอน  

- หลักสูตรมีการประชุมเพื่อติดตามและทบทวนการทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 โดยผานระบบออนไลน  

- หลักสูตรมีแผนกลยุทธมีแผนปฏิบัติงานประจําปมีการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงาน 

- หลักสูตรไดนําเอาผลสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปมาทบทวนปรับปรุงและประเมินความพอใจในการ

ดําเนินงานของหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมจัดทําแผนกลยุทธวางแผนปฏิบัติงานและมีการติดตาม 

ผลการดําเนินงาน 

        อาจารยประจําหลักสูตรมากกวารอยละ 80 เขารวมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินการ

ของหลักสูตร โดยมีวาระการประชุมในแตละรอบเดือนในการวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานของ

หลักสูตร ไดประเมินความพอใจในการดําเนินงานของหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสียนํามาปรับปรุงหลักสูตร

วางแผนการดําเนินงานและติดตามผล 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

 ผลการดําเนินงาน  

         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียาง ไดกําหนดสาระการเรียนรูของ

ทุกรายวิชาในหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และสอดคลอง ELOs ตามแบบ มคอ. 2 ของหลักสูตร 

 หลักฐานอางอิง…(เอกสารอางอิง 1.5 มคอ. 2) 
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3) มีรายละเอียดของรายวิชาใน มคอ. 3 (ตาม ELOs มคอ.2) กอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกวิชา  

ผลการดําเนินงาน 

         หลักสูตรมีการกําหนดใหทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาจัดทํามคอ. 3 (สอดคลอง ELOs 

ตาม มคอ.2) สงกอนการเปดภาคการศึกษาอยางนอย 1 สัปดาห ผานระบบออนไลน https://tqf-surat.psu.ac.th 

โดยกิจกรรมที่กําหนดในรายละเอียดของรายวิชามีการตรวจสอบโดยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผานความ

เห็นชอบจากหัวหนาสาขา และรองคณบดีฝายวิชาการ คณะฯ กอนเปดเรียนในเทอมที่ 1/2560 และ 2/2560 

หลักฐานอางอิง…(เอกสารอางอิง 1.6 มคอ. 3) 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     มหาวิทยาลัยประกาศกําหนดเวลาใหผูประสานหรืออาจารยในทุกรายวิชาจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบโดยผานระบบออนไลน 

ผลการดําเนินงาน 

ไดจัดทํามคอ. 5 ทุกรายวิชาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยทําผานระบบ

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

มีอาจารยประจําหลักสูตรฯ ที่คอยตรวจสอบความถูกตอง หากตองมีสวนของการแกไขอาจารยประจํา

หลักสูตรจะแจงผานระบบดังกลาวใหอาจารยผูรับผิดชอบแตละรายวิชาเขาไปดําเนินการแกไข จากนั้นจะตอง

ผานความเห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กอนนําไปใชจริง และ

หลักสูตรไดมีประชุมเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานตามการประเมินในมคอ. 5 

หลักฐานอางอิง (เอกสารอางองิ 1.7 มคอ. 5 ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 1/2560 และ2/2560) 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ SAR  Ms PhD Rubber Technology ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

(1) สิ้นสุดปการศึกษาวันที่  18  เดือน..พฤษภาคม....พ.ศ. 2561 

(2) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ SAR แลวเสร็จวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 

หลักฐานอางอิง  ... (เอกสารอางอิง 1.8 ปฏิทินการศึกษาและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร) 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 12 

 ผาน เพราะดําเนินงานผานทุกขอ 

 ไมผาน เพราะดําเนนิงานไมผานขอ……………………………………………… 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

ระดับการประเมิน 

 เพื่อใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุงพัฒนาตอไปได 

การประเมินหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี้ 

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความตองการในการพัฒนา 

1 ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมีเอกสาร ไมมี

แผนหรือไมมีหลักฐาน) 

คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรุง

แกไข หรือพัฒนาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง

แกไขหรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแตไมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือ

มีการดําเนินการแตยังไมครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข พัฒนา

เพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม

เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม

เกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ

ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวาเกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวา

เกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 

7 ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นนํา 

ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นนํา 

            การเขียนผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้อาจเขียนบรรยายตัวบงชี้โดยรวมใหครอบคลุมประเด็นยอย 

หรือเขียนบรรยายแยกแตละประเด็นการประเมินยอย โดยอางอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่

เขียนบรรยาย และมีตารางขอมูลประกอบในแตละตัวบงชี้/ประเด็น หรือนําไปแยกไวในสวนภาคผนวกดังนี ้
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Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

the vision and mission of the institution.  The vision and mission are explicit and 

known to staff and students. 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course 

and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes 

which should be aligned to the programme expected learning outcomes. 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate to 

the knowledge and skills of the subject discipline; and generic ( sometimes called 

transferable skills)  outcomes that relate to any and all disciplines e. g.  written and 

oral communication, problem- solving, information technology, teambuilding skills, 

etc. 

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 

reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 

 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of the 

university [1,2] 

       

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific 

and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

       

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders [4] 

       

Overall opinion        

 

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1  

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with 

the vision and mission of the university  

การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไวในหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (หลักสูตร พ.ศ. 

2557) มีปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตคือ “มุงผลิตมหาบัณฑิตดานเทคโนโลยียางผลิตนักวิจัย

และนักวิชาการหรือประกอบอาชีพ ในสายที่มีความรูและความสามารถดานยางและพอลิเมอร นํากระบวนการ

ผลิตและเทคโนโลยีประยุกตใชในอุตสาหกรรมยางตลอดจนมีการเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกต

ไดอยางเชี่ยวชาญเปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เปนผูที่มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม” และปรัชญาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคือ “มีความมุงหมายที่

จะผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรูความชํานาญขั้นสูง เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี

คุณภาพเพ่ือนําไปสูการแกปญหาและ/หรือพัฒนาอุตสาหกรรมยางที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล  

มีความคิดสรางสรรคเปนผูนําเปนที่พึ่งทางวิชาการขององคกรที่ตนปฏิบัติงานไดสามารถถายทอดและเชื่อมโยง 

ความรูใหแกผูอื่นเขาใจไดเปนอยางดี พรอมท้ังเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความ 

รับผิดชอบตอสังคม” (มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ยาง (พ.ศ. 2557) หมวดที่ 2 ขอที่ 1.1) มีความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจ ของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังนี้   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กอตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต โดยมีเจตนารมณ ตั้งแตแรกเริ่ม

จะใหเปนมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต ทําหนาที่ผลิตบณัฑิต วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุงเนนที่การพัฒนาคนเพื่อใหเปนกําลัง หลักของสังคม  และยึดตามแนว

ทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง     

  ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงเปนการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการ

นิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน เพื่อใหพรอมที่จะอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและ

ปรับตัวไดดีตามสถานการณที่เปลี่ยนไปโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนโดย

ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู และพัฒนา จากความตองการของผูเรียน  ผานกระบวนการแกปญหา

และคนควาดวยตนเอง กระบวนการที่ตองลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูที่ยั่งยืน 

และจากแนวคิดที่วาการพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลง  การเรียนรูจึงไมไดหยุดอยูเพียงภายในมหาวิทยาลัยแตจะ

ดําเนินไปตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุงเนนถึงการเรียนรูตลอดชีวิตดวย  
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  จากหลักการดังกลาวขางตนนําสูการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome Based Education) 

โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจดัการเรียนรูที่มหาวิทยาลัยเชื่อวาสามารถตอบสนองหลักการดังกลาวได 

คือ การจัดการเรียนรู ที่ใชกิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใชปญหา

เปนฐานในการเรียนรู (Problem-based Learning) การใช โครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) 

และการเรียนรูโดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 

“ขอใหถือประโยชนของเพื่อน มนุษยเปนกิจที่หน่ึง” เปนแนวทางในการดําเนินการ 

วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชีย         

ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและทํานุบํารุงวัฒนธรรมโดยมีการวิจัยเปนฐาน 

พันธกิจ: 1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและ       

หลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ 

2) สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ

ภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล 

3) ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติสูการสอน   

เพื่อสรางปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของ

ภาคใต ดานการผลิตบัณฑิตและเปนที่พึ่งทางวิชาการ โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

พันธกิจ: 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม 

2) สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองตอความตองการของสังคม 

3) ใหบริการวิชาการแกสังคม 

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

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในดานการบริหารวิชาการ ทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตร โดยเฉพาะ

ยางพารา และปาลมน้ํามัน เพื่อตอบสนองตอความตองการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต

แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองคความรูหลากหลายศาสตรที่เนนการบูรณาการที่

ใชในกระบวนการตางๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ 
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จากการประชุมทําแผนกลยุทธของคณะ ไดประกาศผลสรุปวิสัยทัศน และพันธกิจดังนี้ 

วิสัยทัศน: เปนคณะชั้นนําของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางดาน

วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(http://www.psu.ac.th/th/node/86) 

พันธกิจ: 1) ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกต  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะ

สากล  มีคุณธรรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 

2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน 

3) บริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

4) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(http://www.psu.ac.th/th/node/86)  

 โดยหลักสูตรนี้จัดทําขึ้นโดยเนนการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคโนโลยียางใหมๆ ที่

เกี่ยวของกับยางพาราและยางสังเคราะห โดยมีการงานวิจัยและนวัตกรรมเปนพื้นฐานเพื่อผลักดันใหเกิดการใช

ประโยชนยางพาราภายในประเทศอยางคุมคาและยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากหลักสูตรอื่นๆ ที่เปดสอน

ในประเทศไทย ซึ่งเนนดานวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอลิเมอร ยางสังเคราะหและปโตรเคมี การเปด

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง จะสามารถผลิต

บัณฑิตที่มีองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางมีศักยภาพในการพัฒนาและสรางองคความรูใหม 

ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและการพัฒนาประเทศ มุงเนนความเปน

เลิศดานการวิจัยในสาขาเทคโนโลยียางพาราและเสริมความรูดานเทคโนโลยียางสังเคราะหเพื่อการใชประโยชน 

ยางพาราใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม 

มีศักยภาพเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการแกปญหา และมีจิตสํานึกชวยเหลือสังคม พรอมทั้งมีการแจกเอกสาร

คูมือกอนเรียน รวมทั้งแนะแนวเพ่ือใหนักศึกษารับทราบถึงวิสัยทัศนและพันธกิจที่เกี่ยวของกับหลักสูตรฯ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรเทคโนโลยียางคือ ตองการ 

ผลิตมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้  

1) มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง สามารถเปนนักวิจัยหรือนักวิชาการหรือประกอบอาชีพในสาย

ที่มีความรูดานยางและพอลิเมอรที่มีองคความรูดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวของ มีความสามารถในการ

เรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี

คุณภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 
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2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง เปนนักวิชาการหรือนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมาก

พอที่จะทําการวิจัยพัฒนามีองคความรูขั้นสูงดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวของ และรูจักประยุกตองค

ความรูทางดานเทคโนโลยียางใหเกิดประโยชนแกงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางของประเทศ  

3) มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

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

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรไดมีการรางหลักสูตรโดยกําหนดลักษณะพึงประสงคหรือคุณลักษณะ

พิเศษของนักศึกษา (ELOs) โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงมีการกําหนด ELOs ไวในเลมหลักสูตร (มคอ 2) ซึ่งแบงเปน

ลักษณะพึงประสงคโดยทั่วไป (Generic learning outcomes) และลักษณะพึงประสงคเฉพาะ (Specific 

learning outcomes) และมีการสื่อสาร ELOs ไปยังผูมีสวนไดสวนเสียโดยประกาศในเวปเพจของสาขา 

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

การชี้แจงนักศึกษาในชั่วโมงแรก  Expected Learning Outcome โดยไดสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะวิทยศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

หลักสูตร มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ 

Expected Learning Outcome วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1) มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง  สามารถเปนนักวิจัย

หรือนักวิชาการหรือประกอบอาชีพในสายที่มีองคความรู

ดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เก่ียวของ มีความสามารถใน

การเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยาง

เชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี

คุณภาพเพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม-

ยางของประเทศ  

เฉพาะ  -  -  -  -    - - 

2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง สามารถเปน

นักวิชาการหรือนักวิจัยมืออาชีพที่ มีศักยภาพมากที่ มีองค

ความรูข้ันสูงดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เก่ียวของจะทํา

การวิจัยและพัฒนาและรูจักประยุกตองคความรูทางดาน

เทคโนโลยียางใหเกิดประโยชนแกงานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยียางของประเทศ 

เฉพาะ  -  -  -  -    - - 

3) มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

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

ประสงค 

 

 

Expected learning 

outcome 
Learning Outcome 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

มีคุณธรรม

จริยธรรม 

และ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

มีความรู

ทางดาน

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

ยาง 

มีทักษะทางปญญา

และทักษณะการ

คิดวิเคราะหที่

เกี่กับวิทยาศาตร

และเทคโนโลยียาง 

มีทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ทักษะการสื่อสาร

ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 )  มหาบัณฑิ ต   สาขา วิ ชา

เทคโนโลยียาง สามารถเปน

นักวิจัยห รือนั ก วิชาการหรื อ

ประกอบอาชีพในสายที่มีความรู

ดานยางและพอลิเมอรที่ความรู

ดานเทคโนโลยียางและสาขาที่

เ ก่ียวของสามารถเรียนรู ดวย

ตน เ อง  รู จั ก วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ

ประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เปน

ผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิต

งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อใหเกิด

ป ระ โ ยชน สู ง ใ นก า รพัฒ น า

อุตสาหกรรมยางของประเทศ 

2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยียาง สามารถจะเปน

นักวิชาการหรือนักวิจัยมืออาชีพ 

ที่มีศักยภาพมากพอที่จะทําการ

วิจัยพัฒนาที่มีองคความรูขั้นสูง

ดานเทคโนโลยียาง และสาขาที่

เกี่ยวของใหเกิดประโยชนแกงาน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ยางของประเทศ 

1. มีความรูสามารถในการ

คิดวิเคราะหและมองเห็น

ปญหาตางๆ ที่ เกิดข้ึนใน

กระบ วนกา ร ต า ง ๆ ข อ ง

อุตสาหกรรมยาง ต้ังแตตน

น้ําจนถึงปลายน้ํ าไดอย าง

ถูกตอง  และสามารถจะ

มอง เห็นแนวทางใน กา ร

แก ไ ขป ญ หา โ ด ยก า ร ใ ช

กระบวนการวิจัยที่จะนําไปสู

การพัฒนาการของประเทศ

ไดตอไป 

-   -  

2. มีความรู มีความสามารถ

ดานวิชาชีพ มีภาวะผูนําและ

ความรับผิดชอบตอตนเอง 

สิง่แวดลอม และสังคม 

     

3. มีความสามารถทางดาน

การใชภาษาอังกฤษไดดี 

-    - 

3) มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏี

บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1. มีจิตวิญญาณของการถือ

ประโยชนของเพื่อนมนุษย

เปนกิจที่หนึ่ง 

 - - - - 

2. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  - - 
- 

- 
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หลักสูตรสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

หลักสูตรมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการ

กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ผูเรียน

จะตองมีการเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการวางแผน คิดวิเคราะห ฝกแกปญหา การใชเทคโนโลยีสมัยใหม

ทางดานฐานขอมูล ประมวลและสรุปผลการเรียนรูดวยตนเองที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจน คือ รายวิชาสัมมนา

ปริญญาโท (927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1 และ 927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2) สัมมนา

ปริญญาเอก (927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1, 927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2, 927-605 

สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3 และ 927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4) วิทยานิพนธปริญญาโท (927-701 

วิทยานิพนธและ 927-702 วิทยานิพนธ) วิทยานิพนธปริญญาเอก (927-703 วิทยานิพนธและ 927-704 

วิทยานิพนธ) โดยผานการเรียนรูจากประสบการณจริงทั้งภายในมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ และทั้งใน

สถานประกอบการตางๆ โดยมีอาจารยหรือเจาหนาที่ทําหนาที่คอยแนะนําใหคําปรึกษาและอํานวยความ

สะดวก นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลอยางเปนระบบ เพื่อจะใหแนใจไดวานักศึกษามีความรูความเขาใจที่

ถูกตองหลังจากเรียนจบในรายวิชานั้น ๆ ซึ่งรายวิชาเหลานี้จัดเปนรายวิชาที่มีความสําคัญที่ชวยหลอหลอม

กระบวนการคิด การวางแผนศึกษาหาขอมูลและแกไขปญหาตาง ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถนําประสบการณและ

ความรูที่ไดผานการเรียนวิชาที่หลักสูตรจัดสรรใหชวยในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและใชไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน หรือใชจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหลังจากจบการศึกษาจากหลักสูตรไปแลว ซึ่งเปนการ

ออกแบบโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (มคอ. 2 หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (หลักสูตร พ.ศ. 2557) หมวดที่ 3 

ขอที่ 3.1) และหลักสูตรไดมีการประเมินผลการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตจากศิษยเกา (เอกสารอางอิง 1.9) 

โดยมีการสื่อสาร  

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes  

ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูและทักษะทั่วไป รวมทั้งความรูและทักษะเฉพาะทาง 

ในมคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอ 3.1 ไดกําหนดรายวิชาเรียนครอบคลุมความรูทั่วไปและความรูทักษะเฉพาะทางดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
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 หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ - 9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 18 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา จํานวน 2 ภาคการศึกษา  

และตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ แบบไมนับหนวยกิต 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

 - แบบ 1.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวม

ตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 

 - แบบ 1.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

รวมตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต 

  - แบบ 2.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวม

ตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 12 หนวยกิต 

 - แบบ 2.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวม

ตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต 

 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 6  หนวยกิต 15 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - - 6  หนวยกิต 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 36 หนวยกิต 48 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 48 หนวยกิต  72 หนวยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา ในชั้นปที่ 1 และ 2  แบบ ไมนับหนวยกิต 

ภาคการศึกษาละ 1 หนวยกิต โดยตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ  

ในแตละหมวดประกอบดวยจํานวนวิชาตาง ๆ หลากหลายรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได

รวมกันกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหครอบคลุมทั้งรายวิชาความรูทักษะเฉพาะดานและรายวิชาความรู

ทักษะทั่วไป ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความสมดุลกันระหวางรายวิชาความรูและทักษะทั่วไปกับรายวิชาความรู
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ทักษะเฉพาะดาน ซึ่งหากพิจารณาความสัมพันธของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับวิชาความรูทักษะทั่วไป และ

ทักษะเฉพาะดานสามารถยกตัวอยางไดดังนี ้
  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/ 

วิชาที่สอดคลอง 

วิชาความรูทักษะ 

เฉพาะดาน 

1) มีความรูและทักษะทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยียาง  

 

927-501 วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห 

927-502 สารเติมแตงสําหรับ 

927-503 กระบวนการแปรรูปยาง 

927-504 การทดสอบยาง 

927-501 วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห 

927-502 สารเติมแตงสําหรับยาง 

927-503 กระบวนการแปรรูปยาง 

927-504 การทดสอบยาง    

927-521 การสังเคราะหพอลิเมอร 

927-522 การวิเคราะหโดยใชเครื่องมอืขั้นสูง 

927-523 พอลิเมอรสมรรถนะสูง 

927-254 ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติของพอลิเมอร                  

927-525 พอลิเมอรผสม 

927-526 สมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร 

927-527 กระบวนการแปรรูปแบบรีแอกตีฟ 

927-541การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ 

927-542การเสือ่มสลายและความเสถียรของยาง 

927-543 เคมียาง 

927-544 สมบัติเชิงฟสิกสของยาง 

927-561 เทคโนโลยีน้ํายางและอิมัลชันขั้นสูง 

927-562การออกแบบผลิตภัณฑยาง 

927-563 นาโนคอมพอสิตของยาง 

927-564การออกแบบแมพิมพสําหรับผลิตภัณฑยาง 

927-565 เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 
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927-566 การทําใหยางสุกและสมบัติ 

927-567 ยางชนิดพิเศษ 

927-568 เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร 

927-569 การยึดติดยาง 

927-570 ยางธรรมชาติผสม 

927-571 การผสมยาง 

927-572 อิลาสติซิตีของยาง 

927-573 สเปกโทรสโกปของยางและวัสดุคลายยาง 

927-574 การควบคุมกระบวนการผลิตยาง 

927-575 เทคโนโลยีผลิตภัณฑยางสมัยใหม                                  

2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห และ

เรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการ 

Active Learning และเ รียน รู ตลอด

ชีวิต 

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  

927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 

927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1   

927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  

927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  

927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 

927-701 วิทยานิพนธ  

927-702 วิทยานิพนธ  

927-703 วิทยานิพนธ  

927-704 วิทยานิพนธ 

3) มีความสามารถในการคนควาหา

ความ รู จากแหล งต า งๆ  สามารถ

วิเคราะหและการบูรณาการความรู  

เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการ

ทํางานและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

แ ล ะ ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ใ ห เ ข า กั บ

สถานการณการท่ีเปลี่ยนแปลงได 

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  

927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 

927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1   

927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  

927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  

927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 

927-701 วิทยานิพนธ  

927-702 วิทยานิพนธ  
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927-703 วิทยานิพนธ  

927-704 วิทยานิพนธ 

4) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนมีจิตสํ านึก รับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  

927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 

927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1   

927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  

927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  

927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 

927-701 วิทยานิพนธ  

927-702 วิทยานิพนธ  

927-703 วิทยานิพนธ  

927-704 วิทยานิพนธ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมกันนําผลการเรียนรูที่คาดหวังจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมา

กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหครอบคลุม ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความสมดุลกัน โดยไดแสดงไวในแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ทั้ง

สองกลุมในเลมหลักสูตร (มคอ. 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล) 

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

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการผลิตยางในปริมาณที่มากเกินความตองการของ

อุตสาหกรรมยางสงผลกระทบอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงดานสังคม โดยเฉพาะป 2558 ไดเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะสงผลใหการนําเขา-สงออกยางพาราของชาติในอาเซียน 10 ประเทศเปนไปอยางเสรี มี

การเคลื่อนยายของประชากรและการแขงขันจะเกิดขึ้นสูง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยียางทั้งในระดับ

ปริญญาโทและเอกจึงมีความจําเปนในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัยดานเทคโนโลยียางที่มีความรู

ความสามารถเขาใจในผลกระทบทางสังคม ชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่

สอดคลองเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและมีสวนที่สําคัญในการแกปญหาความไมสมดุลของปริมาณการ

ผลิตยางดิบกับปริมาณความตองการของอุตสาหกรรมแปรรูปยาง ผลกระทบจากสถานการณภายนอกทําให

การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเปนไปในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความกาวหนาของ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยียางโดยการผลิตบุคลากรทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยียางที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงาน
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ไดทันทีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการวิชาชีพและปฏิบัติตนอยางมือ

อาชีพ ซึ่งเปนตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในดานเทคโนโลยีและการวิจัย 

ผลิตบัณฑิตที่ดี เกงและมีจิตสํานึกตอสังคม ดังนั้นผูที่มีสวนไดสวนเสียและใหความสําคัญของหลักสูตรทั้งภาค 

รัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปนการเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยียางใน

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการวิจัยและการผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศไทยใหสูงขึ้น ทาง

วิทยาลัยจึงไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โดย

มีผลการเรียนรูที่คาดหวังคือผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม ELOs หลักสูตรจาก

ประชุมอาจารยเพื่อทํา ELOs โดยอาศัยกรอบ มคอ.1 และไดสํารวจประเมินความตองการของผูมีสวนไดสวน

เสียประกอบดวยนักศึกษา อาจารย ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต ผูประกอบการหรือ stakeholders ทั้งหมด และนํา

ผลการสํารวจมาพิจารณาตามลําดับความเกี่ยวของ ใหความสําคัญตอปรับปรุงหลักสูตรกําหนดกรอบผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง (มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

หมวดที่ 2 ขอที่ 1.3) อาจารยผูสอนมีการปรับปรุงผลการเรียนรูที่คาดหวังใน มคอ.3 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

เพื่อใหนักศึกษามีผลการเรียนรูที่คาดหวัง ELO ศิษยเกามีการสะทอนผลการคาดหวังรุนนองผานกลุมออนไลน 

เชนไลนกลุมของศิษยเกา กลุม Facebook ของศิษยแตละรุน คณาจารยในหลักสูตรก็นําสิ่งเหลานั้นมาปรับผล

การเรียนรูที่คาดหวัง โดยเริ่มปรับในมคอ.3 รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ สวนการปรับผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ทั้ง 5 ดานในเลมหลักสูตร (มคอ.2) คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําผลการปรับยอยในมคอ.3 ปรับหลักสูตร 

     รายการหลักฐานตางๆ ที่เปนชองทางการไดมาจากผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมตอบสนองผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง ELOs หลักสูตรโดยนักศึกษา สถานประกอบการผูใชบัณฑิต อาจารย และผูใหทุน พวอ. วช. สกว. 

