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คํานํา 
 
 

 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป  ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 

2560 โดยเลือกใชระบบประกันคุณภาพ AUN-QA Assessment at Programme Level Version No. 3.0 

ในระดับ หลักสูตรจัดทําข้ึนเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบปการศึกษา 2560 

เพ่ือประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวาหลักสูตรไดดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

และสาธารณชน   

 เนื้อหาของรายงานประกอบดวยขอมูลทั่วไป อาจารย นักศึกษาและบัณฑิต ขอมูลผลการเรียนรายวิชา

ของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรการบริหารหลักสูตร ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับ

คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมิน และแผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ซึ่งรวบรวม ขอมูล

ในชวงเวลาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   

  รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายในนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน จุดออน จุดแข็ง

โอกาส และอุปสรรคของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม            

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการเพื่อผลิตบัณฑิต

ใหมีคณุภาพในรอบปที่ผานมา  

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

กรกฎาคม 2561 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานและประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการสิ่งแวดลอม จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรประจําปการศึกษา 

2560 ซึ่งไดรับความรวมมือจากคณาจารยทุกทานรวมกันจัดทํารายงานฉบับนี้ 

 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนการบริหารแบบรวม

ศูนยบริการประสานภารกิจ จึงมีขอมูลบางองคประกอบไดมาจากหนวยงานสวนกลางที่เปนหนวยงาน

รับผิดชอบ เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ ไดขอมูลจากศูนยการเรียนรูและสารสนเทศ การตกออก ไดจากงาน

ทะเบียนและประมวลผล เปนตน 

ทางหลักสูตรฯ ไดจัดทําการประเมินตนเองตาม CUPT QA ดังตารางตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน แนวทางการพฒันา 
AUN 1 
Expected 
Learning 
Outcome 

ผลการประเมินไดคะแนน  2 
หลักสูตรมีการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยยึดตาม 
มคอ 1 และผลจากขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย และไดมีการให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือความถูกตองและทันสมัย  

มีระบบการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูมีสวนไดสวน
เสีย เพ่ือไดขอมูลที่ครบถวน 

AUN 2 
Programme 
Specification 

ผลการประเมินไดคะแนน 2 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร โดยนําขอมูลจาก
การดําเนินงานที่ผานมาและจาก ผูมีสวนไดสวนเสียมา
จัดระบบโปรแกรมเพ่ือความทันสมัย และเกิดผลประโยชน
ตอนักศึกษามากที่สุด 

มีระบบการตรวจสอบผล
การปรับปรุง  การประเมิน
ที่ชัดเจนใหมากขึ้น  

AUN 3 
Programme 
Structure and 
Content 

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

มีระบบการตรวจสอบ การ
ประเมิน และระบบการ
ดํ า เนินการหลังประเมิน 
และพยายามปรับปรุงให
โปรแกรมทันสมัยใหมากขึ้น
โดยเทียบกับสถาบันอื่นๆ  
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน แนวทางการพฒันา 
AUN 4 
Teaching and 
Learning 
Approach 

ผลการประเมินไดคะแนน 4 
ระบบการเรียนการสอนมีการดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรทุกประการอีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรี ยนการสอน เปนแบบ Active Learning 50% และ
สอดแทรกภาษาอังกฤษ 20%  

มีระบบการประเ มินการ
เรียนการสอนหลายทาง 
นอกจากผู เรียนประเมิน 
อาจมีระบบการประเมิน
อยางอื่น เชน การสอนเปน
ทีมที่อาจารยในทีมชวยกัน
ประเมิน 

AUN 5 
Student 
Assessment 

ผลการประเมินไดคะแนน 2  
การประเมินนักศึกษามีระบบที่ชัดเจนจากทางทะเบียน อีก
ทั้งอาจารยก็มีการสงผลคะแนนตามกําหนดเวลาอยาง
ครบถวน และประกาศใหนักศึกษาทราบเพ่ือพิจารณาผล
การเรียน  

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

AUN 6 
Academic 
Staff Quality 

ผลประเมินไดคะแนน 3  
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการใหการสนับสนุนอาจารยทั้งใน
เรื่องการเรียนตอ การทําวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ
อ่ืนๆ การอบรม สัมมนา และการสงเสริมการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ   

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

AUN 7 
Support Staff 
Quality 

ผลประเมินไดคะแนน 2 
การบริหารเปนการบริหารแบบรวมศูนย สาขาวิชาไมมี
บุคลากรสายสนับสนุน ทําใหบางครั้งการทํางานลาชา เชน 
งานเอกสาร  

ปรับระบบการทํางานของ
บุคลากรฝายสนับสนุนให
รวดเร็วและทันเวลาใหมาก
ขึ้น  

AUN 8 
Student 
Quality and 
Support 

ผลประเมินไดคะแนน 4 
มีระบบการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาในทุกดาน ทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา ผานโครงการตางๆ ของ
คณะ สาขา และวิทยาเขต  แตยังมีการขาดแคลนครุภัณฑ
บางสวน  

จัดครุภัณฑใหเพียงพอตอ
ความตองการของนักศึกษา 

AUN 9 
Facilities and 
Infrastructure 

ผลประเมินไดคะแนน 3 
มีระบบการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ครบถวน 
เชน หองสมุด  Wi-Fi  หองเรียน และหองปฏิบัติการตางๆ  

มีระบบการตรวจสอบความ
พ ร อ ม ข อ ง อุ ป ก ร ณ ใ น
หองเรียนใหมากขึ้น และ
ควรเพ่ิมคุรุภัณฑใหเพียงพอ
ตอจํานวนนักศึกษา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน แนวทางการพฒันา 
AUN 10 
Quality 
Enhancement 

ผลประเมินไดคะแนน 3 
มีระบบการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน การประเมิน
และคุณภาพของนักศึกษาผานกรรมการตางๆ  

เพ่ิมระบบการติดตาม การ
ประเมิน และการเก็บขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสียให
มากขึ้น 

AUN 11 
Output 

ผลประเมินไดคะแนน 2 
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร แต
บางคนยังหางานทําไดชา และยังไมตรงกับสาขาวิชา อัตรา
การไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษายังนอย  

มี ม า ต ร ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห
นักศึกษามีโอกาสไดงานทํา
มากขึ้น 
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บทที่ 1 

สวนนํา 
โครงรางหลักสูตร (Program Profile) 

 
1) ปรัชญา และความสําคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม เปนหลักสูตรของศาสตรเชิง

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

ความสําคัญ 
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความตองการบุคลากรในวิชาชีพวิทยาศาสตร และพัฒนาบุคลากรที่ 

มีองคความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดลอม 
 
2) วัตถุประสงค  

2.1) เพ่ือผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถและมีทักษะที่จะใชความรูในการ
จัดการสิ่งแวดลอม และการแกไขผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2) เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถในการปรับตัวเขากับเทคโนโลยี 

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

3) โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

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

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

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

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

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

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมทิพย ดานธีรวนิชย 

2) ดร.เชาวนา ยี่รงค 

3) ดร.สายสุนีย จํารัส 

4) อาจารยสุวิมล ตันฑสุกิจวณิช 

5) อาจารยโปรดปราน คําออน 
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บทที่ 2 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 

ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 1 
 

เกณฑขอที่ เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 
- ตามเกณฑ () 
- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑขอ 1,2,11 
 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 2.2 อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  
 

ลําดับ
ที ่

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒริะดับ

อุดม 
ศึกษา 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศกึษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 3-1013-00348-04-0 ผูชวย
ศาสตราจารย 

น.ส.สมทิพย  ดานธีรวนิชย 
(อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร) 

D.Eng. Urban Engineering  University of Tokyo, Japan 2535 220 220 315 315 
M.Sc. Environmental 

Technology and 
Management 

Asia  Institute of Technology 2532 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 2530 
2. 3-9201-00267-65-0 อาจารย น.ส.เชาวนา ยี่รงค Ph.D. Environmental 

Engineering 
University of  Southampton, UK 2557 220 220 315 315 

Master of 
Philosophy 

Environmental 
Technology 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุร ี

2547 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2544 
3. 3-8499-00284-21-3 อาจารย น.ส.โปรดปราน  คําออน 

(อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร) 
วท.ม. วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2548 220 220 315 315 

วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2542 
 
 
 

 

4. 3-2101-00077-11-3 อาจารย น.ส.สายสุนีย จาํรัส ปร.ด วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2554 220 220 315 315 

   (อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร) 

วท.ม เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุร ี

2548     

    วท.บ เคมีทรพัยากร
สิ่งแวดลอม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2546     
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ลําดับ
ที ่

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒริะดับ

อุดม 
ศึกษา 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศกึษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

5. 3-8599-00080-79-1 อาจารย นางสุวิมล  ศานติชาติศักดิ์   
(อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร) 

วท.ม. วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 220 220 315 315 

วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2542 

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

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

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

3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................... 
 