สถานประกอบการ ไดรวมพูดคุยชวยกันพัฒนาคุณภาพนักศึกษามีผลการเรียนรูที่คาดหวังตามกําหนดและ

สถานประกอบการมีความพึงพอใจ และไดผลงานการวิจัย การเรียนรูตอบสนองความตองการไดดี และ

หลักสูตรไดมีปรับใชการประเมินมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตจากศิษยเกา(เอกสารอางอิง1.6) นักศึกษา

ปริญญาโทไดทํางานตรงสาย 100%  

- มคอ. 2 มคอ. 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- เอกสารและเว็บไซตประชาสัมพันธหลักสูตรทั้งทางการจัดและรวมประชุมวิชาการ การบริการวิชาการ 

- เอกสารประเมินผลและแสดงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน นิสิต บัณฑิต ผูใชบัณฑิตตางๆ 

- เกียรติบัตรนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาต ิเกียรติบัตรไดรับทุนงานวิจัยแหงชาต ิ

- การเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในระดับดีถึงดีมาก (Q1-Q2) 

- รายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ผลประเมินผลความพึงพอใจ stakeholders ทั้งหมด 
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Criterion 2  

1 .  The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course 

specifications for each programme it offers, and give detailed information about the 

programme to help stakeholders make an informed choice about the programme. 

 2 .  Programme specification including course specifications describes the expected learning 

outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes.  They help students to understand the 

teaching and learning methods that enable the outcome to be achieved; the assessment 

methods that enable achievement to be demonstrated; and the relationship of the 

programme and its study elements.  

 

ผลการประเมินตนเอง  

 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-to-

date [1,2] 

   

 

   

2.2 The information in the course specification 

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

   
 

   

2.3 The programme and course specifications 

are communicated and made available to 

the stakeholders [1,2] 

   

 

   

Overall opinion        

 

 

AUN 2  
Programme Specification 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2  

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date     

      มีรายละเอียดของเลมหลักสูตรและวัตถุประสงคที่ครบถวนและมีความทันสมัย  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ไดรับการ

อนุมัติใหเปดหลักสูตร โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรออกประกาศไว ณ วันที่ 20 ธันวาคม 

2558 ที่ประชุมสภามหาลัยมีมติใหเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2/2557 ซึ่งหลักสูตรมีวัตถุประสงค เพื่อผลิต

มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางทีมีองคความรูดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวของ มีความสามารถใน

การเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปน

ผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของ

ประเทศ และเพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองคความรูขั้นสูงดานเทคโนโลยียางและ

สาขาที่เกี่ยวของเปนนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมากพอที่จะทําการวิจัยและพัฒนาและรูจักประยุกตองค

ความรูทางดานเทคโนโลยียางใหเกิดประโยชนแกงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางของประเทศ ซึ่งผลิต

มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตตองที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

ขอกําหนดหลักสูตรโดยยอ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

คณะ/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

รหัสและชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร ……………………………….  

1. ชื่อหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรปริญญาโท 

 ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีาง 

      ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Rubber Technology 

1.2 หลักสูตรปริญญาเอก 

 ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีาง 

      ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Rubber Technology 

2. ชื่อปริญญา 

2.1 หลักสูตรปริญญาโท 
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ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยียาง) 

   Master of Science (Rubber Technology) 

 ชื่อยอ  วท.ม. (เทคโนโลยยีาง) 

  M.Sc. (Rubber Technology) 

2.1 หลักสูตรปริญญาเอก 

ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยียาง) 

   Doctor of Philosophy (Rubber Technology) 

 ชื่อยอ  ปร.ด. (เทคโนโลยียาง) 

  Ph.D. (Rubber Technology)  

3.    จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

        3.1 หลักสูตรปริญญาโท 

- แผน ก แบบ ก 1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

- แผน ก แบบ ก 2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 18 หนวยกิต  

และศึกษารายวิชา 18 หนวยกิต 

   3.2 หลักสูตรปริญญาเอก 

- แบบ 1.1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 

- แบบ 1.2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต 

- แบบ 2.1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

และศึกษารายวิชา12 หนวยกิต 

- แบบ 2.2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต  

และศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต 

4.  รูปแบบของหลักสูตร 

 4.1 รูปแบบ  4.1.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป 

    4.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป และ 5 ป 

 4.2 ภาษาที่ใช หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

 4.3 การรับนักศึกษา รับทั้งนักศกึษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

 4.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  

 4.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุงหมาย

ที่ผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความสามารถดานการวิจัยดานเทคโนโลยียางเชิงลึก  มีความรู ความชํานาญ

ขั้นสูง เปนผูนําทางวิชาการท่ีสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับสากล 

มีความคิดสรางสรรค เปนผูนําและที่พึ่งทางวิชาการขององคกรที่ตนปฏิบัติงานได สามารถถายทอดและ

เชื่อมโยงความรูใหแกผูอื่นเขาใจไดเปนอยางดี พรอมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย รวมทั้งเปนพืชที่มีความสําคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ภูมิภาคและโลก ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารากระจายอยูในพื้นที่ ภาคใต 

และภาคตะวันออก และพื้นที่ปลูกยางใหมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ประเทศไทย

มีเนื้อที่ปลูกยางพารามากเปนอันดับสองของโลกรองจากประเทศ อินโดนีเซีย มีเกษตรกรที่ปลูกยางพารา

รวมทั้งประเทศประมาณ 6 ลานคน หรือประมาณรอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 

2558) ในป 2557 ประเทศไทยมีเนื้อท่ีปลูกยางพาราประมาณ 17.73 ลานไร ไดผลผลิต 4.20 ลานตัน ในขณะ

ที่ป 2558 มีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณการได 18 ลานไร ได ผลผลิตประมาณการ 4.43 ลานตัน ประเทศ

ไทยเปนประเทศที่มีการสงออกยางพาราเปนอันดับหนึ่งของโลก ในป 2558 มีประมาณการสงออกประมาณ 

3.91 ลานตัน (ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2560) คิดเปนรอยละ 31.90 

ของผลผลิตยางทั่วโลก (Office of Agricultural Economics, 2560) แตผลผลิตยางของประเทศไทยสวนใหญ

จะถูกสงออกขายตางประทศในรูปยางดิบ ในรูปแบบยางแผนรมควัน ยางแผนผึ่งแหง ยางแทง และน้ํายางขน 

ซึ่งในปจจุบันมีการสงออกยางถึง 3.12 ลานตันคิดเปนรอยละ 82.6 ของปริมาณยางทั้งหมด หรือ มีมูลคา 

540,307.7 ลานบาท ในขณะที่การใชยางในประเทศเพื่อผลิตผลิตภัณฑยางมีเพียงรอยละ 14 เทานั้น แตมี

มูลคาสูงถึง 259,819.76 ลานบาท (ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2560) 

ดังนั้นการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศ โดยการใชฐานดานการวิจัยและพัฒนามีความ

จําเปนอยางเรงดวนในการเพิ่มมูลคายางพาราใหกับประเทศ จึงมีความจําเปนในการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ

ยางและเพิ่มปริมาณการใชยางในประเทศ ซึ่งการพัฒนาดังกลาวมีความจําเปนที่จะตองสอดรับกับการพัฒนา

บุคลากรที่มีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางโดยเนนบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัย  ซ่ึงมี

ความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ สามารถตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสียใหกับประเทศ 
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ปจจัยที่จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมยางพาราในประเทศในดานปริมาณที่อาจจะมากเกินความ

ตองการของตลาด จึงมีความจําเปนในการเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะสงผลตอ

ภาคเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ซึ่งความผันผวนของราคายาง ในระยะยาวอาจจะทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีปลูก เปนพืช อื่นๆ เชน ปาลมน้ํามัน เปนตน สงผลใหเกิดปญหาในดานเกษตรกรรม และ

เกิดความไมเสถียรของวัตถุดิบที่ตองปอนใหกับโรงงาน ซึ่งอาจจะสงผลตอความมั่นใจในการลงทุน และเกิด

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในอนาคตได แตอยางไรก็ตามประเทศผูผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม

ยานยนตทั่วโลกมีแนวโนมที่จะใชยางพาราในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากยางพาราเปนสวนประกอบของ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่สําคัญ เชน ชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส ยางลอขนาดใหญ เชน ยางลอรถยนต ลอ

รถบรรทุก และ ยางลอเครื่องบิน และ วัสดุที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต  ดังนั้นการใหความสําคัญกับการสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑจากยางพารามากกวาการสงออกวัตถุดิบเปนสิ่งที่สําคัญ โดยการนํากระบวนการวิจัย

มาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถเพิ่มมูลคายางพารา เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑใหมที่มีคุณภาพ ในรูปแบบการ

ขยายขอบเขตการใชงานและการใชงานทดแทนยางสังเคราะหในรูปแบบตางๆ ควบคูกับการพัฒนาบุคลากรที่

มีความรูและทักษะดานการวิจัยที่ เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพารา ใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่เปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ ใหแก ครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศ นอกจากนี้เปนการเสริมแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพ 3 

ทุน ประกอบดวยทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขยายเปน 6 ทุน ไดแก 

ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุนทาง

วัฒนธรรม มาบูรณาการปรับใชเพื่อเปนประโยชนในลักษณะที่เกื้อกูลกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางฐานทาง

ปญญาเพ่ือเปนภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีคุณภาพ กาวสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มี

แบบแผนการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เนนการประยุกตใชความรูทาง

วิทยาศาสตรรวมกับเทคโนโลยียาง ทั้งยางพาราและยางสังเคราะห โดยมีการวิจัยเปนพื้นฐานเพื่อผลักดันให

เกิดการใชวัตถุดิบยางพาราภายในประเทศอยางคุมคาและยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากหลักสูตรอื่นๆ ที่

เปดสอนในประเทศไทย ซึ่งเนนดานวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอลิเมอร ยางสังเคราะหและปโตรเคมี 

ผลจากการเปดหลักสูตรเทคโนโลยียางจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยียาง ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาและสรางองคความรูใหม ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนความเปนเลิศดานการวิจัย ในสาขาเทคโนโลยี

ยางพารา และเสริมความรูดานเทคโนโลยียางสังเคราะห เพื่อการใชประโยชนยางพาราใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด รวมทําการผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม  มีศักยภาพเรียนรูดวยตนเอง 

มีทักษะการแกปญหาและมีจิตสํานึกชวยเหลือสังคมตอบสนองความตองการผูมีสวนไดสวนเสีย  

วัตถุประสงค   

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองคความรูและทักษะ

ดานการวิจัย เพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาความกาวหนาดานวิชาการในสาขาวิชานี้ ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 

2) เพื่อสรางองคความรูใหมทางดานเทคโนโลยียางโดยผานกระบวนการวิจัย 

3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

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

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาครอบคลุมที่ครบถวนและทันสมัย  

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาครอบคลุมที่ครบถวนและทันสมัยโดยในการจัดทําหลักสูตรไดมี

การศึกษาคูเทียบของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาที่เก่ียวของกับยางและพอลิเมอร เพื่อหาจุดเดนและ

ความทันสมัยใหกับหลักสูตร นอกจากนี้ไดมีการประเมินเนื้อหาหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ ทั้งผูทรงจาก

หลักสูตรในสถาบันอื่นที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ และผูทรงจากสถานประกอบการ และเมื่อไดเปดการเรียน

การสอน หลักสูตรไดมีการปรับปรุงหลักสตูรอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา และในปการศึกษา 2560 กําลัง

ปรับหลักสูตรของรอบ 5 ป โดยนําคําเสนอแนะจากการ สอบถามและการนําผลการประเมินจากนักศึกษา 

รายละเอียดการประเมินจากรายงานใน มคอ. 5 และผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และจากสถาน

ประกอบการ รวมทั้งมีการวิเคราะหจากอาจารยผูสอนในหลักสูตร เพื่อนํามาปรับรายวิชาใหสอดคลองกับยุค

สมัยปจจุปน และมีความทันสมัยอยูเสมอ  

รายการหลักฐาน เอกสารแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการปรับปรุงหลักสูตร มคอ. 3 และ มคอ. 5 

 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders              

 ไดมีการเผยแพรรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาและการเขาถึงของ stakeholder ตาม 

รายละเอียดใน website ของมหาวิทยาลัย ของคณะ และของสาขาเทคโนโลยียาง พรอมทั้งการแนะนํา 

รายวิชาของหลักสูตรใหกับนักศึกษาใหมไดรับทราบทั้งตอนสอบสัมภาษณและการปฐมนิเทศรับนักศึกษาใหม  



51 
 

รายการหลักฐาน เนื้อหารายวิชาและแผนการเรียนในหลักสูตรไดมีการเผยแพรในเว็บไซตของ สาขาวิชา

http://office.surat.psu.ac.th/rubber/ index.php เว็บไซต ของคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  

อุตสาหกรรม (http://scit.surat.psu.ac.th/index.php) เว็บไซตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต 

สุราษฎรธานี (http://entrance.surat.psu.ac.th/home.php?flag=1) แผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร และ 

คูมือนักศึกษา ซึ่งแจกใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนในชวงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

 นอกจากนี้ไดมีการสํารวจการเขาถึงขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งผูประกอบการอุตสาหกรรมยาง 

กลุมผูปกครอง และกลุมนักศึกษา เพ่ือติดตามการเขาถึงขอมูลของหลักสูตร โดยในสวนของผูประกอบการและ

อุตสาหกรรมยาง จะเขาในชวงเขานิเทศทั้งนักศึกษาฝกงานและนักศึกษาสหกิจในระดับปริญญาตรี และไดทํา

การเก็บขอมูลการรับทราบของผูประกอบการของหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของสาขา

เทคโนโลยียาง ทําใหทราบวา รอยละ 60 ของบริษัทที่ไดเขาไปรับทราบการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาโท ปริญญาเอก เชน บริษัท วาย ที รับเบอรจํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี บริษัทโยโกฮามา จํากัด จังหวัด

ระยอง บริษัทบางกอกพัฒนามอเตอร กรุงเทพมหานคร เปนตน และในสวนของผูปกครองและนักศึกษาใน

สถาบันอื่นๆ มีการรับทราบขอมูลของหลักสูตร ซึ่งในปการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่สมัครเขามาศึกษา ซึ่งจบ

ในระดับปริญญาตรี ณ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 
 

Criterion 3 

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

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 

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

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

outcomes is clear. 

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

sequenced, and integrated. 

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

courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 

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

an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments 

in the field. 

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

to-date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 3  
Programme Structure and Content 



53 
 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the 

expected learning outcomes [1] 

   

 

   

3.2 The contribution made by each course 

to achieve the expected learning 

outcomes is clear [2] 

   

 

   

3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced, integrated and up-to-date 

[3,4,5,6] 

   

 

   

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 

ประกอบดวย 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

2) หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36  หนวยกิต 

 1.2 โครงสรางหลักสูตร 
 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ - 9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 18 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

หมายเหต ุนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา จํานวน 2 ภาคการศึกษา  

       และตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ แบบไมนับหนวยกิต 
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2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

 - แบบ 1.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

      รวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 

 - แบบ 1.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

      รวมตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต 

 - แบบ 2.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

   รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 12 หนวยกิต 

 - แบบ 2.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

   รวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต 

      2.2 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 6  หนวยกิต 15 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - - 6  หนวยกิต 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 36 หนวยกิต 48 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 48 หนวยกิต  72 หนวยกิต 

หมายเหต ุนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปที่ 1 และ 2  แบบ ไมนับหนวยกิต            

             ภาคการศึกษาละ 1 หนวยกิต โดยตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ 

 หลักสูตรฯ ไดออกแบบจัดทุกรายวิชามีเนื้อหารายละเอียดวิชา ความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชนแกกัน

เพื่อนําไปสูผลการเรียนรูที่คาดหวังตอบสนอง ELOs การจัดการหลักสูตรแสดงไวอยางละเอียดในเลมหลักสูตร 

(เอกสารอางอิง มคอ. 2) มีโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจ ของคณะ

และมหาวิทยาลัย จํานวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดสวนที่เหมาะสมกนัระหวางรายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐานกับราย 

วิชาที่สรางทักษะหรือความเฉพาะทางซึ่งผูรับผิดชอบแตละรายวิชานําผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรไป

จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีผลการเรียนรูในแตละดาน ELOs ไดจัดเนื้อหาของหลกัสูตรใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคและ ELO ของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุใน มคอ.3 แสดงไวในแผนที่แสดง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (มคอ. 2)   

 หลักสูตรไดกําหนดแผนการศึกษาใหนักศึกษา (การกําหนดแผนการศึกษา เปนการระดมความคิดเห็น

จากนักศึกษา คณาจารย และผูใชบัณฑิต) วาในแตละชั้นปนักศึกษาควรเรียนรายวิชาใดบาง มีการจัดลําดับ
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การเรียนแตละรายวิชาไวใหในแผนการศึกษา (เอกสารอางอิง มคอ. 2) มีความรับผิดชอบครบทุกมาตรฐานผล

การเรียนรู โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนไดรวมกันจัดการเรียนการสอนและประเมินผล

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในแตละรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษานําผลการดําเนินการ 

ผลการประเมินรายวิชา และผลการทวนสอบไปรายงานใน มคอ. 5 เพื่อนําไปปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาใหตอบสนอง ELOs  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษาตอบสนอง ELOs 

1. มีความรูดีในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและ 

สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหมใน 

สาขาวิชานี้ 

1. นักศึกษาจะเพิ่มพูนองคความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง

และเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยผานรายวิชาตางๆ และ

การทําวิทยานิพนธที่เนนผลการวิจัยที่มีคุณภาพ 

2. หลักสูตรจะจัดสัมมนาตางๆ ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรู

แลกเปลี่ยนประสบการณ งานวิจัย จากนักศึกษา คณาจารย 

และผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

3. หลักสูตรจะสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการ

ประชุมวิชาการตางๆ เพื่อไดรับองคความรูใหมๆ รอบดาน 

2. มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 1. ฝกทักษะการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษในงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

2. ฝกทักษะการเขียนบทความวิชาการเปนภาษาอังกฤษ 

3. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่สงเสริมการ

ใชภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง 

4. รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคณะ/มหาวิทยาลัย 

5. สนับสนุนใหนักศึกษามีประสบการณทําวิจัยตางประเทศ 

6. มีการจัดการเรียนการสอน บรรยายเปนภาษาอังกฤษ 

7. มีนักศึกษามาทําวิจัยรวมที่คณะ/มหาวิทยาลัย 

3. มีทักษะและความสามารถในการสืบคน

ขอมูลและเรียนรูดวยตนเอง 

1. อบรมวิธีการสืบคนขอมูลในฐานขอมูลตางๆโดยเฉพาะ

อยางยิ่งฐานขอมูลการวิจัยดานเทคโนโลยียาง 

2. การมอบหมายงานใหมีการสืบคนขอมูลและศึกษาคนควา

ดวยตนเองในรายวิชาเรียนตางๆและในการทําวิทยานิพนธ 

วิธีการเรียน/สอนประเมินผูเรียนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง ELOs ไดผลดําเนินงานตาม AUN 4, 5 
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Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 

philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set of 

related beliefs that influences what and how students should be taught. It defines 

the purpose of education, the roles of teachers and students, and what should be 

taught and by what methods. 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by 

the student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 

approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 

when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of 

learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies 

she or he chooses to use. 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a 

relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 

a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 

participate responsibly in the learning process; and 

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 

choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 

assessment and modes and duration of study. 

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to 

learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to 

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

ideas and practices, etc.). 

 

AUN 4  

Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 

       

4. 2 Teaching and learning activities are constructively 

aligned to the achievement of the expected learning 

outcomes [2, 3, 4, 5] 

       

4. 3 Teaching and learning activities enhance life- long 

learning [6] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

หลักสูตรฯ มีปรัชญาในการศึกษาที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ปรัชญา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร มุงผลิตมหาบัณฑิตดานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ที่มีความรูและ

ความสามารถดานยางและพอลิเมอร กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการ

ประยุกตใชในอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร ตลอดจนมีความสามารถ               

ในการเรียนรูดวยตนเองรูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญเปน

ผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ พรอมทั้งเปนผูที่มี

คุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

มีความมุงหมายที่จะผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรูความชํานาญขั้น

สูง เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมดานเทคโนโลยี

ยางและพอลิเมอรที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปสูการแกปญหาและ/หรือพัฒนา

1) http://office. 

surat.psu.ac.th/rubb 

er/Data-website/ 

CourseDetail1.pdf  

2) เลมหลักสูตร มคอ.2  

3) แผนพับ ประชาสัมพันธ  

ตารางการทํา road show 

4)  Website ข อ ง ค ณ ะ 

วีดีโอ    

5) กําหนดการ ปฐมนิเทศ 

6) สัมภาษณนักศึกษา เพื่อ

รับเขาศึกษา โดยคณาจารย 

ประจําหลักสูตร 
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อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอรที่เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับ

สากล มีความคิดสรางสรรคเปนผูนําและที่พึ่งทางวิชาการขององคกรที่ตน

ปฏิบัติงานได สามารถถายทอดและเชื่อมโยงความรูใหแกผูอื่นเขาใจไดเปน

อยางดี พรอมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ                    

และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

2. วัตถุประสงค 

2.1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ที่มี

องคความรูดานเทคโนโลยียางและพอลิเมอรรวมทั้งสาขาอื่นที่เกี่ยวของ มี

ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง  รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยาง

เชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อให

เกิดประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอรของประเทศ 

2.2) เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร ที่มีองคความรูขั้นสูงดานเทคโนโลยียางและพอลิเมอรรวมทั้งสาขาวิชา

อื่นที่เกี่ยวของ เปนนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมากพอที่จะทําการวิจัยและ

พัฒนาและรูจักประยุกตองคความรูทางดานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ให

เกิดประโยชนแกงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางและพอลิเมอร                 

ของประเทศ 

2.3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 ทั้งนี้หลักสูตรไดจัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธปรัชญาของ

หลักสูตรไปผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งผูสนใจทั่วไป ผานชองทางแตกตางกัน

ไปดังนี้ 

 สําหรับนักศึกษาประชาสัมพันธหลักสูตรซึ่งดําเนินการโดย

วิทยาเขต กรรมการหลักสูตรมีส วน รวมในการใหขอมูล

เก่ียวกับหลักสูตร และสงตัวแทนไปประชาสัมพันธ  
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 คณะได จัดทําวีดี โอเพื่อประชาสัมพันธ หลักสูตร โดยให

สาขาวิชาเสนอขอมูล เกี่ยวกับหลักสูตรไปยังคณะและนําเสนอ

หลักสูตรใน website ของคณะและวิทยาเขต   

 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และงานที่รองรับของหลักสูตรฯ 

ในขั้นตอนการ สัมภาษณ เพ่ือรับนักศึกษา 

 ชี้แจงในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

 สําหรับนักศึกษาปจจุบันไดทําการแจกคูมือนักศึกษา และ

สามารถสืบคนไดผานทางเว็บไซตของคณะ 

(http://www.scit.surat.psu.ac.th)  

 สําหรับผูปกครองและผูสนใจทั่วไป มีการแนะนําผานทาง

เว็บไซตของคณะ (http://www.scit.surat.psu.ac.th) 

ทั้งนี้หลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลอง

กับปรัชญาของหลักสูตรที่มุ  งหมายผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มี

ความสามารถดานการวิจัยดานเทคโนโลยียางเชิงลึก  มีความรู ความชํานาญ

ขั้นสูง เปนผู นําทางวิชาการที่สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่

ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล มีความคิดสรางสรรค เปนผูนําและที่

พึ่งทางวิชาการขององคกรที่ตนปฏิบัติงานได สามารถถายทอดและเชื่อมโยง

ความรูใหแกผูอื่นเขาใจไดเปนอยางดี พรอมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตรสอดคลองกับ ELOs และ Curriculum Mapping 

มีสมรรถนะเชิงสากลโดยจัดการทํางานวิจัยในตางประเทศ มีการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาตางชาติกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ มีการเรียนการสอนในบาง

รายวิชาเปนภาษาอังกฤษ เชน 927-503 กระบวนการแปรรูปยาง เปนตน 

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

expected learning outcomes 
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ทางหลักสูตรฯ มุงเนนใหผู เรียนเกิดความอยากเรียนรู  มีความ

ตระหนักถึง ความสําคัญของเนื้อหาในรายวิชา มีการสนับสนุนใหมีการเรียน

รูนอกสถานที่ ประชุมวิชาการ นําเสนองานวิจัย การแลกเปลี่ยนและทําวิจัย

นักศึกษาตางชาติกับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ โดยมีการจัดสภาพ

แวดลอมใหเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรูจัก

การประยุกตใชความรู รูจักการแกปญหา มีโอกาสเรียนรูจากการแลกเปลี่ยน

องคความรูรวมกันระหวางผูเรียนในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนมีการดําเนินการดังนี้   

1. อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีขอกําหนดรวมกันในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน มีการเนนใหจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

และมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ  โดยคณะกําหนดใหแตละสาขามีการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 100% อยางนอย 1 รายวิชา และ 50% ทุก

รายวิชาโดยมีรายวิชาตางๆ รวมทั้งกระบวนการเรียนรูตางๆ ที่สอดคลองกัน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต ในรายวิชาตางๆ มีการสงเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบ 

Active learning ซึ่งเปนการสงเสริมทักษะการคนควาหาคําตอบดวยตนเอง

สามารถใชทักษะนี้ในการดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพดังแสดง ไวใน มคอ 2 

2. อาจารยผู สอนดําเนินการสอนโดยเขียนกิจกรรมการเรียนการ

สอนให สอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชาและสอดลองกับนโยบายของคณะ

และวทิยาเขต กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายเพื่อใหนักศึกษา

บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ หลักสูตรไดกําหนดใหในทุก

รายวิชามีการ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษรวมในรายวิชา เชน 

รายวิชาสัมมนาจัดใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยและผลการคนควาเปนภาษา

อังกฤษและทุกรายวิชานักศึกษาจะตองคนควาความรูจากวารสารระดับ

นานาชาติ มีการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอนใน

บางรายวิชา มีการมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําโครงงานวิจัยวิทยานิพนธ    

สวนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย มุ งหวังใหนักศึกษาไดรับ

1) มคอ.2 แผนที่แสดง การ

กระจายความ รับผิดชอบ

มาตรฐานผล การเรียนรู

จากหลักสูตรสู  รายวิ ช า 

(Curriculum Mapping)    

2) มคอ. 3, มคอ. 5   

3) ประชุมหลักสูตรฯ ได  

กําหนดกิจกรรมการเรียน

การสอนในชั้นเรียน  

 4) มคอ. 2, 3 มาตรฐาน

การเรียนรูทั้ง 5 ดาน 
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ความรูในภาคทฤษฎีและประสบการณจากอาจารยผูสอน และชวยนําทางไป

สู การศึกษาดวยตนเองตอไป ซึ่งตอบสนองตอมาตรฐานผลการเรียนรูที่

คาดหวังดานความรู ทักษะทางปญญา ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการมุงห

วังใหนักศึกษาไดฝกทักษะในการปฏิบัติจริง การทํางานเปนทีม ฝกการวิ

เคราะหปญหา การตัดสินใจและความรับผิดชอบ ซึ่งตอบสนองตอมาตรฐาน

ผลการเรียนรูที่คาดหวังดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากนี้ทาง

หลักสูตรไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อ

เสริมมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน โดยมีรูปแบบของการเรียน การสอน

แบบ active learning เชน การใชสื่อวีดีทัศน การอภิปรายคนควาใน ชั้น

เรียน โครงงานวิจัยที่มีการใชปญหาผลการดําเนินงาน ผูเรียนจะถูกเปลี่ยน

บทบาทจากผูรับความรูไปสูการมีสวนรวมในการสราง ความรู เปนการสงเส

ริมการเรียนรูการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับนักศึกษา หลักสูตรจัดการเรียนการ

สอนโดยใชภาษาอังกฤษในแตละรายวิชา เพื่อตอบสนองตอมาตรฐานผลการ

เรียนรูที่คาดหวังดานความรู ทักษะทางปญญา การสื่อสารและการใช  

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ประเมินการเรียนการสอนโดยผูเรียน และอาจารยผูสอนขอเสนอ

แนวทางปรับปรุงใน มคอ 5 ซึ่งหลักสูตรมีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่ง 

ครั้งเพื่อสื่อสารไปยังอาจารย ผูสอนเพ่ือใหนําวิธีการและจัดกิจกรรมในการ

เรียนการสอนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ และใน

ขั้นตอนของการทํา มคอ.3 ออนไลน จะมีผู รับผิดชอบหลักสูตร หัวหนา 

สาขาวิชา และผูบริหารระดับคณะใหการแนะนํา ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหไดผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ อยูในหมวดที่ 4 ผลการ

เรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล และหมวดที่ 5 แผนการสอน

และการประเมินผลอาจารยผูสอนใชเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

มีกิจกรรมสงเสริมการเรียน-สอนชวยเพ่ิมการเรียนรูตลอดชีวิต  

1. จัดการเรียนการสอนชวยเพิ่มทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตดวยวิธี 

การสอนที่ไมใชบรรยายเพียงอยางเดียว คณาจารยผูสอนสอดแทรกกิจกรรม 

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สืบคนขอมูลเชน แหลงเรียนรูเพิ่มเติม นําเสนอ 

สัมมนาและทํากิจกรรมกลุมตางๆ จัดการเรียน/สอนเปนภาษาอังกฤษ 50% 

ทุกรายวิชา เพื่อสงเสริมทักษะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดตลอดชีวิต     

2. หลักสูตรสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตครอบคลุมทักษะรายวิชา

วิทยานิพนธเปนการสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการแกไข ปญหาที่ใช

พื้นฐานจากความรูและวิธีการที่ถูกประยุกตใชแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดหนวยกิตของวิทยานิพนธไวอยางนอย

ครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม ดังตารางโครงสรางหลักสูตรใน มคอ.2  

มีการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนโดยคณาจารยผูสอน กําหนดกิจกรรม

การเรียนรูและใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้น เชน  

Website, Social network, Youtube, วีดีโอและการลงมือปฏิบัติหรืออื่นๆ   

นําผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาในการเรียนการสอนนํามาเปนเนื้อหาใน 

รายวิชาที่เกี่ยวของกับผลการวิจัย ใหนักศึกษาทํางานวิจัย  ทํางานวิจัยรวม

ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาฝกประสบการณ เทคนิคและประยุกต

ใชความรู ที่เรียนกับงานวิจัย สัมนางานวิจัย หลักสูตรจัดกิจกรรมหลากหลาย

เพื่อชุมชน เชน การบริการวิชาการของนักศึกษา และอาจารยการทํา

กิจกรรมบําเพ็ญของนักศึกษาและอื่นๆ ดูแลนักศึกษาแตละคนโดยมีการ

วางแผนทั้งจากหลักสูตร และสถานประกอบการเกี่ยวกับกิจกรรมและงานที่

ใหนักศึกษาทํา เชนหลักสูตร มีการกําหนดใหนักศึกษาทํางานวิจัย เปนตน   

3. การจัดการนําเสนองานวิจัย กิจกรรม Active learning สงเสริม

ใหผู เรียนเพิ่มทักษะ Thinking skill, Learning skill, Professional skill, 

Communication skill และ Management skill 

1) มคอ. 3    

2) สัมมนา งานนําเสนอ 

ความรูและวิจัยใหมมา 

แลกเปลี่ยนจากการ สืบคน 

แหลงเรียนรู  

3) การทําโครงงานวิจัยทั้ง

ในมหาวิทยาลัยและนอก

มหาวิทยาลัย  

4) การนําเสนองานวิจัย ทั้ง

ภาคบรรยายและโปสเตอร

ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ  

5) การเขียนผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการ  

6) การดูงานทั้งในรายวิชาดู

งานและในรายวิชาตางๆ  

7) การทํากิจกรรมกลุมแลก

เปลี่ยนความคิด 

8) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ตางชาติกับมหาวิทยาลัยทั้ง

ในและตางประเทศ 

9) ประเมินผลสําเร็จผูเรียน

ไดเพ่ิมทักษะมีผลงานวิจัย

วารสารวิชาการและการจัด

รวมการประชุมวิชาการ

นานาชาติและกิจกรรมอื่นๆ 
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Criterion 5 

1. Assessment covers: 

a. New student admission 

b. Continuous assessment during the course of study 

c. Final/exit test before graduation 

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 

adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 

measure the achievement of all the expected learning outcomes of the 

programme and its courses. 

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

formative, and summative purposes. 

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 

concerned. 

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

programme. 

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

reliable and fairly administered. 

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 

regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

 

 

AUN 5 

Student Assessment 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is 

constructively aligned to the 

achievement of the expected 

learning outcomes [1,2] 

  √     

5.2 The student assessments 

including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit 

and communicated to students 

[4,5] 

  √     

5.3 Methods including 

assessment rubrics and marking 

schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of 

student assessment [6,7] 

  √     

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and helps to 

improve learning [3] 

  √     

5.5 Students have ready access 

to appeal procedure [8] 

  √     

Overall opinion   √     
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5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 

learning outcomes ในกระบวนการรับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดคุณสมบัติของผู

ที่จะเขาศึกษาตอในหลักสูตรเพื่อไดผูเรียนมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง ELOs  

 - หลักสูตรการออกขอสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ 

รายวิชาที่เขียนไวตาม มคอ. 3  

 - หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลนักศึกษาชัดเจนมีการประกาศ 

ผลใหทราบตามเกณฑของคณะ นักศึกษาสามารถขออุทธรณ

ไดในกรณีที่คิดวาการใหคะแนนไมเปนธรรมเพื่อใหไดผลการ

ประเมินผู เรียนมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ

เรียนรูที่คาดหวังหลักสูตรไดกําหนดการประเมินไว 3 ชวง 

ตลอดระยะเวลาการศึกษา ไดแก    

 1. ชวงการรับเขา การไดมาซึ่งผูเรียนที่มีคุณภาพ โดยมี

การกําหนดการประเมิน การรับเขาศึกษาในหลักสูตร โดยใช 

กฎเกณฑการคัดเลือก กรรมการหลักสูตรประเมินคุณสมบัติ 

โดยกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครตองใชผลการเรียนมีเกรด 

เฉลี่ยรวมไมตากวา 2.50 หรือในกรณีที่เกรดเฉลี่ยรวมต่ํากวา 

2.50 ตองสงใหกรรมการหลักสูตรพิจารณาใหความเห็นชอบ 

จากน้ันหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําขอสอบ และ

ดําเนินการสอบคัดเลือกแบบขอเขียนและหลักสูตรพิจารณา

เสนอตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่เปนอนุกรรม 

กรรมการสอบสัมภาษณ (หนังสือแตงตั้งกรรมการสัมภาษณ)  

หลักสูตรดําเนินงาน รายการหลักฐาน คณะกรรมการสอบ 

พิจารณาและแจงผลการสอบไปยังคณะ คณะประกาศรายชื่อ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา คณะจัดปฐมนิเทศ/นักศึกษาใหมรายงาน 

ตัวเขาศึกษาคณาจารยในหลักสูตรเขา รวมชี้แจงเก่ียวกับ 

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

- หนังสือแตงตั้งกรรมการสัมภาษณ 

- หนังสือแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

- หนังสือแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

- หนังสือแตงตั้งกรรมการสอบโครงราง

วิทยานิพนธ 

- หนังสือแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

- มีคณะกรรมการกํากับคุณภาพหลักสูตร

สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่

คาดหวัง ELOs ในการประชุมอยางนอย

เดือนละคร้ัง 

- มคอ. 2, 3 
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รายวิชาในหลักสูตรและการลงทะเบียนตามแผนการศึกษา 

และจัดใหอาจารยที่ปรึกษาพบกับนักศึกษา 

 2. ในระหวางการเรียนมีการประเมินผูเรียนดวยวิธีการที่ 

หลากหลาย สนองตอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ.3 เชน คะแนนความรับผิดชอบ คะแนนสอบ คะแนน 

รายงาน คะแนนจากการปฏิบัติและคะแนนการนําเสนอจาก 

การอภิปรายที่มีการกําหนดสัดสวนคะแนนมีความเหมาะสม 

ทั้งนี้ชวงเวลา กฎเกณฑและวิธีการที่ใชมีการแจงใหนักศึกษา

ทราบตั้งแตชั่วโมงแรกของการเรียน นักศึกษาสามารถตกลง 

สัดสวนคะแนนที่เหมาะสมได มีการแจงผลการประเมินแกผู

เรียน โดยการติดประกาศใหผูเรียนทราบในเวลา 1 สัปดาห

หลังจากสอบกลางภาค เพื่อใหผู เรียนตระหนักและแกไข

ปรับปรุงการเรียนของตนเองไดทัน กอนสอบปลายภาค หรือ

ใหผูเรียนประเมินการถอนรายวิชา หากเปนคําแนะนําจาก

อาจารยผูสอน หรือใหผูเรียนปรับปรุงการเรียนจากคาํแนะนํา

ของอาจารยผู สอน เปนตน สําหรับผูเรียนที่มีประเด็นขอ 

สงสัยในเรื่องคะแนนการประเมิน สามารถใชช องทางที่

สะดวกเหมาะสมเพื่อขอความเปนธรรมในการรองเรียนผล

การประเมินไดเชน การเขาพบอาจารยผูสอนที่ไดกาํหนดชวง 

เวลาในแตละสัปดาหไวสําหรับผูเรียน เพื่อสอบถามดูคะแนน

ที่ไดรับการประเมิน พิจารณาความเที่ยงตรง นาเชื่อถือของ

วิธีการประเมินเพื่อการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการใหมอยาง 

สม่ําเสมอ หลักสตูรไดรวมกับทางคณะฯ ดําเนินการใหมีการ 

ประเมินขอสอบโดยกรรมการประเมินขอสอบทุกคร้ังและจัด 

ใหมีการทวนสอบ จํานวนรอยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดใน 

หลักสูตรในแตละภาคการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรยังไดใชผล 

การประเมินอาจารยผู สอนโดยนักศึกษามาใชเพื่อประเมิน 
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หรือปรับปรุงวิธีประเมินและวิธีการสอนตอไป  การเรียนราย 

วิชาวิทยานิพนธ นักศึกษาตองมกีารสงรายงานความกาวหนา 

และการนําเสนอรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษาให

อาจารยที่ปรึกษาประเมิน หลักสูตรฯ ติดตามความกาวหนา

ของโครงรางวิทยานิพนธ โดยใหมีการนําเสนอโครงรางและ 

ความกาวหนาของวิทยานิพนธ ในรายวิชาสัมมนา 1 และ 2 

3. การประเมินเพื่อการสําเร็จการศึกษา ไดมกีระบวนการ

สําเร็จการศึกษา นอกจากวิชาตางๆ ที่ตองไดรับผลการเรียน

ที่ไมต่ํากวา B และมีเกรดเฉลี่ยรวมไมต่ํากวา 3.00 ผูเรียนยัง 

ตองผานการทดสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ และการเรียน 

รายวิชาวิทยานิพนธตองไดรับผลการประเมินจากอาจารยที่ 

ปรึกษา กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และกรรมการ 

สอบวิทยานิพนธ ผลงานในวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ

วารสารวิชาการ 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit and communicated to students 

- การประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และเกรด พึงมี

ความชัดเจนและแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 

- หลักสูตรมีการเผยแพร มคอ.3 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และ

เกรด ผานเวบไซตของคณะ นักศึกษาสามารถเขาไปโหลด

และอานรายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลงดังกลาวได 

- นอกจากนี้อาจารยผูสอนจะมีการชี้แจงรายละเอียด

เกี่ยวกับชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน 

เกณฑ และเกรดแกนักศึกษาในชั่วโมงแรก เพื่อสรางการ

รับรูและมีขอตกลงรวมกันในการเรียนการสอน 

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

- มคอ.3 

- หนังสือแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

- หนังสือแตงตั้งกรรมการสอบโครงราง

วิทยานิพนธ 

- หนังสือแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

- มีการแจงและยืนยันการประกาศเกรดนศ. 
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 

reliability and fairness of student assessment 

- วิธีการตาง ๆ เชน เกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความนาเชื่อถือ 

และเปนธรรม 

- หลักสูตรมีวิธีการๆ เชนเกณฑการประเมินและแผนการให 

คะแนน มีการประกนัความเที่ยงตรงนาเชื่อถือและเปนธรรม 

ดังตอไปนี้    

- หลักสูตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขอสอบใน 

รายวิชาที่มีการจัดสอบทั้งการสอบกลางภาคเรียนและปลาย 

ภาคเรียน      

- หลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาการตัดเกรด เพื่อรับฟง 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกรดกอนทําการสงเกรดในทุก

รายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

- หนังสือแตงตั้งกรรมการประเมินขอสอบ   

- รายงานการประชุมของหลักสูตร 

- มคอ.3 เกณฑการประเมินและแผนการให

คะแนนผานหัวหนาสาขา 

- การแจงและยืนยันการประกาศเกรดนศ.

กอนกําหนดการถอนรายวิชา 

-แบบฟอรมรายงานคะแนนกอนสอบกลาง

ภาคและคะแนนสอบปลายภาคของแตละ

รายวิชา 

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

- การใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนมีความทันเวลาและชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

- คณะมีระบบใหทางหลักสูตรแจงคะแนนสอบแกนักศึกษา 

หลังจากสอบวัดผลกลางภาค  

- นักศึกษาสามารถเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหา 

แนวทางในการแกปญหา ทั้งเรื่องการเรียนและเร่ืองตางๆ ได 

ตามวันเวลาที่อาจารยและนักศึกษาสะดวก   

- คณะมีระบบการแจงผลการเรียนแกนักศึกษาโดยผานระบบ

อินเทอรเนตซึ่งนักศึกษาสามารถเขาไปดูเกรดแตละรายวิชา

ของทุกภาคการศึกษา   

- หลักสูตรมีการนําผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารย ผู

สอนแตละคน ในแตละรายวิชา มาปรับการเรียนการสอนใน

เทอมถัดไป  

- ประกาศมหาวิทยาลัยการแจงคะแนนสอบ 

- ระบบประเมินอาจารย 

-แบบรายงานคะแนน  สรุปคะแนน 

- ประกาศมหาวิทยาลัยการแจงคะแนนสอบ  

- แบบรายงานคะแนน  สรุปคะแนน สรุปผล 

การประเมินโครงการเทียบกับปที่แลว 

 - ระบบประเมินอาจารย 

 - ไดประเมินการรับรูโดยการสอบถามและ

ความเขาใจในการสื่อสารและการทํางาน 

 - มคอ.5 

- มีแผนแสดงผลปอนกลับในการประเมิน

ผู เรียนมีและชวยพัฒนาการเรียนรูของ
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- หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.5 เพื่อใชสรุป ปรับปรุงแกไข 

เพ่ิมเติมของรายวิชานั้นๆเพ่ือนํามาใชในปการศึกษาถัดไป 

- หลักสูตรมีการนําผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารยผู

สอนแตละคน ในแตละรายวิชา นํามาปรับการเรียนการ สอน

ในเทอมถัดไป  

- หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.5 เพื่อใชสรุป ปรับปรุงแกไข 

เพ่ิมเติมของรายวิชานั้นๆ เพ่ือนํามาใชในปการศึกษาถัดไป 

ผู เ รียน โดยนําผลการเรียนรูทั้ง 2 ปมา

เปรียบเทียบหลังปรับปรุงไดจากผลการ

ประเมินจากนักศึกษาและ มคอ.5 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

- ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม 

- นักศึกษาสามารถสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับคะแนนและ 

เกรดกับอาจารยผูสอนไดโดยตรง  นอกจากนี้สามารถรอง

เรียนผานหัวหนาสาขาหรือผูบริหารได 

- บันทึกขอความรองเรียน   

- รายงานการประชุมคะแนนและเกรด 

-ระเบียบการรองเรียนเกี่ยวกับคะแนนและ

เกรด 
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Criterion 6 

1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 

plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff 

fulfil the needs for education, research and service. 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service. 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 

academic staff will be able to: 

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

 apply a range of teaching and learning methods and select most 

appropriate assessment methods to achieve the expected learning 

outcomes; 

 develop and use a variety of instructional media; 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 

courses they deliver; 

 reflect upon their own teaching practices; and 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 

includes teaching, research and service. 