เกณฑขอ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

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

 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปจจุบันหลักสูตรถือวาลาสมัย 

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

 
 เพ่ือใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุงพัฒนาตอไปได 
การประเมินหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี ้
 
เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความตองการในการพัฒนา 
1 ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมีเอกสาร 

ไมมีแผนหรือไมมีหลักฐาน) 
คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรุงแกไข 
หรือพัฒนาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแตไมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดําเนินการแตยังไมครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพ
เพียงพอได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการ
ตามเกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การดําเนินการที่ มีประสิทธิภาพดีกวา
เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวา
เกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning 

outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision 

and mission of the university [1,2] 

       

1.2 The expected learning 

outcomes cover both subject specific 

and generic (i.e. transferable) learning 

outcomes [3] 

       

AUN 1  

Expected Learning Outcomes 
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เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 The expected learning 

outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders [4] 

       

Overall opinion        



 
 

17 

 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1  

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

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

 
มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร จั ด ก า ร
สิ่ งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) หมวดที่ 2 ขอที่ 1.1 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

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

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

 

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

เขตสุราษฎรธานี เปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนําของภาคใต  ด านการผลิต
บัณฑิตและเปนที่ พ่ึงทางวิชาการ 
โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

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

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาค
เอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

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

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

 
โดยหลักสูตรนี้ จั ดทํ าขึ้ น โดยเนนองคความรู ที่

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

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

2. มีความสามารถในการปรับตัวเขากับเทคโนโลยี
และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเปนผูที่
สามารถเรียนรูและนําเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับปรุงใชกับ
องคกรและตนเองไดอยางเหมาะสม รวมทั้ ง มีจิตสํานึก
สาธารณะและมีสมรรถนะสากล  

3. มีความพรอมในการคนควาวิจัยและบริการ
วิชาการในดานการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ เขมแข็งและยั่งยืนและสามารถ
แขงขันไดในระดับนานาชาติ (มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) หมวดที่ 2 ขอที่ 1.3) 
 



 
 

21 

 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic ( i. e. 
transferable) learning outcomes 

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

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต  
1) กลุมวชิาภาษา    

 13 หนวยกิต  
2) กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 11 หนวยกิต  
3) กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

 6 หนวยกิต  
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 100 หนวยกิต  
1) กลุมวชิาแกน     

 48 หนวยกิต  
2) กลุมวชิาชีพ     

 52 หนวยกิต  
- กลุมวชิาชีพบังคับ   

 43 หนวยกิต  
- กลุมวชิาชีพเลือก   

 9 หนวยกิต  
 

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

1) สหกิจศึกษา 1    
 1 หนวยกิต  

2) สหกิจศึกษา 2    
 5 หนวยกิต  
หรือ  

1) ฝกงาน  จํานวนไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 
2) โครงงาน 1    

 2 หนวยกิต 
3) โครงงาน 2 4 หนวยกิต 

 
 ในแตละหมวดประกอบดวยจํานวนวิชาตาง ๆ หลากหลาย
รายวิชา ซึ่งหากพิจารณาความสัมพันธของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับ
วิชาความรูทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะดานสามารถยกตัวอยางไดดงันี ้
 

มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร จั ด ก า ร
สิ่ งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง/ 
วิชาที่สอดคลอง 

วิชาความรู
ทักษะ 
ทั่วไป 

วิชาความรูทักษะ 
เฉพาะดาน 

1) มีความรูและทักษะทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
การจัดการสิ่งแวดลอม 