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

understood. 

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

and aptitude. 

AUN 6  

Academic Staff Quality 



71 
 

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

taking into account their academic freedom and professional ethics. 

8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, 

and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 

identified needs. 

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering 

succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to 

fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

       

6.2 Staff-to-student ratio and workload are 

measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service [2] 

       

6.3 Recruitment and selection criteria including 

ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are 

determined and communicated [4,5,6,7] 

       

6.4 Competences of academic staff are 

identified and evaluated [3] 
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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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 

and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service 

แผนการรับ 

- มีกระบวนการวิเคราะหอัตรากําลังของบุคลากร

วิชาการในการรับอาจารยใหม 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี

มีหลักเกณฑการสรรหาบุคลากรสายวิชาการอยางชัด 

และโปรงใส โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

คัดเลือก 3-5 คน เพื่อดําเนินการทําการสรรหาตาม

กระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะประกอบดวย 

ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดีหรือผูที่ได 

รับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนประธาน

กรรมการ ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสาขาวิชาหรือผู

แผนการรับ 

- ตารางแสดง Full-Time Equivalent (FTE) และ 

Staff-to-student Ratio (AUN QA 6 FTE 

คณาจารย), (AUN QA 6 FTE นักศึกษา) 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=10),  (http://qadata.surat. 

psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=11) 

- เกณฑ/กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=14) 
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ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนกรรม- 

การและมีผูทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เปนกรรมการ 

- มีแผนการปฐมนิเทศอาจารยใหม รวมถึงอบรม

เทคนิคการสอน บทบาทหนาที่ของอาจารย และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

แผนการพัฒนาตนเอง 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรโดยจัดสรรงบประมาณ

ในการพัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการของวิทยาเขต สุราษฎรธานี จัดใหประจําทุกป 

- มีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย อยางเชน ทุน

พัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารยใหม ทุนพัฒนา

นักวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย เปนตน   

- มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือในเงิน

สวัสดิการบรรณสารสงเคราะห  

- มีการบริหารและจัดการอาจารยประจําหลักสูตรได

เพียงพอ และแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยมี

การแบงภาระงานในสายสอน และวิชาการตําแหนง

ผลงานทางวิชาการ 

แผนการกระจายภาระงาน 

- มีการจัดประชุมการแบงภาระงานสอนของอาจารย

ในหลักสูตร  

- มีการจัดสรรจํานวนนักศึกษาใหสอดคลองกับจํานวน

อาจารยที่ปรึกษา โดยมีสัดสวนประมาณ 20:1 

- โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=19) 

- จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ประกาศ การบังคับใช 

กระบวนการในการตรวจสอบกรณีมีขอรองเรียนดาน

จรรยาบรรณ) 

แผนการพัฒนาตนเอง 

- นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ

แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

- การสงเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัยงบพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสต ร และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปงบ 2559) 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย

สวัสดิการบรรณสารสงเคราะห 

- กระบวนการในการสนับสนุนการขอตําแหนงทาง

วิชาการ มีโครงการการอบรมการเขียน Manuscript 

ของคณะซึ่งจัดขึ้นทุกป 

- มีโครงการอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยใหมที่

เตรียมตัวของตําแหนงทางวิชาการ 

- แผนการพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพของ

บุคลากรสายวิชาการ 

 แผนการกระจายภาระงาน 

https://sissurat2.psu.ac.th/WebRegist2005/L

ecturer/AdvisoryStudent.aspx 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve the quality 

of education, research and service 
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- มี เกณฑของสกอ.ที่กําหนด สัดสวนนักเรียนตอ

อาจารย โดยในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางมีสัดสวน 

อยูในระดับที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

- ตารางแสดง Full-Time Equivalent(FTE)และ

Staff-to-student Ratio 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion  

are determined and communicated 

- กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย ใหม

ประกอบไปดวยขั้นตอนการประกาศรับสมัคร การ

เปดรับสมัคร และการสัมภาษณอาจารยใหม ดวยการ

สอบขอเขียนสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณตามแบบ

ประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด และวิธีการอื่นใดตามที่

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกําหนดตามที่เห็น

เหมาะสมแลวรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ โดยผูที่

ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ สอบ

ขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ไดคะแนนไมต่ํา

กวารอยละ 70 

- มีกลไกการคัดเลือกอาจารยใหมที่เหมาะสม และมี

ความโปรงใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปดโอกาสให

อาจารยในสาขาวิชามีสวนรวมในการสัมภาษณและ

ประเมินโดยมีคําสั่งการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร

เปนคณะกรรมการสอบสัมภาษณอาจารยใหม 

เกณฑ/กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  

- กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ และ

ความโปรงใส  

-นโยบายในการจางงานบุคลากรสายวิชาการ 

- หนังสือเชิญเขารวมสอบสัมภาษณอาจารยใหม 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

- มีกระบวนการประเมินภาระงานของหลักสูตร ซ่ึง

พิจารณาจากภาระงานการสอน งานวิจัย งานบริการ

วิชาการ งานบริหารและงานอื่นๆ โดยบุคลากรตองจัด 

ทําขอตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ TOR Online 

- กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดําเนินของ

บุคลากรสายวิชาการ (จะรวมถึงการประกาศเกณฑ

ในการประเมินผลงานของแตละหลักสูตร) ผลตอการ

พิจารณาขึ้นเงินเดือน 
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เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตน ทั้งนี้ กระบวนการจัดทํา

ขอตกลงภาระงาน จะชวยใหบุคลากรไดวางแผนและ

บริหารจัดการของการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงทางคณะจะไดมีการวางแผนกําลังคนในการ

ปฏิบัติงานไดอีกดวย 

     โดยหลังจากที่ครบกําหนดที่จะตองรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน (หลังทําขอตกลงภาระงานครบ 6 เดือน) 

บุคลากรตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ 

HR-MIS และ TOR Online เสนอตอผูบังคับบัญชา 

เพ่ือเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากนั้น

นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ 

งานโดยมีการแยกตามสาขาวิชาเพื่อใหเกิดความเปน

ธรรมเนื่องจากภาระงานของบุคลากรแตละสาขาวิชา 

มีความแตกตางกัน 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=49) 

- สมรรถนะบุคลากร (การกําหนดสมรรถนะเปน

เกณฑการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 

กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงิน

เงินเดือน)  

competency online 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=50) 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them 

-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

มีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยโดยมี

แผนการจัดโครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ 

- มีกระบวนการ และระบบดูแลบุคลากรใหมสาย

วิชาการ โดยมีระบบพี่เลี้ยง 

- มีกระบวนการในการสนับสนุนการขอตําแหนงทาง

วิชาการ และมีแผนการพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพ

ของบุคลากรสายวิชาการ 

 

- นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ

แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=16)  

- กระบวนการ มีระบบดูแลบุคลากรใหมสายวิชาการ 

ระบบพี่เลี้ยง 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=51) 

- การขอตําแหนงทางวิชาการ 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=54) 



76 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- แผนพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=56) มีอาจารยขอผลงาน 2 และได 1 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

      มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดาน

สมรรถนะในการวิจัยและสงเสริมและพัฒนาระบบงาน

วิจัย  โดยในปการศึกษา 2560 วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตฯ ไดมี

การประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาแผนงบประมาณราย- 

จายกองทุนวิจัยประจําปงบประมาณ 2560  ซึ่งมีงบ 

ประมาณที่ไดรับจัดสรร  ประจําปงบประมาณ  2560  

แผนงานวิจัย  งานสนับสนุนวิจัย  หมวดดําเนินการ  

ประเภทเงินอุดหนุน  รายการเงินกองทุนวิจัย  จํานวน  

14,604,600 บาท โดยไดวางแนวทางและหลักเกณฑ

ในการจัดสรรงบประมาณจํานวน 12 วัตถุประสงคซึ่ง

สอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วาดวยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544  

นอกจากนั้นมีระบบการใหรางวัลและการยอยอง

บุคลากรสายวิชาการ โดยมอบเงินรางวัลเนื่องใน

โอกาสวันสําคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เงิน

รางวัล 10,000 บาท 

ทั้งนี้ในสวนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีรางวัล

สนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยใหสําหรับนักวิจัยที่มี

ผลงานเพื่อขอรับรางวัลอีกทางหนึ่ง ประกาศทุนสนับ 

สนุนการตีพิมพบทความวิจัย ประจําป 2560  

การประกาศเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

- นโยบายดานการวิจัย 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=60)  อาจารยทุกคนมีงานวิจัย 100% 

- นโยบายกองทุนวิจัย 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=20) 

- เงินรางวัลประจําตําแหนง 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=58) 

- ประกาศเงินรางวัลตีพิมพ 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot

al.php?id=64) 

มีอาจารยเงินรางวัลตีพิมพ 1 คน 

มีอาจารยเงินรางวัลประจําตําแหนง 2 คน 
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6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

อาจารยในหลักสูตรมีผลงานดานตาง ๆ ดังนี้   

1. ผลตีพิมพงานวิจัย ระดับนานาชาติ 16 เรื่อง 

2. มี Proceedings 2 เร่ือง 

3. การบริการวิชาการ (ครั้ง) 3 ครั้ง 

4. การผลิตหนังสือ เอกสาร ตํารา 1 เรื่อง 

5. โครงการจากแหลงทุนภายในและภายนอก 10 ทุน 

รายงานความกาวหนาหองปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร 

ป 2560 

 
รายชื่ออาจารยที่สอนทั้งหมดในหลักสูตร และจํานวนชั่วโมงสอน ประจําปการศึกษา 2560  

หลักสูตรเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  

ที่ รายช่ืออาจารยที่สอนทั้งหมดในหลักสูตร 
จํานวนชั่วโมงสอน  

ภาค 1/2560 ภาค 2/2560 FTEs 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ  

1 ดร.จุฑารัตน  อินทปน 59 45 73 0 0.17 

2 ผศ.ดร.วรรณรัตน  เช่ืองชยะพันธุ 48 63 63 21 0.19 

3 ดร.เอกสิษฐ  อนันตเจริญวงศ 65 30 42 63 0.19 

4 ดร.สกุลรัตน  พิชัยยุทธ 40 78 48 51 0.21 

5 ดร.สุนิสา  สุชาติ 81 0 36 77 0.18 

6 ผศ.ดร.สุวลักษณ  วิสุนทร 30 0 24 45 0.09 

7 รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค     60 0 0.06 

      

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total Percentage 

of PhDs Head counts FTEs 

Associate/Assistant Professors 1 1 5 0.18 100 

Full-time Lecturers 1 3 5 0.19 100 

Visiting Professors/Lecturers - - - - - 

Total 2 4 5  100 
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ปการศึกษา 2560 วิทยาเขตสุราษฎรธานี โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยไดมีการประชุมรวมกันเพื่อ

พิจารณาแผนงบประมาณรายจายกองทุนวิจัยประจําปงบประมาณ 2560 ซึ่งงบประมาณที่ไดรับจัดสรร แผน

งานวิจัย งานสนับสนุนวิจัย หมวดดําเนินการ ประเภทเงินอุดหนุน  รายการเงินกองทุนวิจัย จํานวน  

15,981,900 บาท โดยไดวางแนวทางและหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณจํานวน  12  วัตถุประสงคสอดคลอง

กับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ดงัแสดงในตาราง 

ตาราง แผนงบประมาณรายจายกองทุนวิจัยประจําป 2560 

แผนงบประมาณรายจายกองทุนวิจัย ประจําป 2560 

ลําดับ

ที ่

รายการ  รอยละ

ที่จัดสรร  

 งบประมาณที่

จัดสรร  

1 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยอุดหนุนโครงการผลิตปริญญาเอก 20.00 2,920,920.00 

2 สงเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย 27.00 3,343,242.00 

3 ปรับปรุงสถานที่และจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย 1.00 146,046.00 

4 สนับสนุนการตั้งหนวยวิจัยขนาดเล็กและเครือขายวิจัย 12.00 1,752,552.00 

5 สงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยและประชาสัมพันธผลงานวิจัย 5.00 730,230.00 

6 สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรรวมกับบัณฑิตศึกษา 2.00 292,092.00 

7 สนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2.00 292,092.00 

8 การบริหารและจัดการกองทุนวิจัย 1.00 146,046.00 

9 การพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยระดับองคกร 15.00 2,190,690.00 

10 สนับสนุนรางวัลใหงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จ 4.00 584,148.00 

11 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10.00 1,460,460.00 

12 วัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย 1.00 146,046.00 

รวม 100.00 15,981,900 
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ในการสรางกลไกเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎรธานี จัดให

มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาเขตสุราษฎรธานี  โดยมีอํานาจหนาที่  กําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา

นักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎรธานีใหมีความสามารถและศักยภาพระดับสูง  ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย  

แผนงาน  มาตรการและกลยุทธในการบริหารงานวิจัยและเงินอุดหนุนการวิจัย กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติในการสงเสริมและสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย  รวมทั้งสนับสนุนรางวัล

แกงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

เพื่อใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอย  ในปการศึกษา  

2560 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ  ไดกําหนดประกาศเพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของวิทยาเขตสุ

ราษฎรธานี  รายละเอียดดังนี ้

1.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  จากเงินกองทุนวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎรธานี   

2.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน   

3.  ทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทที่เนนการศึกษาวิจัย 

4.  ทุนเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 

5.  ทุนเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ 

6.  ทุนสนับสนุนการริเร่ิมโครงการวิจัย 

7.  การสนับสนุนรางวัลสําหรับงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรและสิทธิบัตร 

8.  ทุนพฒันาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

 การสรางขวัญและกําลังใจ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 

เพื่อใหนักวิจัยมีขวัญและกําลังใจในการทําผลงานทางวิชาการ  ตามประกาศทุนการสนับสนุนรางวัลสําหรับ

ง าน วิ จั ย ที่ ตี พิ มพ เ ผ ยแพร แ ล ะสิ ท ธิ บั ต ร  ป ระจํ า ป ง บป ระมาณ   2560   ทั้ ง นี้   ใน ส ว นข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ก็มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย ใหสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานเพื่อ

ขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งดวยเชนกัน  ตามประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย ประจําป 2561 

 วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มีการระบบติดตามผลงานวิจัย  โดยดําเนินการสงหนังสือติดตามผลงานวิจัย

ไปยัง คณะวิชาตนสังกัดของผูรับทุน ทั้งรายงานความกาวหนา ทุกรอบ 6 เดือน และรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณเมื่อครบกําหนดตามสัญญารับทุน  ทั้งนี้  ระบบการติดตามผลงานที่เปนระบบสารสนเทศ  เพื่อแจง

เตือนถึงนักวิจัยโดยตรง อยูระหวางการวางแผนการดําเนินการจัดทําระบบตอไป 

 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานสมรรถนะในการวิจัย เชน ทักษะการทําวิจัย 

ความสามารถในการเผยแพรผลงานวิจัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มีวิสัยทัศนมุง
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เปน “มหาวิทยาลัยชั้นนําของภาคใต ดานการผลิตบัณฑิตและเปนที่พึ่งทางวิชาการโดยมีการวิจัยเปนฐาน” 

โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม การสรางงานวิจัยที่มี

คุณภาพและตอบสนองตอความตองการของสังคม และการใหบริการวิชาการแกสังคม 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ไดมีแนวทางกํากับและสงเสริมใหอาจารย

ทํางานวิจัยทั้งในสวนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

การตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการโดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจนที่ตองปฏิบัติแก

อาจารยทั้งคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ   และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ในสวนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ไดมีระบบการพัฒนาสมรรถนะ

นักวิจัยผานกระบวนที่เหมาะสมกับประสบการณของแตละกลุมบุคคล   

 การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรไวใน 3 กลุม  ไดแก 

 1. การพัฒนาศักยภาพปจจัยนําเขาดานการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี ในสวนของปจจัยนําเขาดาน

การวิจัย ประกอบดวย นักวิจัย ทุนวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพดาน

ปจจัยนําเขา 3 ประเด็นยอยดังนี้ 

  1.1 การพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของคณาจารย 

  1.2 การสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

  1.3 การพัฒนาศักยภาพการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกของบุคลากรที่มีศักยภาพดาน

การวิจัยแลวเพื่อเพิ่มจํานวนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก และเพ่ือใหสามารถจัดสรรทุนภายในใหแกนักวิจัย

รุนใหมท่ียังขาดประสบการณการทําวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดอยางเพียงพอ 

 2. การพัฒนาศักยภาพดานกระบวนการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

 วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดําเนินการพัฒนาศักยภาพดานกระบวนการวิจัยภายในวิทยาเขต โดยการ

สงเสริมการจัดตั้งกลุมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเปนเลิศ หรือสาขาความเปนเลิศ ที่สอดคลอง

กับอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อใหงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถนําไป

ประยุกตใชงานกับภาคเอกชนไดจริง 

 3. การพัฒนาศักยภาพผลลัพทดานการวิจัย 

ผลลัพทดานการวิจัย ประกอบดวยการเผยแพรผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 3.1 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความมั่นใจในการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย 

เพื่อใหมีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอตอการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการไดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 3.2 การพัฒนาสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มีระบบการใหรางวลัและการยอยองบุคลากร

สายวิชาการโดยมอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาสวันสําคัญของวิทยาเขต  

ในสวนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย ใหสําหรับนักวิจัยที่มี

ผลงานเพื่อขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งดวยเชนกัน  ตามประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย ประจําป 

2561 (AUN QA6 การสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย)  

 รายการหลักฐาน: การประกาศเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 

2559 5 14 1:2.8 

2560 5 21 1:4.1 

 

Research Activities 

Academic 

Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 

Publications 

Per Academic 

Staff 

ln-house/ 

Institutional 
National Regional International 

2559    19 19 3.80 

2560    16 16 3.05 

 

จํานวนอาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 5 คน มีนโยบายในการจางอาจารย (กจ.) มี

ระเบียบการจางงานตําแหนงอาจารย เชน คุณวุฒิ ป.เอก job-description TOR ขอมูลการวิเคราะห

อัตรากําลัง มหาวิทยาลัยมีระเบียบและการกําหนดแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  โดยมีการแบงภาระงาน

สอนของคณาจารยในหลักสูตรใหมีภาระงานสอนใกลเคียงกันผานการประชุมสาขาวิชาเพื่อใหมีการกระจาย

ภาระงานสอนอยางเหมาะสมและเปนธรรม ขอมูลรายชื่ออาจารยที่สอนทั้งหมดในหลักสูตรและจํานวนชั่วโมง

สอนประจําปการศึกษา 2560 ในตารางดังนี ้
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Academic staff members competent and qualified for their jobs 

อาจารยประจําหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค Ph.D. (Polymer Rheology and Processing), 

University of Bradford, England, 2540 

ผศ. ดร. สุนิสา สุชาติ Ph.D. (Chemical Engineering), Universite de 

Montpellier II, France, 2555 

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

Montpellier SupAgro, France, 2553 

ดร.เอกสิษฐ อนันตเจริญวงศ Ph.D. (Chemistry and Physico-Chemistry of 

Polymer), Universite du Maine, France, 2554 

ดร.สกุลรัตน พิชัยยุทธ ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), ม.สงขลานครินทร, 2555 

The competencies and expertise of the academic staff adequate for delivering the programme 

อาจารยประจําหลักสูตร ภาระงานสอนในรายวิชา 

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค 

(ประธานกรรมการบ ริหาร

หลั กสู ตรและผู รั บผิ ดช อบ

หลักสูตร) 

927-521 POLYMER SYNTHESIS 

927-524 STRUCTURE – PROPERTIES RELATIONSHIP OF POLYMER 

927-526 RHEOLOGICAL PROPERTIES OF POLYMER 

927-527 REACTIVE POLYMER PROCESSING 

927-568 THERMOPLASTIC ELASTOMERS 

927-701 THESIS  

927-702 THESIS  

927-703 THESIS  

927-704 THESIS 

ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ

(ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

927-502 Additives for Rubbers 

927-505 Special Topics I 

927-522 Advanced Instrumental Analysis  

927-542 Degradation and Stabilization of Rubber 

927-565 Adhesion and Adhesive Technology 

927-573 Spectroscopy of Rubber and Rubbery Materials 
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927-575 Modern Rubber Product Technology   

927-601 Seminar in Rubber Technology I  

927-602 Seminar in Rubber Technology II  

927-603 Seminar in Rubber Technology I  

927-604 Seminar in Rubber Technology II  

927-605 Seminar in Rubber Technology III  

927-606 Seminar in Rubber Technology IV  

927-701 Thesis  

927-702 Thesis  

927-703 Thesis  

ดร.จุฑารัตน อินทปน

(ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

927-521 Polymer Synthesis 

927-502 Additives for Rubbers 

927-542 Degradation and Stabilization of Rubber 

927-561 Advanced Latex and Emulsion Technology 

927-575 Modern Rubber Product Technology 

927-601 Seminar in Rubber Technology I  

927-602 Seminar in Rubber Technology II  

927-603 Seminar in Rubber Technology I  

927-604 Seminar in Rubber Technology II  

927-605 Seminar in Rubber Technology III  

927-606 Seminar in Rubber Technology IV  

927-701 Thesis  

927-702 Thesis  

927-703 Thesis  

927-704 Thesis  

ดร.เอกสิษฐ อนันตเจริญวงศ

(ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

927-503 Processing of Rubbers 

927-504 Testing of Rubbers 

927-523 High Performance Polymers 
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927-564 Mold Design for Rubber Products 

927-565 Adhesion and Adhesive Technology 

927-569 Rubber Bonding 

927-575 Modern Rubber Product Technology 

927-601 Seminar in Rubber Technology I  

927-602 Seminar in Rubber Technology II  

927-603 Seminar in Rubber Technology I  

927-604 Seminar in Rubber Technology II  

927-701 Thesis  

927-702 Thesis  

ดร.สกุลรัตน พิชัยยุทธ

(ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

927-525 Polymer Blends 

927-527 ReactivePolymer Processing 

927-570 Natural Rubber Blends 

927-571 Mixing of Rubber 

927-574 Process Control of Rubber Production 

927-601 Seminar in Rubber Technology I  

927-602 Seminar in Rubber Technology II  

927-603 Seminar in Rubber Technology I  

927-604 Seminar in Rubber Technology II  

927-605 Seminar in Rubber Technology III  

927-606 Seminar in Rubber Technology IV  

927-701 Thesis  

927-702 Thesis  

927-703 Thesis  

927-704 Thesis  

927-705 Thesis  

927-706 Thesis 
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รายการหลักฐาน:  นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ประวัติการเขาอบรมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหบุคลากรในหลักสูตรได

พัฒนาความรูในศาสตรที่สนใจหรือที่เกี่ยวของกับการทํางานในทุกปโดยสนับสนุนงบคนละ 11,000 บาท/ป    

- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาที่ดํารงตําแหนงอาจารย 

    - เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ แลเขียนตีพิมพ 

อาจารยในหลักสูตรเทคโนโลยียางมีหนวยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งที่ผานมามีผลงานดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ผลตีพิมพงานวิจัย  

2. ม ีProceedings 

3. การบริการวิชาการ  

4. การผลิตหนังสือ เอกสาร ตํารา 

5. โครงการขอทุนจากแหลงทุนภายในและภายนอก 

รายการหลักฐาน รายงานความกาวหนาในรอบป 2559 ถึงป 2560 ของหนวยวิจัย ฯ ตารางแสดงผล

งานตีพิมพ (Research Activities) ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องกรอบมาตรฐานสมรรถนะ

อาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Teaching Professional. Standards Framework: PSU-TPSF) 

(เอกสารอางอิง AUN QA 6 ประกาศ PSU-TPSF) (http://psu-tpsf.psu.ac.th/) ใหใชกรอบมาตรฐาน

สมรรถนะอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตปงบประมาณ 2559 เพ่ือพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะ

ดานการจัดการเรียนการสอน รองรับการผลิตบัณฑิตใหมีความเขมแข็งทางดานวิชากร มุงสูการเปน

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสะทอนอัตลักษณความเปนบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยกําหนดระดับของ

อาจารยตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย มหาวิทยาสงขลานครินทร และคาตอบแทน ดังนี้ 

 ระดับ 1 ดรุณาจารย (Fellow Teacher)  อัตรา  3,000  บาท/เดือน 

 ระดับ 2 วิชชาจารย (Professional Teacher) อัตรา  5,600  บาท/เดือน 

ระดับ 3 สามัตถิยาจารย (Scholarly Teacher) อัตรา  8,000  บาท/เดือน 

ระดับ 4 สิขาจารย (Mastery Teacher)  อัตรา  10,000  บาท/เดือน 

 อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยียางที่ผานการประเมิน PSU-TPSF ในป พ.ศ. 2560 จํานวน

ทั้งหมด 2 ราย ดังตอไปนี ้ (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=137) 

รายชื่อผูขอรับประเมิน สถานะ 

1. ดร.จุฑารัตน อินทปน ดรุณาจารย  PSU-TPSF ในป พ.ศ. 2560 

2. ดร.เอกสิษฐ อนันตเจริญวงศ ดรุณาจารย  PSU-TPSF ในป พ.ศ. 2560 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 7  

Support Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Support staff planning (at the library, 

laboratory, IT facility and student 

services) is carried out to 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] 

       

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        

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 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 

 นโยบายการบริหารงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต         

สุราษฎรธานี เปนการบริหารแบบรวมศูนยบริการประสานภารกิจ โดยไดรับการสนับสนุนภารกิจตางๆ ของ

หลักสูตรจากวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร กองวิชาการและการ

พัฒนานักศึกษา ศูนยสนเทศและการเรียนรู และศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง ดังนี้  

กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร สงบุคลากรสายสนับสนุนมาประจําที่คณะจํานวน 3 คน 

เพื่อดูแลงานเกี่ยวกับธุรการ เลขานุการ การประชุม ประกันคุณภาพ และงานประสานงานตางๆ ในสวนของ
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งานบริหาร สวนภารกิจอื่นๆ ไดแก แผนและนโยบาย บริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธ การเงินและบัญชี 

พัสดุ อาคารสถานที่ และหอพักนักศึกษา ไดรับการดูแลจากบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ที่ประจําอยูใน

สวนกลาง โดยมีผูอํานวยการกองฯ ชวยดูแลและกับการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนสวนกลาง และดูแล

และกํากับรวมกับผูบริหารของคณะในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ที่สงไปประจําคณะ   

กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา สงบุคลากรสายสนับสนุนมาประจําที่คณะจํานวน 3 คน เพื่อ

ดูแลงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และงานที่ทํารวมกับบุคลากรสายสนับสนุนสวนกลางคือ การพัฒนา

หลักสูตร สหกิจและฝกประสบการณ และบัณฑิตศึกษา สวนภารกิจวิชาการดานอื่นๆ ไดแก การรับนักศึกษา

ใหม การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ วิจัย วิเทศสัมพันธ สหกิจและฝกประสบการณ งานทะเบียนและ

ประมวลผล งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดรับการดูแลจากบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ที่

ประจําอยูในสวนกลาง โดยมีผูอํานวยการกองฯ ชวยดูแลและกับการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน

สวนกลาง และดูแลและกํากับรวมกับผูบริหารของคณะในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ที่สงไป

ประจําคณะ 

การบริการของ 3 หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี ศูนยสนเทศและการเรียนรู และศูนย

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลาง ดําเนินการจากบุคลากรสายสนับสนุนสวนกลางที่ประจํายัง

หนวยงานนั้น โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี มีหนาที่ดูแลใหบริการในการดําเนินการภารกิจดานบริการ

วิชาการ ศูนยสนเทศและการเรียนรู ใหบริการดานหองสมุด การพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ บริการ โครงขายพื้นฐาน ระบบสื่อสาร และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสื่อ

โสตทัศนูปกรณ  และศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลาง สนับสนุนการเรียนการสอนและ

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร รวมถึงงานวิจัย และบริการซอม สรางและสอบเทียบเคร่ืองมือวิทยาศาสตรของ

ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรฯ ในระดับเบื้องตน    

มีการวางแผนและวิเคราะหภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม รวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตสุราษฎรธานีเปนผูรับผิดชอบดานกําลังคนทั้งหมด 

มีการวางแผนใหบุคลากรสายสนับสนุนประจําที่คณะ เปนเลขาการประชุมของสาขาวิชา และการ

ประชุมของสาขาที่เปนเฉพาะดานใหบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของทั้งที่คณะหรือจากสวนกลางมาเปนเลขา

การประชุม เชน การประชุมเร่ืองการปรับปรุงหลักสูตร เลขาการประชุมเปนบุคลากรสายสนับสนุนที่ประจํา

คณะหรือจากสวนกลางซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตร การประชุมประเมินภาระงานของสาขา 

เลขาการประชุมเปนบุคลากรสายสนับสนุนฝายบริหารบุคคลจากสวนกลาง  

รายการหลักฐาน 

ขอมูลจากกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร และขอมูลจากการวิชาการและการพัฒนา

นักศึกษา 

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

determined and communicated 
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หลักเกณฑและกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 

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

(1) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนไดใชระบบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

คัดเลือก จํานวน 3 – 5 คน ประกอบดวย 

    1.1) ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว

เปนประธานกรรมการ 

    1.2) ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปน

กรรมการ 

    1.3) ผูทรงคุณวุฒิ 1 – 3 คน เปนกรรมการ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหนาที่กําหนดวิธีการสรรหา และคัดเลือก เพื่อให

ไดมาซึ่งผูมีความรูความสามารถ และเหมาะสมกับตําแหนง โดยกําหนดภาระงานของตําแหนงและ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ใชในการสรรหาและคัดเลือก 

(3) วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปดรับสมัครทั่วไป โดยมีการประชาสัมพันธผานเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย และดําเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี ้

    3.1) สอบขอเขียน และหรือ สอบปฏิบัติ และ 

     3.2) สอบสัมภาษณตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบ

สัมภาษณ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 โดยที่ทุกกระบวนการผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรร

หาและเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 รายการหลักฐาน 

 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน คูมือบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

 มหาวิทยาลัยไดประกาศคุณลักษณะในหนาที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไวอยางชัดเจน สําหรับการ

ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ไดแก ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จํานวน 5 สมรรถนะ ดังนี ้

    1) จริยธรรม หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 

คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

    2) มุงเนนผูรับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่มาติดตอ 

3) การทํางานเปนทีม หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอื่นเปนสวนหนึ่งของทีมงาน หนวยงาน

หรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
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 4) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝรู สั่งสมความรู ความสามารถของตนในการ

ปฏิบัติหนาที่ดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรู  

ประสบการณ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ ์

    5) การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู 

การสรางพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก และทาทาย ชนิดที่อาจไมเคยมีผูใด

สามารถกระทําไดมากอน 

มีการสรางระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนโดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี ้

(1) รอบการประเมิน ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี ้

1.1) คร้ังที่ 1 ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 

1.2) คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ – 31 กรกฎาคม  

(2) องคประกอบการประเมินและสัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน 

  2.1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน รอยละ 80 

2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สวนคาน้ําหนักในการประเมิน รอยละ 20 

(3) การกําหนดระดับผลการประเมิน แบงระดับผลการประเมินออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับดีเดน      คะแนนรวมรอยละ 90 - 100 

  ระดับดีมาก      คะแนนรวมรอยละ 80 – 89.99 

  ระดับดี           คะแนนรวมรอยละ 70 – 79.99 

  ระดับพอใช      คะแนนรวมรอยละ 60 – 69.99 

  ระดับตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน คะแนนรวมรอยละ 0 –59.99 

  ตองปรับปรุง คือ ไมผานการประเมิน และไมไดรับการพิจารณาเพ่ิมคาจาง  

 

(4) ระดับการประเมิน กําหนดใหมีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี ้

  4.1) ระดับที่ 1 ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

รายบุคคล จํานวนตั้งแต 3 คนขึ้นไป ตองมีผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนกรรมการ 

  4.2) ใหหัวหนาหนวยงานระดับคณะแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ

ปฏิบัติราชการ จํานวนตั้งแต 3 คนขึ้นไปพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการและใหความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย

สนับสนุน ดังนี้ 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency) 



91 
 

3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานวิชาชีพ (Functional Competency) ใหเลือกตามพจนานุกรม

สมรรถนะของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอ และขอ 3) 

จํานวน 3 ขอ บุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอ และ

ใหเลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจํานวน 3 ขอ การประเมินสมรรถนะใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 

มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรูความสามารถของสายสนับสนุน มีการกําหนดการ

ประเมินแบบรูบิคที่ชัดเจน และเปดใหสายวิชาการไดมีสวนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาย

สนับสนุนดวย ผลประเมินมาปรับปรุงแลวการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานไดตามสมรรถนะหลัก และตามคุณสมบัติงานที่ไดกําหนดไว 

และคณะ/วิทยาเขต มีการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน และแจงผลการ

สํารวจใหทราบโดยทั่วกัน นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สายสนับสนุนมาปรับปรุงใหดีขึ้น 

รายการหลักฐาน 

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 

แบบสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของการใชบริการบุคลากรสายสนับสนุน 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 

implemented to fulfill them 

มีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎร

ธานี กําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรของวิทยาเขตสุราษฎรธานี ดังนี ้

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 

2) โครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที ่

3) การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความตองการของบุคลากร)  

4) โครงการเชื่อมความสัมพันธบุคลากร 

5) โครงการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ (การขอตําแหนง/การศึกษาตอ) 

6) กระตุนใหบุคลากรสายสนับสนนุจัดทําแผนความกาวหนาในวิชาชีพ 

7) โครงการองคกรสรางสุข 

8) โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความตองการของคณะ/หนวยงาน 

หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ไดแก กองการบริหาร

และการพัฒนายุทธศาสตร  

แผนงานสําหรับการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งการพัฒนาในภาพรวม การพัฒนา

เฉพาะราย โดยการพัฒนาในภาพรวมจะเปนการดําเนินตามโครงการที่ไดตั้งงบประมาณไว ซึ่งมีกรรมการชุด

ตางๆ กําหนดโครงการ โดยกรรมการมีผูบริหารจากคณะเปนองคประชุมดวย เชน อบรม LEAN อบรม Happy 

Workplace อบรมเสนทางสายอาชีพ ฯลฯ สวนการพัฒนาเฉพาะราย มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 4,500 บาทตอคนตอป และบุคลากรสายสนับสนุนที่
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มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 6,000 บาทตอคนตอป เพื่อฝกอบรมความรูที่ตองการเพิ่มเติมมาพัฒนา

ประสิทธิภาพของการทํางาน นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ตองแกไขใน

สวนใด ผูบริหารของคณะรวมกับผูอํานวยการกองฯ ประเมินการอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนเฉพาะดาน

ในสวนที่ตองปรับปรุงแกไขนั้นดวย  

รายการหลักฐาน 

โครงการฝกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

 มีการสรางระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อมี

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน สามารถยื่นขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ดังนี้  

 ระดับชํานาญการ ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว ดังนี้  

(1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 6 ป  

(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 4 ป  

(3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2 ป  

 ระดับชํานาญการพิเศษ  

ตําแหนงระดับชํานาญการมาแลว ไมนอยกวา 4 ป 

เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแกบุคลากรผูไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน 

ซึ่งเปนผูมีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานดวยความอุทิศ

ทุมเท และเสียสละ เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงไดจัดชอดอกไมแสดง

ความยินดีและมอบใหบุคลากรดีเดนเปนประจําอยางตอเน่ืองทุกๆ ป 

รายการหลักฐาน 

คูมือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุน 

แผนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน (แผนอัตรากําลัง ระยะ 4 ป) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
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จํานวนบุคคลากรสายสนับสนุน 
 

แบบแสดงขอมูลอัตรากาลังที่มีอยูในปจจุบัน 
ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560 

  

Support Staff 

บุคลากร 

Highest Educational Attainment 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
Total 

รวม High School 

มัธยมศึกษา 

High Voc. 

Cert. 

ปวส. 

Bachelor's 

ปริญญาตรี 

Master's 

ปริญญาโท 

Doctoral 

ปริญญาเอก 

Library Personnel 

หองสมุด 
0 1 3 1 0 5 

Laboratory Personnel 

ศูนยวิทยาศาสตร 
0 0 16 4 1 21 

IT Personnel 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
0 2 9 1 0 12 

Administrative 

Personnel 

กองบริหาร 

9 6 49 8 0 72 

Student Services 

Personnel (enumerate 

the services) 

กองวิชาการ 

0 0 29 7 0 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 8 

Student Quality and Support 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

8. 1 The student intake policy and 

admission criteria are defined, 

communicated, published, and 

up-to-date [1] 

       

8. 2 The methods and criteria for 

the selection of students are 

determined and evaluated [2] 

       

8. 3 There is an adequate 

monitoring system for student 

progress, academic performance, 

and workload [3] 

       

8.4 Academic advice, co-curricular 

activities, student competition, 

and other student support 

services are available to improve 

learning and employability [4] 

       

8. 5 The physical, social and 

psychological environment is 

conducive for education and 

research as well as personal well-

being [5] 

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 8 

8. 1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date มีการกําหนดนโยบายและเกณฑการรับเขาสูหลักสูตรอยางชัดเจน 

ประชาสัมพันธเผยแพรอยางทั่วถึงและเปนปจจุบัน 

 หลักสูตรมีนโยบายในการรับผูเขาศึกษาที่ชัดเจนซึ่งปรากฏในมคอ. 2 การรับนักศึกษาสอด คลองกับ

เกณฑที่สถาบันใชและมีกระบวนการรับเขาที่เหมาะสม คือการพิจารณาคุณวุฒิโดยเจาหนาที่ที่เก่ียวของและ

จากคณาจารยในหลักสูตร และสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรซึ่งสอดคลองและไปในทิศทาง

เดียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการเผยแพรและประชาสัมพันธผาน ทางวิทยาเขตมีการประชาสัมพันธ

เผยแพรอยางทั่วถึงและเปนปจจุบันทั้งแผนพับประชาสัมพันธ และมีการประชาสัมพันธผานเว็บไซตของบัณฑิต

วิทยาลัย คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย (http://www.grad.psu. ac.th/th/admis.php) เกณฑการรับ

นักศึกษาที่ทางหลักสูตรกําหนดในมคอ. 2 และมีการปรับปรุงตามรอบประชุม กอนประกาศรับนักศึกษาใหม

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร   

 กําหนดปฏิทินการรับบุคคลเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาเปน 2 ลักษณะ ดังนี้   

  1. การรับสมัครประจําป กําหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนธันวาคมถึง เดือน มกราคมของป

ถัดไป เปนการรับสมัครคร้ังใหญทุกสาขาวิชา     

 2. การรับสมัครตลอดป กําหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนมีนาคมถึง เดือนพฤศจิกายนของ

ทุกป  หลักสูตรฯ ไดดําเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา อยางมีระบบโดยผานกระ

บวนการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีประกาศการรับสมัคร คุณสมบัติของผูสมัคร การคัดเลือก และรายละเอียด 

ตางๆ ผานเวปไซด (http://www.grad.psu.ac.th/th/admis.php) และการแจงกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่กําลัง

จะสําเร็จการศึกษาประจําป 

 Intake of First-Year Students ตารางขอมูลการรับเขาของนิสิตในหลักสูตร รับนักศึกษาใหมได

แสดงจํานวนรับการเขาศึกษาตามประกาศรับสมัครและไดจําแนกขอมูลจํานวนรับ จํานวนประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิ์สอบสัมภาษณ จํานวนผูมารายงานตัวเขาสอบสัมภาษณ จํานวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์ จํานวนผูมารายงานเป

นนักศึกษาใหม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ตารางขอมูลการรับเขาของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

จํานวนผูสมัคร จํานวนที่ประกาศรับ จํานวนผูที่ลงทะเบียน 

2557 11 15 8 

2558 3 15 3 

2559 5 15 3 

2560 7 15 7 

 

 ตารางขอมูลจํานวนนักศึกษาแตละขั้นป 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 สูงกวาป 4 

2557 8 - - -   

2558 3 8 - -   

2559 3 3 7 -   

2560 7 2 2 7   

  

 จากตารางพบวาจํานวนนักศึกษาการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน และมีนักศึกษาลาออก

เปนบางสวนในแตละป และนักศึกษาที่อยูในปที่ 4 ที่คงคางจํานวน 7 คน เปนนั้นศึกษาระดับปริญญาโท 3 คน 

และระดับปริญญาเอกแบบ ก 1.1 จํานวน 4 คน ไดจัดทําแผนติดตามความกาวหนาและศักยภาพในการสําเร็จ 
 

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

มีการระบุวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกผูเรียนและมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ         

หลักสูตรคัดเลือกผู เขาศึกษาดวยการพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครโดย คณะกรรมการประจํา

หลักสูตร จากนั้นหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทํา ขอสอบ และดําเนินการสอบคัดเลือกแบบขอเขียน 

แลวพิจารณาเสนอตัวแทน อาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่เปนกรรมการสอบสัมภาษณ และแจงผลสอบ

สัมภาษณหลักสูตร คณะกรรมการสอบพิจารณาตามเกณฑการรับ จํานวนที่รับ และความเหมาะสมที่รับ โดยมี

การประชุมของสาขาวิชาและแจงผลการสอบไป ยังคณะเพ่ือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  
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ปการศึกษา 2560 มีนักศึกษามา สมัครเรียนในระดับปริญญาโท จํานวน 7 คน จากจํานวนนักศึกษาที่

กําหนดไว ในหลักสูตรระดับจํานวนปริญญาโท 10 คน สอบผานตามคุณสมบัติที่กําหนดในระดับปริญญาโท 

จํานวน 7 คน โดยในปการศึกษา 2559 +มีผูสมัครเรียนในระดับปริญญาโทที่เปลี่ยนสถานะเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก  อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมกันเพื่อประเมินผลการดําเนินงานการ รับนักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยียาง พบวา จํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตคิดเปนรอยละ 70  

การดําเนินการรับนักศึกษาไดจํานวนนักศึกษาในป 2560 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 20 ในปการศึกษา 2559 

เปนรอยละ 70 ในป 2560 แตจํานวนนักศึกษายังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดทั้งนี้ อาจมีสาเหตุหลักมาจากภาวะ

เศรษฐกิจ ราคายางตกต่ํา อาจจะมีสาเหตุจากชวงระยะเวลาในการรับนักศึกษาใกลเคียงกับสถาบันอื่นๆ อาจ

จะสงผลในการตัดสินใจ เลือกเรียนของนักเรียนดวยเชนกัน ทั้งนี้อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมรวมกัน

เพื่อ หาแนวทางในการทําใหไดนักศึกษาเพิ่มขึ้น เชน จัดคายแนะนําหลักสูตร จัดทําการประชาสัมพันธ (Road 

show) จัดทําไฟลวิดีโอแนะนําหลักสูตร อาจารยและกิจกรรมตางๆ ภายในหลักสูตร เปนตน (รายงานการ

ประชุมสาขา/แผนการรับ/บันทึกขอความสัมภาษณนักศึกษา) ดานคุณภาพนักศึกษาเมื่อประเมินทดสอบความ

รูพื้นฐาน โดยสอบวัดความรู และการสัมภาษณพบวานักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่เขามาสมัคร

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีตรงสาขาที่กําหนดในหลักสูตร และมคีวามรูพื้นฐานทางดานเทคโนโลยียาง มี

ความพรอมในการเรียนในระดับปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก  
 

8. 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload มีระบบกํากับ ติดตามความกาวหนาในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ 

ภาระการเรียนของผูเรียนอยางเพียงพอ 

 หลักสูตรมีระบบติดตามความกาวหนาในการเรียน ดูศกัยภาพทางวิชาการของ ผูเรียน โดยหลักสูตรมี

ระบบที่กําหนดใหนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กอนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ หลักสูตร

กําหนดใหนักศึกษาพบอาจารยที่ ปรึกษาเพื่อใหรับคําชี้แนะในการทําวิทยานิพนธและวางแผนการเรียนใน

ระดับ บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบในการกําหนดใหนักศึกษามีการรายงานความหนาการทําวิทยานิ

พนธทุกภาคการศึกษาและมีคณะกรรมการในการ ติดตามความกาวหนา โดยการนําเสนอรายงาน

ความกาวหนาของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาเปนภาษาอังกฤษในทุก

ภาคการศึกษา 

 หลักสูตรไดแจงในนักศึกษาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อใหนักศึกษา เขาพบอาจารยที่

ปรึกษานิพนธไดอยางนอยอาทิตยละ 2 ชั่วโมง ซ่ึงคณะกําหนด ภาระงานและภาระโหลดใหกับอาจารยที่
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ปรึกษาอาจารยติดตามควบคุมให คําปรึกษาความกาวหนาของวิทยานิพนธอยางสม่ําเสมอ โดยอาจารยที่

ปรึกษามีหนาที่กํากับดูแลนักศึกษา ดังนี ้

 1. การแจงเกรดและผลการเรียนของนักศึกษา online คะแนนกลางภาคและปลายภาค   

 2. อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของภาระงานวิทยานิพนธ และหนวยกิตที่นักศึกษา

เรียนวามากนอยหรือเหมาะสมหรือไม  

 3. การเตรียมการวิทยานิพนธ 

 -หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ 

 -นักศึกษาทุกคนตองมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายในปการศึกษาแรก  

 -สําหรับนักศึกษาปริญญาโทควรสอบผานโครงรางวิทยานิพนธภายในป การศึกษาแรก  

 -สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกควรผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายใน 3 

ภาคการศึกษาแรก และควรสอบผานโครงรางวิทยานิพนธภายใน 4 ภาคการศึกษาแรกของการเรียนวิชาวิทยา

นิพนธ  

 4. กระบวนการประเมินผล   

 - นักศึกษาตองมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ โดยมีกรรมการสอบโครงรางไมนอยกวา 3 คน แตไม

เกิน 5 คน   

 - มีการประเมินความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา นักศึกษาตองมีการรายงาน

ความกาวหนา  

 - ตองเสนอและสอบปองกันวิทยานิพนธ โดยผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ ซึ่ง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 - ตองมีการเผยแพรผลงานในลักษณะของการประชุมวิชาการ และ/หรือการตีพิมพผลงานใน

วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและสากล   

 - สงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 - ขอกําหนดอื่นๆใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 2556 
 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 

support services are available to improve learning and employability 

 มีการใหคําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแขงขันของผูเรียน การบริการอื่น 

เพื่อพัฒนาการเรียนรูและทักษะการประกอบอาชีพ กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดงานทํา 
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 หลักสูตรไดจัดใหมีการดูแลและใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณาจารยใน

หลักสูตรสาขาวิชา สงเสริมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาเพื่อใหนักศึกษามีความรูที่คาดหวังตามที่

หลักสูตรไดระบุไวใน มคอ. 3 และยังมีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดเขารวมงานประชุมวิชาการ

ทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ พรอมทั้งเรียนรู

วิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆในดานตางๆ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่มุงในการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยเป

นไปอยางมีประสิทธิภาพและบัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา กิจกรรมนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาโดยสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน แตไมเกิน 20 % ของ

งบประมาณเงินคาบํารุง กิจกรรมนักศึกษาที่ไดรับในแตละปการศึกษาที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย หลักสูตรมี

กระบวนการสงเสริมและมีการบริการตางๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ตามความเหมาะสมของแตละ 

รายวิชา และมีการกําหนดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Project base learning โดยมีการจัดใหมีการ

เรียนรูความกาวหนาทางเทคโนโลยียางและการนําเสนอเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู เชน วิชา สัมมนา 1 

สัมมนา 2 ในระดับปริญญาโทและสัมมนา 1 สัมมนา 2 สัมมนา 3 และสัมมนา 4 ในระดับปริญญาเอก 

 หลักสูตรมีการจัดความพรอมในดานเครื่องมือวิเคราะหและเครื่องทดสอบยางขั้นสูง เชน เครื่อง SEM 

เคร่ือง AFM เครื่องวัดสมบัติการไหล Callilary rheometer และเคร่ืองมือวิเคราะหและทดสอบขั้นสูงอีก

มากมาย เพื่อเสริมสรางทักษะการใชเคร่ืองมือและการคิดวิเคราะห โดยนักศึกษาสามารถเรียนรูการใช

เครื่องมือดังกลาวไดดวยตนเอง เพื่อตอบโจทยการเรียนรูแบบ Active leaning 

 นอกจากนี้หลักสูตรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาที่มีศักยภาพในการนําเสนอผลงาน โดยใน

ปการศึกษา 2560 นักศึกษาทั้งระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอก ไดเขารวมงาน The Third Asia Pacific 

Rubber Conference (APRC) 2017 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี และงาน NR 

Trade Show and International Simenar ณ โรงแรมสยามธานี ในวันที่ 3-5 พ.ค. 2560 จ.สุราษฎรธานี 

งาน PCT-8 กทม. ซึ่งงานประชุมดังกลาวเปนงานประชุมระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับความหนาทางเทคโนโลยี

ยางและพอลิเมอร โดยนักศึกษาไดเขารวมฟงและนําเสนอผลงาน ซึ่งชวยสงเสริมและสนันสนุนการเรียนรูและ

ประสบการณเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาดวยเชนกัน หลักสูตรมีการสงการไปทําวิจัยในตางประเทศของนักศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก โดยในป 2560 มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน ไปศึกษา วิจยั ณ เมื่อง ออสนาบ

รูค ประเทศเยอรมณี เปนระยะเวลา 6 เดือน 
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หลักสูตรมีการกําหนดการสอบโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา โดยมีการกําหนดการสอบโครงราง

วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 1 โดยมีกรรมการสอบ

โครงราง ไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน หลักสูตรมีการประเมินความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธทุก

ภาคการศึกษา ซึ่งในป 2560 หลักสูตรมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน 

วิทยาเขตมีการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อเสริมสรางและ

ปลูกฝงนักศึกษา วินัยนักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม หนาที่ของการเปนพลเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนาทักษะ

ดานตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอมดานการเรียน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ และทําหนาที่ในการให

คําปรึกษา แนะนํา และจัดระบบสวัสดิการตางๆ ใหแกนักศึกษา เชน สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจน

ประสานงานในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหคําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมของชมรมตาง ๆ ทั้ง

ทางดานวิชาการ ดานพัฒนาสังคม และบําเพ็ญประโยชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานสุขภาพและพลานามัย 

โดยดําเนินกิจกรรม / โครงการผาน กระบวนการหลัก และจากคณะ ดังนี้  

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขต ของคณะและของมหาวิทยาลัย  

- โครงการอบรม ชี้แจงเกี่ยวกับทุนอุดหนุนวิจัย จัดโดยบัณฑิตวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีการสัญจร

ของบัณฑิตวิทยาลัยมาที่วิทยาเขต ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- โครงการอบรมการเขียน Manuscript เพ่ือใหไดตีพิมพ จัดโดยคณะ 

- โครงการใชโปรแกรม Mendalay เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการเขียนเอกสารอางอิงเพื่อใชใน

การเขียน Manuscript จัดโดยคณะ 

- โครงการฝกใชภาษาอังกฤษใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะมาการนัดพบปะพูดคุยระหวาง

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาตางๆของคณะ เพื่อฝกการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีคณาจารยตางชาติรวม

พบปะพูดคุย ฝกทักษะใหนักศึกษาทุกครั้ง  โดยกิจกรรมดังกลาวจะจัดทุกสัปดาหๆละ 1 ครั้ง 

- โครงการอบรมการใชเคร่ืองมือวิเคราะหระดับสูงเพื่อใชในงานวิจัย เชน เครื่องวิเคราะหลักษณะ

สัณฐานวิทยา (SEM) เครื่องวัดคาความเสถียรทางความรอน (TGA) เคร่ืองวัดขนาดอนุภาค (Particles size 

analyzer) เคร่ืองวัดการไหลของพอลิเมอร (Callipilary rheometer) เปนตน 

- โครงการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ซึ่งจัดประจําทุกป ในงานมอ. วิชาการ 

8. 5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 

research as well as personal well-being มีการจัดบรรยากาศการเรียนรูทั้งดานกายภาพ สังคม และ

จิตใจ ที่เอ้ือตอการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผูเรียน 

เนื่องจากวิทยาเขตสุราษฎรธานีมีการบริหารงานแบบรวมศูนยบริการประสาน พันธกิจ การจัดการดา 
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นสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู ของผูเรียนจึงรับผิดชอบโดยสวนกลาง ซึ่งไดจัดใหมี

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อาท ิเชน ศูนยสนเทศและการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยการจัดการความพรอมดาน 

อุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี และความพรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ โสต

ทัศนูปกรณ หองสมุด การบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร และติดตั้งจุด Wifi เพื่อใหนักศึกษาได

สามารถเขาถึงการเรียนรูผานเครือขายการสื่อสารขนาดใหญโดยติดตั้งจุด Wifi ทั่วพื้นที่ภายในอาคาร รวมทั้ง

การบํารุงรักษาในดานการจัดหาทรัพยากร ซึ่งไดมีการทําแบบ สอบถามความตองการการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่จําเปนตอการเรียนการ สอนจากอาจารยผูสอนเพื่อจัดหาตอไป ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและ 

เครื่องมือกลางรับผิดชอบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตางๆ เชน วัสดุอุปกรณ และสารเคมีที่ใชใน

การเรียนการสอน ครุภัณฑที่จําเปนสําหรับการเรียนการสอนและวิจัย หองสมุดไดมีการจัดหาทรัพยากร

ทางการเรียนรูและฐานขอมูลงานวิจัยทั้งในรูปแบบออนไลน หนังสือ วีดีทัศนและสื่อการเรียนรูอื่นๆ โดยมีการ

สํารวจความตองการและแบบสอบถาม 

 กองทุนสันบสนุนการวิจัยของวิทยาเขต 

  มีการจัดสรรทุนสําหรับปรับปรุงหองปฏิบัติการและวิจัยเคมีพอลิเมอรสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยียาง ณ อาคารโรงงานน้ํายางขนชนิดครีม ซึ่งในหองปฏิบัติการดังกลาวมี 

เครือ่งมืออุปกรณสําหรับการเรียนการสอน ปฎิบัติและวิจัยเฉพาะทางสําหรับนักศึกษา โดยสามารถรองรับการ

ใชงานของนักศึกษาไดอยางเพียงพอ 

ศูนยวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง 

สําหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการและการวิจัยของนักศึกษาที่ตองใชเคร่ืองจักรหนัก เชน เคร่ือง

ผสมยาง เครื่องอัดเบา และอื่นๆ ศูนยวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลางของวิทยาเขตมีหองปฏิบัติเคร่ืองจักร

หนัก ซึ่งเปนหองมีมีเครื่องจักรสําหรับใชในการเรียนการสอนปฏิบัติการและวิจัย นอกจากนี้ยังมีหองสําหรับ

เครื่องมือทดสอบยาง คือ หองเครื่องมือกลาง ซึ่งเปนหองสําหรับเคร่ืองมือทดสอบและวิเคราะหยาง ไดแก 

เครื่องทดสอบแรงดึง เคร่ืองทดสอบสมบัติเชิงพลวัต เคร่ืองทดสอบสมบัติเชิงความรอน เครื่องทดสอบความ

หนืดและเคร่ืองทดสอบลักษณะการวัลคาไนซ เปนตน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา 

งานอาคารสถานที ่

มีการจัดสรรหองพักสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพรอมดวยติดตั้งระบบ wifi เพ่ือใหนักศึกษามี

พื้นที่สวนตัวในการทํางานคนควาเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนและงานวิจัย โดยมีการจัดสรรหองหองพัก

นักศึกษา ณ อาคารปฏิบัติการ อาคารโรงงานน้ํายางขนชนิดครีม โดยมีการติดตั้งระบบ wifi เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการคนควาขอมูลของนักศึกษา 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 



104 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning 

facilities and equipment (lecture 

halls, classrooms, project rooms, 

etc.) are adequate and updated to 

support education and research [1] 

     

 

  

9.2 The library and its resources are 

adequate and updated to support 

education and research[3,4] 

    

 

   

9.3 The laboratories and equipment 

are adequate and updated to 

support education and research [1,2] 

      

 

 

9.4 The IT facilities including e-

learning infrastructure are adequate 

and updated to support education 

and research [1,5,6] 

       

9.5 The standards for environment, 

health and safety; and access for 

people with special needs are 

defined and implemented [7] 

   

 

    

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 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 

 มีอุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัยและเพียงพอสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

ทางหลักสูตรมีการประสานงานกับ หนวยงานอื่นๆ โดยสงจํานวนนักศึกษา ความตองการใชงานเครื่องมือตางๆ

ซึ่งระบุในบทปฏิบัติการในแตละภาคการศึกษา เชน ฝายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพยสิน ซึ่งมีการดูแล 

อุปการณและการใชงานในสวนของหองเรียน หองเรียนรวม จัดหา/สรางอาคารตามแผนจัดทํางบประมาณ

รายงานประจําปและจัดทํางบครุภัณฑมีการสํารวจความเพียงพอของหองเรียน อุปกรณตรวจสอบความพรอม 

คุณภาพ รวมทั้งขอมูลที่สะทอนจากอาจารย นักศึกษา บุคลากร ที่แจงซอมและดําเนินการซอมแซมพรอมแจง

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

9. 2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research 

 มีหองสมุดและทรัพยากรอยางเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยมีการ

กําหนดรายชื่อหนังสือ วารสาร และสื่อการสอนที่ใชในรายวิชาในหลักสูตร ใหทันสมัย โดยหลักสูตรเสนอ

รายชื่อหนังสือที่เกี่ยวของกับรายวิชาไปยังหองสมุดหองสมุดจัดทําบัญชีหนังสือไปยังงานพัสดุ ติดตามการใช

งาน และสํารวจความเพียงพอของหนังสือโดยหองสมุด มีการเก็บขอมูลที่สะทอนขอมูลหนังสือจากอาจารย 

นักศึกษา บุคคลากร และมีระบบแจงความตองการหนังสือ รวมทั้งมีการประชุมหาแนวทางแกไข ตาม

ขอเสนอแนะ โดยหลักสูตรและหองสมุด (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=34) 

โดยงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศมีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศใหบริการในหองสมุดตามขอมูล

ที่ปรากฏในหมวด 6 ของ มคอ.3 แตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80   

9. 3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 

and research 

มีหองปฏิบัติการและเคร่ืองมืออยางเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

ในสวนของหองปฏิบัติการมีการสํารวจความเพียงพอของหองปฏิบัติการ อุปกรณ เคร่ืองมือในหองปฏิบัติการ 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=92) และมีการตรวจสอบความพรอม คุณภาพ 

และดําเนินการจัดหา และซอมแซมเคร่ืองมือในปฏิบัติการ โดยศูนยวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลางโดยมีการ

ประสานงานกับหลักสูตรคือ กําหนดแผนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร กําหนดครุภัณฑ สารเคมี ที่ใชใน
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รายวิชาปฏิบัติหรือคูมือปฏิบัติการในหลักสูตร ใหทันสมัยกําหนดแผนการจัดซื้อครุภัณฑรวมกับศูนย

วิทยาศาสตรโดยทางหลักสูตรเสนอรายชื่อครุภัณฑที่เก่ียวของกับรายวิชาไปยังศูนยวิทยาศาสตรเพื่อสงรายการ

ครุภัณฑ สารเคมีไปยังงานพัสดุเพื่อจัดซื้อรวมทั้งมีการสํารวจความเพียงพอของครุภัณฑ สารเคมี รายงานผล

การใชหองปฏิบัติการเคร่ืองมือ สารเคมี ใน มคอ. 5 ที่สะทอนขอมูลจากอาจารย นักศึกษา บุคคลากร ที่แจง

ความตองการ ติดตามการใชงานและผลสํารวจความเพียงพอ 

9. 4 The IT facilities including e- learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research 

มีสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสรางพืน้ฐานในการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสอยาง

เพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยโดยศูนยสารสนเทศมีการสํารวจความเพียง 

พอในการใชงานหองคอมพิวเตอรของนักศึกษา 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=33), 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=86)  

ตรวจสอบความพรอม คุณภาพ รวมถึงจัดหาอุปกรณ จุดเชื่อมตออินเทอรเนตแบบไรสาย และ

ซอฟแวรตางๆ ตามการสํารวจความตองการของนักศึกษาและบุคลากร มีการประสานงานกับหลักสูตรโดย

กําหนดแผนการรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาและรายวิชาที่จําเปนตองใชงานหองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

จากหลักสูตร ทางงานแผนจัดทํางบประมาณรายจายโดยกองแผน มีการจัดหาตามแผนจัดทํางบประมาณ

ครุภัณฑและซอฟทแวรประจําปรวมกับศูนยสนเทศ ติดตามการใชงานและผลสํารวจความเพียงพอ ความ

ทันสมัย ความพรอมของหองเรียนและอุปกรณ  

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 

needs are defined and implemented 

 มีการระบุและใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเขาถึงไดสําหรับ

บุคคลที่มีความตองการพิเศษมีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร ทางงานแผนจัดทํางบประมาณ

รายจายโดยกองแผนแผนเรื่องสุขภาพความปลอดภัย และประกันภัยของนักศึกษา และบุคลากรแผนการติดตั้ง

อุปกรณความปลอดภัย มีการจัดหา/สรางอาคาร อุปกรณตามแผนจัดทํางบประมาณประจําปรวมกับงาน

พัฒนานักศึกษาเตรียมหองพยาบาล ติดตั้งและซอมแผนความปลอดภัยในทุกๆดาน รวมกับงานพัฒนา

นักศึกษา หอพัก และศูนยวิทยาศาสตรมีการสํารวจความเพียงพอของหองเรียน อุปกรณตรวจสอบความพรอม 

คุณภาพ และสะทอนขอมูลจากอาจารย นักศึกษา และบุคลากร และดําเนินการซอมแซมพรอมแจงผลมีการ

ประชุมหาแนวทางแกไขตามขอเสนอแนะโดยหลักสูตรและวิทยาเขต 
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 ทั้งนี้สาขาเทคโนโลยีไมมีการปรับปรุงจัดการหองปฏิบัติการใหมทุกๆ กอนเปดภาคเรียนการศึกษา มี 

กิจกรรม Big cleaning เพื่อใหเกิดสภาพภูมิทัศนที่สวยงาน สามารถใชงานหองปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย 

นอกจากหองเรียนสวนกลางของมหาวิทยาลัยฯ แลว สาขาวิชาเทคโนโลยียางมีหองปฏิบัติการ

อุตสาหกรรมหนักดานยาง หองปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง และหองเคร่ืองมือวิเคราะหที่ทันสมัย เพื่อทําการ

จัดการเรียนการสอนและรองรับการทําวิจัย ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดังนี้ 

1. การใหนักศึกษาใชถุงมือยางปองกันอันตรายจากสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอน 

2. การใหนักศึกษาใสผาปดจมูกเพื่อปองกันอันตรายจากสารเคมีที่สามารถระเหยได 

3. การใหนักศึกษาสวมใสเสื้อกราวนในการเรียนปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร 

4. การใหนักศึกษาสวมใสแวนตากันสารเคมีในกรณีที่บทปฏิบัติการนั้นอาจมีอันตรายกับดวงตาได 

5. การใชตูดูดควันในกรณีที่ใชสารเคมีที่ระเหยไดงายและมีอันตรายสูง เชน กรด เบส เปนตน 

6. ภายในหองปฏิบัติการมีการติดตั้ง Shower ซึ่งใชในกรณีที่สารเคมีกระเด็นใสรางกาย และทาง

นักวิทยาศาสตรผูดูแลหองไดมีการตรวจเช็ควาสามารถใชงานไดทุกภาคการศึกษา 

7. มีการเขียนบันทึกขอความแสดงความจํานงขอชุดยาสามัญประจําบานสําหรับกรณีฉุกเฉินใน

หองปฏิบัติการ  

8. มีถังดับเพลิงติดตั้งอยูตามจุดตาง ๆ ซึ่งถังสีแดงใชในกรณีไฟไหม ทางงานอาคารสถานที่จะทําการ

ตรวจเช็คการใชงานไดทุกป  

9. หากเปนหองเครื่องมือกลาง และหองโครงงานนักศึกษาจะมีการติดตั้งเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ 

เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีมีราคาแพงและผูใชจะตองไดรับการฝกอบรมกอนเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น 

10. หองโครงงานนักศึกษามีการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่เขาใชหอง 

11. อาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีกร่ิงฉุกเฉินใหเสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชนไฟไหม

เปนตน ซึ่งทางงานอาคารสถานที่จะทําการตรวจเช็คการใชงานไดทุกป 

12. ในหองวิจัยนักศึกษามีตัวจับควัน (Smoker) กรณีที่มีควันซึ่งเกิดจากการทําปฏิบัติการมากเคร่ือง

นี้ก็จะทํางาน (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=94) 

นอกจากนั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยแบบ key assessment โดยใชระบบตรวจจับ

ลายนิ้วมือ เพื่อปองกันไมใหบุคคลภายนอกเขามาในบริเวณหองวิเคราะหของสาขาวิชานอกเวลาราชการทั้งนี้

นักศึกษาสามารถเขาถึงไดโดยการติดตอเจาหนาที่เพื่อบันทึกลายนิ้วมือกอนเขาใชงานและมีแผนฉุกเฉิน กรณี 

ไฟฟาดับ แกสระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารเคมี มีแผนฉุกเฉินเมื่ออาจจะเกิดเหตุไมคาดฝนและฝกเตรียม

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=95)  
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Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 

students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 

organisations. 