 921-102 

สิ่งแวดลอมเบื้องตน 

937-116 เคมีหลัก

มูล 

937-117 

ปฏิบัติการเคมีหลัก

มูล 

937-167 

คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตร 1 

937-168 

คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตร 2 

937-169 ฟสิกส

พ้ืนฐาน 

937-170 ปฏิบัติการ

ฟสิกสพ้ืนฐาน 

937-202 สถิติและ

การประยุกต 

923-241 เคมี

สิ่งแวดลอม 

923-242 ชีววทิยา
และจุลชีววทิยา
สิ่งแวดลอม 
923-341 การ

วิเคราะหคุณภาพ

สิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
923-342 

เทคโนโลยีการ

กําจัดและบําบัดน้ํา

เสีย 

923-343   

การลดและการนํา

ของเสียมาใช

ประโยชน 

923-344   

การจัดการกากของ

เสียอันตราย 

923-345  

มลพิษทางน้ําและ

การจัดการคุณภาพ

น้ํา 

923-441   

การจัดการมลพิษ

ทางอากาศ เสียง 

และการ

สั่นสะเทือน 

923-442   

การมีสวนรวมของ

ชุมชน 

923-443  

การจัดการ

สิ่งแวดลอมสําหรับ

อุตสาหกรรม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
923-448  

เทคโนโลยีการผลติท่ี
สะอาด 
937-112  

เคมีอินทรีย 

937-113 

ปฏิบัติการเคมี

อินทรีย 

937-265 ชีวเคม ี

937-266 

ปฏิบัติการชีวเคม ี

2) มีทักษะในการคิด 
วิเคราะห และเรียนรูดวย
ตนเองผานกระบวนการ 
ACTIVE LEARNING  

935-161  
การฟง-พูด
ภาษาอังกฤษ 
935-162  
การอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษ 
935-229 
กิจกรรมเสริม
หลักสตูร 1 

937-191 

คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

921-201  

เขียนแบบ

วิศวกรรมพื้นฐาน 

922-201 

กระบวนการผลติ

เบ้ืองตน 

922-202 

ปฏิบัติการ

กระบวนการผลติ

เบ้ืองตน 

937-116  

เคมีหลักมูล 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
937-117 

ปฏิบัติการเคมีหลัก

มูล 

937-169  

ฟสิกสพ้ืนฐาน 

937-170 

ปฏิบัติการฟสิกส

พ้ืนฐาน 

923-242  
ชีววทิยาและจุล
ชีววทิยา
สิ่งแวดลอม 
923-341  

การวิเคราะห

คุณภาพสิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม 

923-342 

เทคโนโลยีการ

กําจัดและบําบัดน้ํา

เสีย 

937-112  

เคมีอินทรีย 

937-113 

ปฏิบัติการเคมี

อินทรีย 

937-265  

ชีวเคม ี

937-266 

ปฏิบัติการชีวเคม ี

921-308  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระเบียบวิธกีารวิจัย 
921-371 ฝกงาน  

921-473  

สัมมนา 

921-471 โครงงาน

นักศึกษา 1  

921-472 โครงงาน

นักศึกษา 2 

921-404 สหกิจ

ศึกษา 1 

921-405 สหกิจ

ศึกษา 2 

3) มีความสามารถในการ
คนควาหาความรูจากแหลง
ตางๆ สามารวิเคราะหและ
บูรณาการความรูเพ่ือนําไป
ระยุกตใชในการพัฒนาการ
ทํางานและมีความคิดริเริ่ม
สรา งสรรค  และสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณ
การที่เปลี่ยนแปลงได 

935- 123 
ทักษะชีวิต 
935- 146 สุ ข
ภาวะกายและ
จิต 
937- 191 
คอมพิ ว เ ตอร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

921-308 ระเบียบ
วิธีการวจิัย 
921-473 สัมมนา 
921-471 โครงงาน

นักศึกษา 1  

921-472 โครงงาน

นักศึกษา 2 

921- 404 ส ห กิ จ

ศึกษา 1 

921- 405 ส ห กิ จ
ศึกษา 2 

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

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

921-308 ระเบียบ
วิธีการวจิัย 
921-471 โครงงาน

นักศึกษา 1  

921-472 โครงงาน

นักศึกษา 2 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เทคโนโลยีและ
สังคม 

921- 404 ส ห กิ จ

ศึกษา 1 

921- 405 ส ห กิ จ
ศึกษา 2 

 

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

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

1) เ พ่ือผลิตบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี  ที่ มี
ความสามารถและมีทักษะที่จะใชความรู ในการจัดการ
สิ่งแวดลอม และการแกไขผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

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

3) เพ่ือเปนการสรางความพรอมในการคนควาวิจัย
และบริการวิชาการในดานการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เขมแข็งและยั่งยืนและ
สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 

-  

- มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร จั ด ก า ร
สิ่ งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) หมวดที่ 2 ขอที่ 1.3 
- มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร จั ด ก า ร
สิ่ งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) 

- มคอ. 3 รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร 
- เว็บไซตของสาขา คณะ วิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัย 
- เอกสารและเว็บไซตประชาสัมพันธ
หลักสูตร 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

course specifications for each programme it offers, and give detailed information 
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the 
programme. 