2. The curriculum design and development process is established and it is periodically 

reviewed and evaluated.  Enhancements are made to improve its efficiency and 

effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected 

learning outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 

5. Quality of support services and facilities ( at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subject to evaluation and enhancement. 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 10 

Quality Enhancement 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback 

serve as input to curriculum design and 

development  

       

10.2 The curriculum design and 

development process is established 

and subjected to evaluation and 

enhancement [2] 

       

10.3 The teaching and learning 

processes and student assessment are 

continuously reviewed and evaluated 

to ensure their relevance and 

alignment [3]  

       

10.4 Research output is used to 

enhance teaching and learning [4] 

       

10.5 Quality of support services and 

facilities (at the library, laboratory, IT 

facility and student services) is 

subjected to evaluation and 

enhancement [5] 

       

10.6 The stakeholder’s feedback 

mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and 

enhancement [6]  

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 10 

10.1  ความตองการและขอเสนอแนะจาก stakeholders ไดนํามาประเมิน และ เปนสวนชวยในการออกแบบ

และพัฒนาหลักสูตรอยางไร 

ผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร เชน ผูใชบัณฑิต ผูประกอบทางดานอุตสาหกรรมยาง นักศึกษาใน

หลักสูตร ซ่ึงทางหลักสูตรไดการรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบัณฑิตที่เปนภาครัฐ ภาคเอกชน ตั้งแตในการราง

หลักสูตร การประเมินการเรียนการสอนในหลักสูตรมีการดําเนินอยางเปนทางระบบคือ มีการประชุมระหวาง

อาจารยผูสอนและนักศึกษาอยางสม่ําเสมอเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและตรงกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตพึงประสงค นําคําเสนอแนะและความตองการที่ไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร รายละเอียดขอเสนอจากผูมีสวนไดสวนเสียและการดําเนินการของหลักสูตรดังนี ้

ผูทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ ไดใหขอเสนอแนะ เชน  ในรายวิชา 927-564 Mold Design for 

Rubber Products และ 927-562 การออกแบบผลิตภัณฑ เปนวิชาที่นาสนใจอีกวิชาหนึ่งที่อุตสาหกรรมยาง

ตองการเทคนิคยาง ซึ่งแสดงใหเห็นการออกแบบรายวิชาที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณในการพัฒนา

อาชีพใหกับนักศึกษา 

นอกจากนี้จากการพูดคุย สอบถามนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยุ พบวาปญหาที่สําคัญเกิดขึ้นระหวางภาค

การศึกษาคือ ความพรอมเครื่องมือทางดานยาง และ การเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ จากการที่

นักศึกษามีพื้นฐานคอนขางนอย ซึ่งไดมีการปรับทั้งการสอนใหกับนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น หรือในรายวิชาสัมมนา

ที่พัฒนาและปรับการสอนใหนักศึกษานําเสนอเปนภาษาอังกฤษ นอกจากน้ียังมีการประเมินอาจารยผูสอนโดย

นักศึกษาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย (มคอ 5) เพื่อสะทอนความเห็นนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน

และนํามาใชในการพัฒนาใหเหมาะสมสําหรับผูเรียนตอไป 

หลักฐานประกอบ  

1. รายงานขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรป 2560 

2 .คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  

3. ขอเสนอแนะจากนักศึกษา มคอ 5 

4. การปรับการเรียนการสอนเนน ภาษาอังกฤษ เชน รายวิชาสัมมนา 

10.2 มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ชัดเจนและกระบวนการตองถูกประเมินประสิทธิภาพและมีการ

ปรับปรุงตอเน่ือง 

หลักสูตรมีกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยทําการประเมิน

ประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษา รวมทั้งกลยุทธการเรียน/สอน จากนั้นนําผลการประเมินจากนักศึกษามา
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ใชในการปรับปรุงกระบวนการสอน โดยนําเขาในที่ประชุมสาขา รวมรวมในแตละรายวิชา ไดนํามาวิเคราะห

แนวทางในการปรับทั้งแนวการสอน และการปรับปรุงหลักสูตร จากนั้นนําเขาสูที่ประชุมกรรมการคณะ และ

วิทยาเขตตอไป และตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและตัวบงชี้ขางตนรวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน นอกจากนี้

มีการการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน โดยทําการรวบรวม

ขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิวิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน 

โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรเสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ 

ในปที่ผานมา ปการศึกษา 2560 ไดมีประเด็นขอเสนอแนะจากนักศึกษาในการความพรอมของของ

เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งไดทําการปรับปรุงอยางเชน เพิ่มเครื่องมือที่ใชในการ

เรียนการสอน และระบบความพรอมของเครื่องมือ ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

หลักฐานประกอบ  

1.  วาระการประชุมกรรมการหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน  

2. วาระการประชุมสาขาวิชา นําเสนอตอคณะกรรมการคณะ 

3. วาระการประชุมกรรมการประจําคณะ ผานความเห็นและสงตอวิทยาเขตและกรรมการวิชาการ

ของวิทยาเขต 

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

ประเมินประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงตอเนื่อง  

กระบวนการประเมินและปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลมีการดําเนินการ

ในระดับสาขาวิชา ไดมีกระบวนการปรับปรุงดังนี้ ซึ่งมาใชทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี

ขัน้ตอนและรายละเอียดดังนี้ 

 

ระดับการประเมิน กระบวนการประเมินและปรับปรุง  

ระดับชั้นเรียน   หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการประเมินเพื่อใหสอดคลองกลับ ELOs 

ของหลักสูตร โดยเปดชองทางใหนักศึกษา และคณาจารยประเมิน

กระบวนการประเมินเพื่อใหเปนไปตาม ELOs ที่วางไวในหลักสูตร ในแตภาค

การศึกษาผูสอนจะใชผลการประเมินการเรียนการสอน และขอคิดเห็นที่

สะทอนจากนักศึกษาในแตละรายวิชามาประกอบการปรับปรุงการเรียนการ
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สอนดวย ซึ่งอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญการสอนตามเกณฑ PSU-TPSF จะมี

แผนการสอน การวัดและวิธีการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ชัดเจน แสดงใหเห็นถึงกลยุทธในการพิ่มกิจกรรมการสอนใหตรงกับเปาหมาย 

และตองปรับปรุงและรายงานใหทางมหาลัยรับรองทุกป มีการประชุมเพื่อ

ปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

 

ระดับสาขาวิชา การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

สาขาวิชาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลตาม

นโยบายของคณะและวิทยาเขต  โดยมีการดําเนินการดังนี้  

1.หัวหนาสาขาวิชารับทราบนโยบายจากกรรมการประจําคณะ 

2.จัดประชุมสาขาวิชาเพื่อชี้แจงนโยบาย เชน การมี active learning 50% 

การสอนเปนภาษาอังกฤษ อยางนอย 20% และเพิ่มไปเร่ือยๆ หรือการใหมี 

1 วิชา  ใน 1  สาขา ตองสอนเปนภาษาอังกฤษทั้งเทอม เพื่อเปนการเพิ่ม

ทักษะทางดานภาษาไปพรอมกับการเรียนรูเฉพาะทาง หรือการจัดกลุม

ผูเรียน กลุมเรียนละอยางนอย 80 คน  เปนตน สวนรูปแบบการวัดและ

ประเมินผลในปที่ผานมายังไมมีการปรับเปลี่ยนมากนัก ยังคงเปนรูปแบบการ

ประเมินตามสภาพจริงและเนนความหลากหลายของการประเมินและกอน

การวัดและประเมินผลการเรียนรูทุกคร้ังจะตองมีการประเมินขอสอบสําหรับ

การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค โดยมีอาจารยในสาขาวิชาที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้นเปนกรรมการอยางนอย 2 คนตอรายวิชา หลัง

จาการประเมินผลเสร็จสิ้นในสาขาวิชาจะมีการจัดประชุมกอนสงผลการ

ประเมินและขอสอบวิชานั้น ๆ เขาสูคณะตอไป 

ระดับคณะ การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

ในระดับคณะมีการดําเนินการดังนี้  

1. คณะรับนโยบายมาจากวิทยาเขต  

2. ประชุมกรรมการประจําคณะ เพื่อเสนอเรื่องตอหัวหนาสาขาวิชา

และกรรมการทุกคนทราบ เชน  การสอนแบบ active learning 

50% การสอนเปนภาษาอังกฤษ 50% การจัดกลุมผูเรียนในแตละ
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รายวิชา การใหสาขาเปดรายวิชาชีพเลือก ไมเกิน 1 วิชาตอภาค

การศึกษาเทานั้น เปนตน  

3. กรรมการประจําคณะ และหัวหนาสาขาวิชารับทราบและนําไป

ดําเนินการตอไป  

ระดับวิทยาเขต  การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

วิทยาเขตรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยและนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้นประชุมเพื่อชี้แจงและมอบหมายงานไปยังหัวหนาสวนตางๆเพื่อตอบ 

สนองนโยบาย และปรับเปลี่ยนรับนโยบาย 

 

หลักฐานประกอบ  

1.วาระการประชุมกรรมการหลักสูตร   

2.วาระการประชุมสาขาวิชา  

3.วาระการประชุมกรรมการประจําคณะ    

4.วาระการประชุมวิทยาเขต     

5. มคอ 3-6   

6. อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนระดับดรุณาจารยตามเกณฑ PSU-TPSF 

10.4 มีการนําผลการวิจัย มาใชในการเรียนการสอนอยางไร 

ซึ่งหลักสูตรมีการเรียนการสอนโดยนํางานวิจัยมาใชในกระบวนการเรียนรู ใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก

กระบวนการวิจัยที่คณาจารยไดถายทอดและศึกษาเรียนรูจากการทําวิจัยของนักศึกษา มีการนําเสนอและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู 

ในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเนนการทําวิจัย ดังนี้นผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจะนําเขาสูชั้นเรียนอยางเปนระบบ 

โดยในแตละรายวิชาอาจารยผูสอน นําผลการทดลองแตไดจากการวิจัย หรือ การออกแบบรายวิชาปฏิบัติการ

จากกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน เชน รายวิชา Additive for rubber ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับการ

ทําผลิตภัณฑที่ลดตนทุนการการใชสารตัวเติม สามารถนําเขาสูชั้นเรียน นอกจากนี้ในรายวิชาทางดานการ

วิเคราะหโดยใชเครื่องมือ การวิเคราะห การปฏิบัติ จะมีการนําผลการวิจัย มาใชในการวิเคราะหในชั้นเรียน 

หลักฐานประกอบ  

1. วาระการประชุมสาขาวิชา  

2. มคอ 3-6   
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10.5 มีการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู อยางไร 

           โดยหลักสูตรไดรับการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนในการเรียนการสอน ที่จัดโดย

วิทยาเขตสุราษฎรธานีซึ่งมีการบริหารเปนแบบรวมศูนยปฏิบัติการประสานภารกิจ ประกอบดวย ศูนย

ปฏิบัติการวิทยาศาตรและเคร่ืองมือกลาง สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ และเคร่ืองมือทาง

วิทยาศาสตรที่รองรับการวิจัย หอบรรณสารสนเทศ เปนศูนยรวมแหลงความรูที่นักศึกษาสามารถคนควาหา

ความรูดวยตัวเอง ทางเอกสารตํารา หนังสือ หรือสิ่งพิมพตางๆ (http://lib.surat.psu.ac.th) ศูนยสารสนเทศ 

ใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรและการวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร และรายวิชาตางๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหไดประโยชนสําหรับนักศึกษา รวมถึงการใหบริการอินเตอรเน็ต wifi ความเร็วสูงใหกับนักศึกษาสามารถ

เขาใชงายไดอยางสะดวกโดยเฉพาะในการคนฐานขอมูล งานวิจัยออนไลนที่เกี่ยวของ และเขาถึงองคความรู

ใหมๆ (http://it.surat.psu.ac.th/main.php)  

หลักสูตร มีกระบวนการในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดังนี้  โดยอาจารย

นําเสนอปญหาสิ่งอํานวยความสะดวกผานสาขาวิชา หรือผานคณะโดยตรง  จากนั้นสาขาวิชาประชุมเพื่อ

ประเมิน และนําเสนอปญหา หรือขอเสนอแนะไปยังคณะ เพื่อนําเสนอไปยังวิทยาเขต ทางหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร ศูนยสนเทศ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หรือหองสมุด สงแบบประเมินความพึงพอใจ online 

มายังอาจารยแตละทานเพ่ือประเมินและนําเสนอความคิดเห็น  

มีกระบวนการในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดังนี้  

1. อาจารยนําเสนอปญหาสิ่งอํานวยความสะดวกผานสาขาวิชา หรือผานคณะโดยตรง  

2. สาขาวิชาประชุมเพื่อประเมิน และนําเสนอปญหา หรือขอเสนอแนะไปยังคณะ เพื่อนําเสนอไปยัง

วิทยาเขต  

3. ทางศูนยสนเทศฯ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนยปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง หรือหองสมุด 

สงแบบประเมินความพึงพอใจ online มายังอาจารยแตละทานเพื่อประเมินและนําเสนอความ

คิดเห็น  

4. เจาหนาที่จะแจงใหอาจารยทราบผานทางระบบออนไลน หรือแจงเปนการสวนตัว และให

ประเมินผลความพึงพอใจหากเปนระบบการแจงแบบออนไลน 

งานบรรณสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและการเรียนรู  

1) งานบรรณสารสนเทศ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการรับบริการทุกป

การศึกษา โดยแจกแบบประเมินใหกับนักศึกษา อาจารย บุคลากร และบุคคลภายนอก ใน

การจัดกิจกรรมสัปดาหหองสมุด ระหวางวันท่ี 12 - 14 กุมภาพันธ 2561 และแจกใหกับผู

เขาใชบริการ จํานวน 500 ชุด   
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2) จัดทําสรุปผลประเมินเสนอตอผูบริหารที่ดูแลงานบรรณสารสนเทศ และผูบริหารฝายประกัน

คุณภาพของวิทยาเขต 

3) นําขอมูลท่ีไดรับจากผลประเมินเขาที่ประชุมศูนยสนเทศและการเรียนรู เพื่อหาแนวทาง

แกปญหา ปรับปรุง และพัฒนางานใหตรงตอความตองการของผูใชบริการตอไป 

วิศวกรรมและซอมบํารุง 

1) ใหชางดําเนินการสํารวจซอมแซมและบํารุงรักษากอนเปดใหบริการหองเรียน  

2) ใหชางดําเนินการสํารวจซอมแซมและบํารุงรักษาระบบไฟฟา และระบบอื่นๆ ที่เก่ียวของกอน

เปด ใหบริการหองเรียน  

3) มีชองทางใหผูรับบริการแจงซอมไดหลากหลาย   

4) มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานของชางเพ่ือแจงสถานะการซอม เพื่อใหชางสามารถ

ปฏิบัติงานได อยางรวดเร็ว และถูกตอง  

5) มีการสื่อสาร สอบถามคุณภาพ และติดตามงานหลังจากการซอม 

และไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงดังนี้ 

1) ดําเนินการซอมแซมและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกบั

จํานวน ประชากรที่เพ่ิมขึ้น  

2) ดําเนินการซอมแซมเกาอี้ โตะเรียน อุปกรณเก่ียวกับการเรียนการสอน กอนเปดภาคเรียน  

3) ดําเนินการติดตามและตรวจสอบ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอุปกรณการเรียนการสอน  

ใหพรอมกับการเรียนการสอนอยูเสมอ 

4) ดําเนินการซอมแซมและติดตั้งระบบดับเพลงิและขอมูลจุดติดตั้งถังดับเพลิง  

5) ดําเนินการติดตามและตรวจสอบ ระบบดับเพลิงและขอมูลจุดตดิตั้งถังดับเพลิงใหพรอมใช

งานอยูเสมอ 

อาคารและสถานที่ 

1) ใหแมบานดําเนินการสํารวจครุภัณฑภายในหองเรียนกอนเปดใหบริการหองเรียน และหลัง

ปดบริการ  

2) ใหแมบานดําเนินการสํารวจแจงรายการซอมแซมและบํารุงรักษา ระบบไฟฟา และระบบอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ กอนเปดใหบริการหองเรียน   

3) มีชองทางใหผูรับบริการแจงซอมไดหลากหลาย  

4) มีการสื่อสาร สอบถามคุณภาพ และติดตามงานหลังจากการซอม 

5)  ประสานการทํางานระหวางผูขอใชบริการกับชางซอมแซม โดยมีระบบการแจงซอมออนไลน

ใหบริการ 

ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลาง 

 ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลาง จะมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขาใช

บริการในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเปนประจําทุก ๆ ภาคการศึกษา เมื่อนักศึกษาเรียน
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ปฏิบัติการจบในแตละภาคการศึกษา ก็จะใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลน เพื่อสํารวจความพึงพอใจใน

การใชบริการ 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูใชบริการในภาคการศึกษาที่ 1/60 จํานวน 

515 คน ซึ่งเปนอาจารยและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเปนนักศึกษา 98.3% 

และอาจารย 11.7% นักศึกษาชั้นปที่ 1 44.7% นักศึกษาชั้นปที่ 2 30.5% นักศึกษาชั้นปที่ 3 22.6% และ

นักศึกษาชั้นปที่ 4 2.20% ในหัวขอตาง ๆ เปนดังตอไปนี้ 

 
รายละเอียดการประเมิน ผลการประเมิน 

1. ดานนักวิทยาศาสตรที่ควบคุมการปฏิบัติการ 

1.1 ความตรงตอเวลา 

1.2 ความตั้งใจและความกระตือรือรนในการควบคุมการปฏิบัติการ 

3. บุคลิกภาพ วุฒิภาวะ ทางอารมณในการควบคุมปฏิบัติการ 

4. ความรูความสามารถในการใหคําแนะนําและการแกปญหา 

 

ดีมาก 

ด ี

ด ี

ดี 

2. ดานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

1. สภาพหองปฏิบัติการเหมาะสมตอการปฏิบัติการ 

2. ความสะอาด 

3. ความเปนระเบียบ 

4. ขนาดหองและโตะปฏิบัติการ 

5. ระบบปองกันอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการ 

 

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

3. ดานเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

1. จํานวนเครื่องมือเพียงพอตอการปฏิบัติการ 

2. คุณภาพของเครื่องมือ ความถูกตอง นาเชื่อถือ 

3. ความทนัสมัย 

 

ด ี

ด ี

ด ี

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการหองโครงงาน/วิจัย จากนักศึกษาจํานวน 52 คน เปน

ดังนี ้ (ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย และ 1 = นอยที่สุด) 

 
รายละเอียดการประเมิน ผลการประเมิน 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ 

1.1 ขั้นตอนในการใหบริการคลองตัว/ไมซับซอน 

1.2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 

1.3 ใหบริการดวยความเสมอภาคตามลําดับกอน – หลัง 

1.4 ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามเวลากําหนด 

 

3.46 

3.48 

3.59 

3.42 

2. ดานหองปฏิบัติการ(หองปฏิบัติการวจิัยและโครงงานนักศึกษา)       

2.1 ขั้นตอนในการใหบริการดานพื้นที่ในการทําวิจัย/โครงงานนักศึกษา

เหมาะสม 

 

3.51 
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รายละเอียดการประเมิน ผลการประเมิน 

2.2 ความพอเพียงของพื้นที่ในการทําวิจัย/โครงงานนักศึกษา 

2.3 ความเปนระเบียบของหองปฏิบัติการวิจัย/โครงงานนักศึกษา 

2.4 ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการ (สภาพแวดลอม แสงสวาง อุณหภูม)ิ 

2.5 ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัย/โครงงานนักศึกษา 

3.61 

3.31 

3.33 

3.02 

3. ดานเครื่องมือวิทยาศาสตร/ครุภัณฑ 

3.1 ขั้นตอนการใหบริการครุภัณฑโครงงาน / วิจัย มีความเหมาะสม 

3.2 ทรัพยากรมีความเพียงพอตอความตองการ 

3.3 ประสิทธภิาพในการใชงาน 

3.4 ความทันสมัย / สงเสริมการทําวิจัย 

 

3.48 

2.86 

3.10 

2.94 

4.ดานวัสดุวิทยาศาสตร  (เคร่ืองแกว) 

4.1 ขั้นตอนในการใหบริการวัสดุวิทยาสตรมีความเหมาะสม 

4.2 ทรัพยากรเพียงพอตอความตองการ 

4.3 คุณภาพ 

 

3.87 

3.29 

3.42 

5.ดานสารเคม ี

5.1 ขั้นตอนในการใหบริการมีความเหมาะสม 

5.2 ปริมาณเพียงพอตอความตองการ 

5.3 สารเคมีท่ีใหบริการตรงตามความตองการ 

5.4 คุณภาพ 

 

3.61 

3.15 

4.21 

3.48 

6.ดานการใหบริการของเจาหนาที ่

6.1 ใหบริการดวยความสุภาพและเสมอภาคเทาเทียมกัน 

6.2 มีความเอาใจใส  กระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ 

6.3 รับฟงปญหาหรือขอซักถามของผูรับบริการอยางเต็มใจ 

6.4 ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น 

6.5 บุคลากรสามารถใหบริการไดตรงตามกําหนดเวลา 

 

3.59 

3.96 

3.59 

3.61 

3.46 

จากผลการประเมินในดานตาง ๆ นั้น พบวาอยูในระดับปานกลาง–ดี ทางศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตร

และเครื่องมือกลางก็จะนําผลการประเมินไปแกปญหาการใหบริการเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากขึ้น  

 โดยศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลางไดนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงดังนี้ 

 1. การขอบทปฏิบัติการลวงหนามายังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมความ

พรอมสําหรับรองรับการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในดานตาง ๆ ดังนี้  

 - การของบประมาณเพ่ือสนับสนุนรายวิชาปฏิบัติการ จะมีการประสานงานกับอาจารยประจํารายวิชา 

เพื่อวิเคราะหงบประมาณที่จะใช เพ่ือใหเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

 - ขออนุมัติจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองแกวและสารเคมีในรายวิชาปฏิบัติการใหทันเวลาการเรียน/สอน 

 2. ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลางจะทําการสํารวจ รวบรวม สรุปรายการครุภัณฑที่

ขาดแคลนนําเสนอเขาคณะกรรมการพิจารณางบครุภัณฑ และถาหากครุภัณฑนั้นผานการพิจารณาก็จะดําเนิน 

การกําหนดรายละเอียดครุภัณฑใหพัสดุจัดซื้อตอไป 
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 3. ทางศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลางจะมีการประชุมหารือกันเดือนละ 1 คร้ัง ซึ่ง

หากมีปญหาในการเรียนการสอนปฏิบัติการ หรือปญหาอื่นๆ จะมีการระดมสมองเพ่ือหาทางแกไขปญหาตาม

ความเหมาะสมทัง้นี้ก็เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

รายการหลักฐาน 1. วาระการประชุมสาขาวิชา  

2. แบบประเมินความพึงพอใจ online  

3. บันทึกขอความเพื่อเสนอแนะปญหาและวิธีการแกปญหา  

10.6 มีกลไกการรวบรวมขอมูลจาก stakeholders อยางเปนระบบ มีการประเมิน และปรับปรุงอยางไร 

ในระดับสาขามีกลไกการรวบรวมขอมูล และการมาปรับปรุง ดังนี้ เพื่อนํามาใชทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา 

กลไก การประเมิน การปรับปรุง 

มีการดําเนินการรวบรวมขอมูล  

1. เก็บขอมูลจากบัณฑิตในวันรับ

ปริญญา โดยใหบัณฑิตกรอก

ขอมูลตามแบบฟอรม 

2.  มีประชุมกับผูประกอบการ 

หรือผูใชบัณฑิต 

3. ในระดับบัณฑิตศึกษาเนนสอบ 

ถามจากผูประกอบการ  

นิเทศฝกงานหรือสหกิจศึกษา 

ของนักศึกษา ป.ตร ีมาวิเคราะห 

 

ประเมินโดย

เสนอเปนวาระ

ประชุม

สาขาวิชา  

หรือกรรมการ

หลักสูตร  

มีการปรับปรุงรูปแบบเชน  

1. การปรับแบบฟอรมแบบสอบถามแกบัณฑิตเพื่อให

ครอบคลุมประเด็นที่ตองการขอมูลมากขึ้น และ

การปรับปรุงแบบฟอรมใหใชไดสะดวกรวดเร็วขึ้น

แบบ Google form 

2. การปรับเปลี่ยนจากการประเมินโดยใชกระดาษ 

เปนการประเมินโดยใชระบบ online  คือใช 

Google form เพื่อทําใหสะดวกและรวดเร็วมาก

ขึ้น อีกทั้งทําใหการวิเคราะหผลงายขึ้น ซึ่งจะปรับ

ใชกับบัณฑิตที่จะรับปริญญาในป 2560 ตอไป  

  

รายการหลักฐาน  

1.วาระการประชุมสาขาวิชา  

2. แบบประเมินสํารวจคุณภาพบัณฑิต online  

3. วาระการประชุมกรรมการประจําคณะ 
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Criterion 11 

1. The quality of the graduates ( such as pass rates, dropout rates, average time 

to graduate, employability, etc. )  is established, monitored and benchmarked; 

and the programme should achieve the expected learning outcomes and 

satisfy the needs of the stakeholders. 