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

AUN 2 

Programme Specification 
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ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion  2      
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2  

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

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

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



 
 

30 

 
 

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

1. มคอ 2 
2. มคอ 3  
(ดาวนโหลดได
ทีh่ttp://learning.surat.psu.ac.th/ 
download.php?type=2 ) 
3.  - ขอบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทค โน โ ลยี  ว า ด ว ยกา รปร ะกอบวิ ช า ชี พ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตร
และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเม่ือ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ (หนา 
๑๙ เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง) 
- รายงานการประชุม/หนังสือเชิญประชุมวิ
พากยหลักสูตรโดยศิษยเกาและผูประกอบการ  
 

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

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

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

4.http://learning.surat.psu.ac.th/downloa
d.php?type=2  
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Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 

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

contribution made by each course in achieving the programme's expected learning 
outcomes is clear. 

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

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

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

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

AUN 3 

Programme Structure and Content 
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ผลการประเมินตนเอง  
เกณฑ คะแนน 

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

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion  2      
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 

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

outcomes 
    หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมมีการจัดการเรียนการ
สอนจํานวนหนวยกิตท้ังหมด 142 หนวยกิต แบงเปน 4 หมวด
การศกึษาไดแก   

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน  30 หนวยกิต ซึ่งเปนรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอนในศาสตรของภาษา สังคมและมนุษยศาสตร 
พลศึกษา กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน  6  หนวยกิต เปนรายวิชาที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ 

ง. หมวดวิชาฝกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษา   จํานวน 6 
หนวยกิต เปนรายวชิาที่สงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูจากการศึกษา
ไปใชในสถานประกอบการหรือการสรางงานวิจัยซึ่งเปนการฝกซอม
การทํางานจริง จากขอมูลที่กลาวมาแลว เห็นไดวาการออกแบบ
หลักสูตรไดมีการออกแบบใหมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในสวนของ
ศาสตรในการดํารงชีวิตและศาสตรทางดานวิทยาศาสตรและวิชาชีพ
เพ่ือใหนักศึกษาไดประโยชนสูงสุดในการเรียนรูการดําเนินชีวิตสวนตัว
และการประกอบอาชีพ 
 
โดยหลักสูตรไดมีการกําหนดผลการเรียนรูเพ่ือใหการเรียนการสอน
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว 
 
 

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

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



 
 

35 

 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
     การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรนั้น มีการคํานึงถึงความรูที่
จําเปนตอนักศึกษาทั้งในสวนของศาสตรและศิลป มีการจัดใหมีการลง
มือปฏิบัติจริงเพ่ิมเติมจากการเรียนบรรยายในหองเรียน (เชน 923-
342 เทคโนโลยีการกําจัดและบําบัดน้ําเสีย 3(2-3-4) และ 923-341 
การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 3(2-3-4) เปนตน) ซึ่ง
เปนการเพ่ิมทักษะใหนักศึกษาไดลงมือทําจริงและเขาใจในเนื้อหา
บทเรียนมากข้ึน นอกจากนี้ยังจัดให มีการทัศนศึกษายังสถาน
ประกอบการในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดสัมผัสกับการทํางาน
จริง ๆ ในสถานประกอบการ ไดเรียนรูจากผูที่ปฏิบัติงานโดยตรง เปน
ตน รายวิชา 921-371 ฝกงาน 921-473 สัมมนา 921-471 โครงงาน
นักศึกษา 1 921-472 โครงงานนักศึกษา 2 921-404 สหกิจศึกษา 1 
และ 921-405 สหกิจศึกษา 2 เปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตัวเอง
เพ่ือฝกฝนใหนักศึกษาบรรลุซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 5 ดานที่ได
กลาวมาแลว  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUN 4  

Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

4. 1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 

  
 
 

     

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

  
 
 

     

4. 3 Teaching and learning activities 
enhance life-long learning [6] 

  
 

     

Overall opinion    4    

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 

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

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 : 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม เปนหลักสูตรของศาสตรเชิง