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 

benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc.  are established, 

monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of 

the programme and its graduates. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked for 

improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is 

established, monitored and benchmarked for 

improvement [1] 

       

11.3 Employability of graduates is 

established, monitored and benchmarked for 

improvement [1] 

       

AUN 11  

Output 
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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        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 11 

ผลการดําเนินงานในองคนี้มีการพิจารณาขอมูลของคูเทียบเพื่อการพัฒนา ซึ่งในหลักสูตรไดกําหนดคู

เทียบกับสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรของวิทยาเขตปตตานี ซึ่งไดทําการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ 

โท และเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร ซึ่งจากขอมุลพบวาทั้งจํานวนทีมอาจารยผูสอนมีจํานวน 13 ทาน 

ซึ่งมีมากกวาในหลักสูตร ซึ่งมีอยูจํานวน 9 ทาน สวนจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร มีจํานวนมากกวาในหลักสูตร เนื่องจากเปดรับนักศึกษามากอนทําใหเปนที่รูจักและในดาน

งานวิจัยและตําแหนงวิชาการ พบวาหลักสูตรที่นํามาเปนคูเทียบอยุในอัตราที่สูงกวา ดังนั้นแนวทางในการ

พัฒนา จึงมีดังนี ้

- การเพิ่มจํานวนนักศึกษาเขาเรียนโดยโครงการประชาสัมพันธ 

- การเพิ่มตําแหนงวิชาการของอาจารยโดยการพัฒนางานวิจัยและการเขียนผลงานวิชาการในหลักสูตร 

- การเรียนการสอน ดานความพรอมของเครื่องมือซึ่งหลักสูตรไดพัฒนาใกลเคียงกับคูเทียบ 

 ผลการพัฒนาพบวา หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาจากสถาบันแมโจ ซึ่งผลการประชาสัมพันธ

หลักสูตร และคณาจารยในหลักสูตรไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา โดยไดรับการแตงตั้งเปน

ผูชวยศาสตราจารย 2 ทาน และดานเคร่ืองมืออุปกรณในการเรียนการสอน ทีมคณาจารยในหลักสูตรไดพัฒนา

โครงการและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ทําใหสามารถจัดหาเครื่องมืออุปกรณในการเรียนการ

สอนที่พรอมสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

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

for improvement 

งานทะเบียนและประมวลผลไดรายงานผลการตกออก ดังตารางตอไปนี้ 



121 
 

ตาราง 1 แสดงอัตราการสําเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนักศึกษา (Pass and Dropout Rate) 

  

ป

การศึกษา 

จํานวน 

นศ. ในรุน 

ป โท 

จํานวน 

นศ. ในรุน 

ป เอก 

จํานวน นศ. สําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลา (ป) 

จํานวน นศ. ที่ออกกลางคัน

ระหวางในชั้นป 

2 ป 5 ป 

มากกวา 

กําหนด ป 1 ป 2 ป 3 

ป 4 เปน

ตนไป 

2557 4  4  -   -   -   -   -   -   -  

2558 3  1  -   -   -   1  -   -   -  

2559 3 - - - - -  1   -   -  

2560 7 - - - - - - - - 

2561 2 1 - - 1     

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

improvement 

หลักสูตรฯ ในการจัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานประจําป งานทะเบียนและประมวลผลเปน

ผูสรุปขอมูล จํานวนนักศึกษา ไวที่ http://reg.surat.psu.ac.th/stdsum/stdsum_home.php  ปจจุบัน 10 

ส.ค. 2561 มีรายงานขอมูลจํานวนนักศึกษาดังนี้ 

ปการศึกษา 2557  2558 2559 2560 2561 รวม 

วิทยาศาสตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา เทคโนโลยียาง   

8  

(เอก 4, 

โท 4) 

3  

(เอก 1, 

โท 2) 

3 

(เอก 2, 

โท 1) 

7 

(โท 7) 

2 

(เอก 1, 

โท 1) 

22 

นักศึกษาออกกลางคัน - 1 1 - - 2 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษาตามแผน - - - - - 1 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษาแตเกินเวลาในแผน 1  -   1 

จํานวนที่ไมจบการศึกษาตามแผน  (ปโท) 3 (โท) 2 (โท) 1 (โท)   6 
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 ในปการศึกษาที่ผานพบวา นักศึกษารุนที่ 1 รับในป 2557 ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาโทควบเอก 

จํานวน 4 คนและนักศึกษาระดับปริญาโท 4 คน พบวาจบการศึกษา 1 คน ซึ่งเกินแผนการศึกษาที่กําหนด 

และพบวาอีก 3 คนยังไมจบการศึกษา สวนในป 2558 และ ป 2559 มีนักศึกษาในระดับปริญญาโท 3 คนซึ่ง

ยังจบการศึกษา รวมไมจบตามแผน 

ซึ่งหลักสูตรไดมีมาตรการในการเรงรัดใหนักศึกษาจบตามกําหนดดังนี้ 

- เพิ่มระบบติดตามการทําวิจัย 

- ติดตามความกาวหนางานวิจัย 

- เนนระบบการใหคําปรึกษา 

- เสริมทักษะในการตีพิมพและเขียนเลมรายงาน 

หมายเหตุ นักศึกษาที่เขาระดับปริญญาเอกเปนหลักสูตรแบบ 2.1 ใชเวลาการศึกษา 5 ป 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

มหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจการไดงานของนักศึกษาจากทุกป ในชวงงานรับปริญญา (กันยายนทุกป) 

โดยในป 2560 มีบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรปรับปรุงนี้เปนรุนที่สอง แตขอมูลการไดงานทําของบัณฑิตยังไมมี

การ upload ในระบบออนไลน คณะกรรมการประจําหลักสูตร จึงไดสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตใน

หลักสูตร  

ในปการศึกษา 2560 ไดมีนักศึกษาระดับปริญญาโท สําเร็จการศึกษาจํานวน 1 คน ซึ่งนักศึกษาที่จบ

การศึกษาไดงานทําทันทีเมื่อจบการศึกษา ซึ่งทํางานในตําแหนงนักวิจัยในโครงการของมหาลัย ซึ่งการทํางาน

ไดนําองคความรุท่ีไดศึกษามาใชจริง และสามารถประยุกตกับศาสตรอื่นๆในขณะเดียวกัน 

นอกจากนี้ไดมีการทําระบบการติดตามภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา โดยสรางระบบ 

google form ซึ่งเปนชองทางที่ใหนักศึกษาสามารถกรอกขอมูลการมงีานทําของตัวเองกลับมายังหลักสูตรเพื่อ

เก็บเปนขอมูลการมีงานทําของนักศึกษา 

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

monitored and benchmarked for improvement 

 การควบคุมคุณภาพของกระบวนการทําวิจัยของบัณฑิต จะทําโดยการวางระบบในการทําวิจัยของ

นักศึกษา ซึ่งไดยตามกระบวนการที่วางไวดวยระบบของบัณฑิตวิทยาลัยของวิทยาเขต และมหาลัย และใน

ระดับหลักสูตร ไดควบคุมและสงเสริมคุณภาพของกระบวนการวิจัยของบัณฑิตโดยมีขั้นตอนดังนี ้
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      -    นักศึกษาเขามาจะไดรับการสอบสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลความสนใจในหัวขอวิจัย 

- ทําการวิเคราะหความเฉพาะทางของทีมอาจารยเพื่อใหเปนที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษา 

- กําหนดการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณภาพการทําวิจัย เชน รายวิชาสัมมนาที่เนนการพัฒนาการ

สงเสริมองคความรูวิจัยที่หัวขอที่สนใจ 

- กําหนดการเวลาการทําวิจัยของนักศึกษาตามระบบบัณฑิตศึกษา 

- ติดตามกระบวนการวิจัย โดยระบบอาจารยที่ปรึกษา 

- และประเมินการทําวิจัย และเวลาการจบของนักศึกษา 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

 ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรไดจัดทําแบบสอบถามทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของตนเองของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่ใหจัดการประเมิน

การสอนในทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ซึ่งโดยสวนใหญคณาจารยไดผลการประเมินในระดับดี และดีมาก  

(รายละเอียดตาม มคอ.5 ของแตละรายวิชา) 

 นอกจากนี้ ในระดับบัณฑิตศึกษา จะวางระบบที่จะติดตามบัณฑิตสามารถทําไดรวมกับการดําเนินงาน

ในระดับปริญญาตรี ทางหลักสูตรไดรับผลการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการ และผูวาจางบัณฑิต

โดยในอนาคต นั้นคือเมื่ออาจารยในหลักสูตรออกนิเทศนักศึกษาจะเปนชวงเวลาที่ผูประกอบการและอาจารย

ไดพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหตรงกับความตองการของผูประกอบการ ซึ่ง

จะมีแบบประเมินจากหลักสูตรใหผูประกอบการแสดงความคิดเห็น  

เมื่อศึกษากับคูเทียบพบวาทั้งพื้นที่ของการจํานวนผูประกอบการและโรงงานทางดานยางของพื้นที่

จังหวัดสุราษฎรธานีนาจะเปนขอไดเปรียบของหลักสูตร ซึ่งทําใหการรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการจะ

สามารถรรับขอมูลไดอยางตอเนื่องและสามารถนํามาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อใหตรงกับความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรม 
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ปการศึกษา 2560  หลักสูตรไดรับงบประมาณสําหรับพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 27300 บาท โดยจัดแบงเปนหมวดๆ ดังตารางตอไปนี้  

ลําดับที่ ชื่อโครงการ นศ. ชวงเวลาในการจัด สถานที่ / จังหวัด งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 เขารวมประชุมผลงานทางวิชาการ PCT 8 นศ โท 

มิถุนายน 2561 

นําเสนอผลงานแบบ 

oral  กรุงเทพมหานคร 20,000 

ดร. จุฑารัตน  

ดร. สุนิสา 

2 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษา นศ ทุกชั้นป มิ.ย-ส.ค. 2561 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 5,000 

สาขารวมกับ 

คณะวิทย 

3 

โครงการเขารวมประชุมผลงานทางวิชาการ 

APRC 2017 

นศ โท เอก  

ทุกชั้นป 

สงนักศึกษาเขารวม

นําเสนอผลงานภาค 

Poster และ oral มอ. สุราษฎรธานี 

APRC 

สนับสนุน

คาใชจาย คณาจารยในสาขา 

4 

โครงการจัดบูทนิทรรศการ วิชาการและ

ประชาสัมพันธหลักสูตรในงาน NR trade  ป 1 โทเอก 

 จัดเตรียม Poster 

ประชาสัมพันธ

หลักสูตร 

โรงแรมสยามธานี  

จ. สุราษฎรธานี 2,300 หัวหนาสาขา 

รวม 27,300   
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สวนที่ 4 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง ( 5 ประเด็น)  

1. เปนสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความตองการสูง  

2. มีเนื้อหารายวิชาใหทันสมัย ตรงกับยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย 

3. เปนหลักสูตรตรงความตองการของพื้นที่ จังหวัดภาคใต 

4. เปนหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยียาง 

5. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยดานเทคโนโลยียางทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

 

จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

1. ขาดทักษะในการสื่อสาร ไดแก การนําเสนอ และภาษาอังกฤษ 

2. ขาดทรัพยากรเฉพาะทางในการเรียนรูขั้นสูง ไดแก หองปฏิบัติการ หองสมุดเฉพาะทาง 

3.  คุณสมบัตินักศึกษาเขาเรียนที่ไมตรงสาขาวิชา 

4. อาจารยประจําหลักสูตรยังเขาสูตําแหนงไมถึง 50 % 

5. ความรวมมือทั้งดานวิชาการและวิจัยกับตางประเทศ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมใหเกิดการนําเสนอผลงานทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับประเทศและ

นานาชาต ิ

a. สอดแทรกการนําเสนอผลงานในรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 

b. ทรัพยากรการเรียน (Learning Material) เปนภาษาอังกฤษ  

c. สงเสริมสิ่งแวดลอมในการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษ  

2. มีแผนการพัฒนาดานวิชาการประจําปสําหรับนักศึกษา 

3. สงเสริมใหเกิดทักษะการวิจัยและความชํานาญดานสาขาเทคโนโลยียาง 

4. สนับสนุนและสงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

5. สรางความรวมมือกับตางมหาลัยและในระดับนานาชาติ 
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สวนท่ี 5 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

 
CdsName CdsValues 

1.จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด   

ระดับปริญญาตรี 0 

ระดับ ป.บัณฑิต 0 

ระดับปริญญาโท 1 

ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

ระดับปริญญาเอก 1 

2.จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   

ระดับปริญญาตรี 0 

ระดับ ป.บัณฑิต 0 

ระดับปริญญาโท 0 

ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

ระดับปริญญาเอก 0 

3.จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   

จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี   

จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 16 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  5 

4.จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 15  

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเทา  
0 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโท

หรือเทียบเทา 
0 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา  
5 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 5 
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จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 
1 

จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 
4 

จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 
3 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  5 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 0 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 0 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 
1 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 0 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 0 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 1 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 0 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 0 

5.คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร   

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   

ระดับปริญญาตรี 0  

ระดับ ป.บัณฑิต 0  

ระดับปริญญาโท 0  

ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0  

ระดับปริญญาเอก 5  
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จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2  

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 3  

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 1  

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 1 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย  0  

6.จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
5 

บทบสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศาร

ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0 

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม

อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน

นับ แตวนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

0 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

16 

ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 0 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 
0 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 2 

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 0 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 
2 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรบัการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
2 

จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 
0 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ 0 

จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
1 

7.การมีงานทําของบัณฑิต  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา

ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่

ประกอบอาชีพอิสระ) 
0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 0 
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จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีศ่ึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 7 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 0 

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 
0 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
0 

8.ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 
1 

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  1 

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
3 

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

- 

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 

จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 - 

จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วนั  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

- 

จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใน

ฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
1 
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อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 

ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร - 

จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 
- 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ

ประเมิน) 
1 

9.ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 
4 

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  
4 

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

- 

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 

จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 - 

จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
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อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใน

ฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 

4 

ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร - 

จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 
- 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ

ประเมิน) 
0 
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ภาคผนวก 

ผลงานตีพิมพและงานวิจัยที่ไดรับทุนของคณาจารยในสาขา ประจําป 2560  

ผลงาน จํานวน

ผลงาน 

ชื่อ-สกุล เจาของ

ผลงาน 

ชื่อผลงงาน ชื่อวารสาร/

แหลงทุนวิจัย 

หมายเหตุ 

1. ผลงานตีพิมพ (ชิ้น) 

ระดบันานาชาติ ISI 

 

อาจารยประจํา 

5 1. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

1. Influence of critical carbon nanotube loading on mechanical 

and electrical properties of epoxidized natural rubber 

nanocomposites 

2. A comparative study of rice husk ash siliceous earth 

as reinforcing fillers in epoxidized natural rubber composites 

3. Influence of critical carbon nanotube loading on mechanical 

and electrical properties of epoxidized natural rubber 

nanocomposites 

4. Novel approach to determine non-rubber content in 

Hevea brasiliensis: Influence of clone variation on properties of 

un-vulcanized natural rubber 

5. Improving properties of natural rubber/polyamide 12 

blends through grafting of diacetone acrylamide functional 

group 

 1.ผูวิจัยรวม SKULRAT 

PICHAIYUT, SUWALUK 

WISUNTHORN, and 

APINYA KRAINOI  

2. ผูวิจัยรวม 

WIPHAWADEE 

PONGDONG,  

3. ผูวิจัยรวม APINYA 

AKRAINOI, SKULRAT 

PICHAIYUT, SUWALUK 

WISUNTHORN 

4. ผูวิจัยรวม  

5. ผูวิจัยรวม 
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 2 2. ดร. จุฑารัตน  

อิทปน 

 

1. Mathematical modeling of drying kinetics and property  

investigation of natural crepe rubber sheets dried with infrared 

radiation and hot air 

2. Microbial communities in natural rubber coagula 

during maturation: impacts on technological properties of dry 

natural rubber 

 1.ผูวิจัยรวม  

2. ผูวิจัยรวม 

 

 4 3. ดร. สกุลรัตน 

พิชัยยุทธ 

 

1. Biodegradability and Thermal Properties of Novel 

Natural Rubber/Linear Low Density Polyethylene/Thermoplastic 

Starch Ternary Blends 

2. Novel approach to determine non-rubber content in 

Hevea brasiliensis: Influence of clone variation on properties of 

un-vulcanized natural rubber 

3.  Influence of critical carbon nanotube loading on mechanical 

and electrical properties of epoxidized natural rubber 

nanocomposites 

4. Improving properties of natural rubber/polyamide 12 

blends through grafting of diacetone acrylamide functional 

group 

 1. ผูวิจัยรวม CHAROEN 

NAKASON, SUWALUK  

WISUNTHORN 

2. ผูวิจัยรวม           

PHATTARAWADEE 

NUN-ANAN, CHAROEN 

NAKASON  

3. ผูวิจัยรวม 

4. ผูวิจัยรวม            
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 1 4. ผศ.ดร. สุนิสา 

สุชาติ 

1) Eco-nanocomposites with epoxidized natural rubber for 

improved mechanical properties essential to 

unmanned aerial vehicles propeller applications.  

 

1.Adv Polym 

Technol. 37, 

5 (2018),1-12. 

  

1-8  ผูวิจัยรวม  

 1.Pithaksareetham, N., 

Hongkarnjanakul N. and 

Suchat S.  2018.   

 

 3 

 

5. ดร. เอกสิษฐ 

อนันตเจริญวงศ 

 

1. พฤติกรรมการกรีดยางพารา พฤติกรรมการเลือกใชมีดกรีดยางพารา การ

ประเมินแนวคิดเก่ียวกับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติของเกษตรกรชาวสวน 

2. Comparative Performances of The Automatic Para 

Rubber Tapping Machine and a Jeh-Bong Knife Tapping 

3.Influence of Pretreatments on Sustainability  of Bioethanol 

Production from Napier Grass 

 

 

 

 

1. ผูวิจัยรวม  

2. ผูวิจัยรวม  

3. ผูวิจัยรวม  

อาจารยสอนใน

สาขา 

1 ผศ.ดร.วรรณ

รัตน เช่ืองชยะ

พันธ 

1.  Synthesis and characterization of elastomeric 

bio-based non-isocyanate polyurethane from natural rubber 

 1. ผูวิจัยรวม 
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2. Proceeding 

ระดับนานาชาติ 

- Oral 

presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

1. รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค 

 

2 ดร. จุฑารัตน  

อิทปนดร.  

 

 

3.เอกสิษฐ 

อนันตเจริญวงศ 

 

 

 

4. ผศ.ดร. สุนิสา 

สุชาติ 

 

 

 

 

 

1. Stress Relaxation, Viscoelastic and Morphological Properties 

of Dynamically cured Devulcanized Rubber and Copolyester 

Blends: Influences of Carbon Black Loading 

2.1  Effect of silicon carbide on the properties of natural rubber 

blends with EPDM rubber 

2.2 Properties of Carbon Black filled NR/EPDM Blends Prepared 

for O-ring Material in the Solid Oxide Fuel Cells 

3.1 Reinforcing Rubber with rubberwood lignin: thermal stability 

and mechanical properties of lignin-filled rubber composite 

3.2 Investigation of homogeneity of natural rubber from 

different areas and seasonal tapping and its effects on the 

properties of carbon black filled rubber vulcanization 

4.1) Weathering resistance of nanocomposites for UAV 

applications made of epoxy resin with nanosilica and 

epoxidized natural rubber.  

4.2) Reinforcing Rubber with rubberwood lignin: thermal stability 

and mechanical properties of lignin-filled rubber composite  

4.3) Improving the Impact Strength of Epoxy Resin for UAV 

Propeller Applications with Epoxidized Natural Rubber. 

4.1,4.2) June 

14th-15th, 

2018 and 

4.3,4.4) June 

1st -2nd2017. 

The 

International 

Polymer 

Conference 

of Thailand 

(PCT-7, 8) 

Amari 

Watergate 

Hotel, 

Bangkok, 

Thailand.  

4.5,4.6,4.7) 

APRC-2017. 

PSU, 

Thailand. 

Nov.17-18, 

2017  

4.1.Lanna A., 

Pithaksareetham N. and 

Suchat, S., 2018.  

4.2 Rungruang, T, 

Suchat, S., Intapun, J. 

2018. 

4.3 Pithaksareethum, N. 

and Suchat, S. 2017. 

4.4.Boonyaboonya, J. 

and Suchat, S. 2017. 

4.5. Pithaksareetham N. 

and Suchat S. 2017. 

4.6. Boonyaboonya, J. 

and Suchat, S. 2017. 

4.7. Lanna, A., 

Pithaksareetham N. and 

Suchat S. 2017. 
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- Poster 

Presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผศ.ดร. 

 วรรณรัตน 

เช่ืองชยะพันธุ 

4.4) Fast Estimates of the Dirt Content in STR 20 by Near 

Infrared Spectroscopy.  

4.5) Improving the mechanical properties on epoxy resin 

composites with ENR 50 for use in wind turbine propeller 

4.6) Fast Determination of Mooney viscosity in STR 20 

by Near Infrared Spectroscopy 

4.7) Effect of loading of epoxidized natural rubber on impact 

strength of UAV applications 

1. Studies on Natural Rubber-graft-Poly(2-hydroxyethyl acrylate)  

and Its Vulcanizates 

 

 

 

 

3. การบริการ

วิชาการ (ครั้ง) 

- -กยท.นาสาร 

- ผูสนใจ 

-สหกรณ 

- พัฒนาผลิตยางคุณภาพดี 1 คร้ัง 

- พื้นยางปูพื้น 4 ครั้ง 

- ที่ปรึกษา SEMs สหกรณ 

- ที่ปรึกษาโครงงานวิทย  

  

 

 

4. ผลิตภัณฑ/ 

สิ่งประดิษฐ  

 - -   

5. การยื่นขอจด

สิทธิบัตร 

 - -   
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6.การผลิตหนังสือ 

เอกสาร ตํารา 

3 1.ดร. จุฑารัตน 

อินทปน 

2. ดร. สุนิสา     

สุชาติ 

1. สารเคมีสําหรับยาง 

 

2. ยางธรรมชาติ : การแปรรูปยาง 

3. กระบวนการแปรรูปยาง 1 

 

 

 

เอกสารคําสอน(เฉพาะท่ีเปน

รูปเลมแลว)/เอกสาร

ประกอบการสอน 

7.โครงการที่เสนอ

เพื่อขอทุนจากแหลง

ทุนภายในและ

ภายนอก 

3.  

 

 

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

2. ทุน สถาบันวิจัยและนวัตกรรมยาง 2 ป งบ 440,000  เร่ิม 1 มิ.ย.2560  

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

 7.หัวหนาโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