บูรณาการที่เนนการสรางบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูและทักษะครอบคลุมดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและดาน
การจัดการสิ่งแวดลอมทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ มีความสามารถในการจัดทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและลดมลพิษที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สามารถแกปญหาและประเมินผลกระทบทุกดาน
ในภาพรวมได บัณฑิตมีทักษะดานการเลือกใชเทคโนโลยีสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว รวมถึงมีความสอดคลองกับเกณฑขอกําหนดทาง
วิชาชีพที่เก่ียวของ นอกจากนี้ยังเนนใหบัณฑิตประยุกตความรูคูคุณธรรม มีสมรรถนะสากล สามารถบูรณาการ
ความรูที่ไดเรียนมาใชประโยชนเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ หลกัสูตรนี้จึงเปนหลักสูตรที่เนนการผลิต
บัณฑิตใหเปนผูมีความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรรวมกับการมีความรูและมีทักษะดานการจัดการและ
เทคโนโลยี พรอมที่จะประยุกตใชความรูทางวิชาชีพในการทํางานและสรางสรรคงานดานสิ่งแวดลอม มีความ
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ ซึ่งอยูบนพื้นฐานท่ีสามารถแขงขันในระดับตางๆ 
ได และมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมพรอมกันไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

การดําเนินการที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบถึงปรัชญา พันธกิจ หรือวัตถุประสงคของหลักสูตรได
มีการดําเนินการที่แตกตางกันเพ่ือใหเกิดความครอบคลุมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 

1. กลุมนักเรียนในระดับมัธยมปลาย ทางหลักสูตรไดรวมกับวิทยาเขตในการใหขอมูล และตรวจสอบ
ความถูกตองในการทําวีดีทัศน เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร และไดมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรรวม
ประชาสัมพันธในโครงการ “Road Show” 

2. กลุมบุคคลท่ัวไปที่สนใจ การประชาสัมพันธโดยผาน เวปไซดของคณะและวิทยาเขต  
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3. กลุมนักเรียนที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตร ไดมีการแนะนํารายวิชา วัตถุประสงค รวมถึงแนะนํางาน
ที่รองรับเพ่ือใหนักเรียนใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจ เพื่อใหนักเรียนแนใจวาตรงกับความตองการของ
นักเรียนจริง 

4. นักศึกษาในหลักสูตร มีการแนะนํารายวิชา ปรัชญา วัตถุประสงค รวมถึงแนวทางการที่นักศึกษาจะ
เรียนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีในการเรียน ตลอดชวงเวลาการศึกษาในหลักสูตร ไดแก การปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม กิจกรรมอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา แนะแนวในรายวิชาฝกงานและสหกิจ  
 รายการหลักฐาน  
  1. เลมหลักสูตร 

2. มคอ. 2 
3. เวปไซตของคณะและวิทยาเขต 

  4. แผนพับและวีดีทัศนประชาสัมพันธ โครงการ road show 
 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งเปนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยเนนใหผูเรียนปฏิบัติจริง 
ฝกทักษะกระบวนการคดิ การบูรณาการความรูเพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปใชไดในอนาคต  

ทางหลักสูตรมีการออกแบบกิจกรรมที่ใชในหองเรียนการ การจัดการเรียนการสอนไดมีการดําเนินการ
เพ่ือกอใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังผูเรียนโดยไดมีการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ในหลายรูปแบบ 
อาทิ การใชวีดีทัศนเปนสื่อการสอน แลวตั้งโจทยคําถามเพื่อใหนักศึกษาไดรวมกันแสดงความคิดเห็น โตตอบ 
การสรางกรณีศึกษา แลวกําหนกใหนักศึกษาทํางานเปนทีม ผูเรียนมีการแบงหนาที่กัน เชน เปนผูประสานงาน
หลัก ผูประสานงานรอง คณะทํางานในกลุม สรางกระบวนการเรียนรูเปนไปตามโจทยท่ีผูสอนออกแบบ ทําให
ผูเรียนบรรลุซึ่งผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของแตละรายวิชาการที่จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้มีกิจกรรมท่ี
ผูเรียนไดรับมอบหมายจากผูสอนดําเนินการไปภายใตกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด หากผูเรียนดําเนินการไดตาม
กรอบและมีผลงานที่ไดคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดก็จะสะทอนถึงความรับผิดชอบของผูเรียน และเปนการฝก
วินัยและการทํางานเปนทีม ฝกการระดมสมอง กอใหเกิดการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ (Learning by 
doing) มีการออกแบบกิจกรรมโดยเนน Project based Learning และ Problem based Learning และ
เทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน Flipped class room 

รายการหลักฐาน 
1. มคอ.2 หมวดที่ 4.2 
2. มคอ.3 แตละรายวิชา 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

 นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนนสงเสริมการเรียนรูนอกชั้นเรียนและสรางจิตสาธารณะ

ผานรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยกําหนดใหนักศึกษาจัดทําโครงงานที่สนใจโดยใชวิชาการในสาขาที่

ตนเองศึกษา  
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หลักสูตรไดจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจและการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใน
การเรียนการสอน การเรียนรูตลอดชีวิตของหลักสูตรจึงหมายถึงการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Education) 
โดยมีตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตางๆ เชน การนําเสนอในชั้นเรียน การทํา
กิจกรรมกลุม อีกทั้งจัดใหมีรายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เชน วิชาสัมมนาทางสิ่งแวดลอม วิชา
โครงงานทางสิ่งแวดลอม วิชาฝกงาน ฯลฯ ซึ่งไดมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนกระตือรือรน สราง
ลักษณะนิสัยการเปนผูแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง หม่ันตั้งคําถามและแสวงคําตอบดวยระเบียบวิธีวิจัยที่มี
ความนาเชื่อถือเปนขั้นเปนตอน สามารถพิสูจนขอเท็จจริงดวยองคความรูจนกลายเปนนิสัยติดตัวผูเรียน
นอกจากนี้หลักสูตรยังสงเสริม สนับสนุนนโยบายของวิทยาเขตเก่ียวกับโครงการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตมากมาย เชน โครงการจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน  การจดัประกวด แขงขันตางๆ     

รายการหลักฐาน 
1. มคอ.3 แตละรายวิชา 
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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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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

5. 2 The student assessments 
including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and 
communicated to students [4,5] 

       

5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability 
and fairness of student 
assessment [6,7] 

       

5. 4 Feedback of student 
assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion  2      

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 5 

5. 1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes 

 หลักสูตรมีเกณฑและการประเมินผลเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังดังนี ้

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

1.1 การคัดเลือกเขาศึกษาโดยระบบกลาง (Admissions) 
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 - การสอบขอเขียน โดยพิจารณาจากคะแนนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) คะแนนวิชาความ
ถนัดเฉพาะ (PAT) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่ออกโดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) และ 
    - การสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการคดัเลือกภายในคณะ  

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

   - การสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการคัดเลือกภายในคณะและวิทยาเขต 
การรับนักศึกษาดําเนินการโดยงานรับนักศึกษา โดยงานรับนักศึกษาใหทางหลักสูตรเปนผูกําหนด

เกณฑการรับ โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษา สําหรับรอบโควตาและรอบ Admission ดังนี ้
1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร  
2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับของการคดัเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
แตสําหรับโครงการพิเศษอ่ืนๆ มีการกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ ผลการเรียนเฉลี่ยขั้นต่ํา แตกตาง

กันไปในแตละโครงการ 
 
ระหวางที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนตามผลการเรียนรู โดยระบบ 

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

นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา จะตองเรียนหนวยกิตครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร ดวยเกรดเฉลี่ย 
ตั้งแต 2.0 ขึ้นไป   

 
หลักฐาน: 5.1.1_เกณฑการรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
    

 5.1.2 การประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องในระหวางการศึกษา 
หลักสูตรฯ มีการประเมินผูเรียนเพ่ือพิจารณาความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่

คาดหวัง ซึ่งใชวิธีการประเมินที่หลากหลายตามลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ คือ      

1) คุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมนิจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนและการสงงานตามกําหนด   
- ประเมินจากความพรอมเพรียง การมีวินัยและความตั้งใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตามที่

ไดกําหนดในการเรียนการสอน  
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- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 

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

 
3) ทักษะทางปญญา 
ประเมินตามผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
 
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลท่ี
ได 

5) ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ 

ที่เก่ียวของ  
- ประเมินจากความสามารถในการอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน  

 หลักสูตรมีระบบสารสนเทศเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการสอน ไดแก ระบบประเมินรายวิชา ระบบ
ประเมินการสอนของอาจารย และระบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของการเรียน และนําขอมูลที่ไดไปกําหนดทิศทางของหลักสูตรตอไป 

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

 เกณฑการสําเร็จการศึกษาของผูเรียนเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย
การศึกษาข้ันปริญญาตรี โดยผูเรียนตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองได
ระดับคะแนนไมต่ํากวา 2.00 ผานการทําโครงงาน/สหกิจศึกษา  

หลักฐาน: 5.1.2_ระเบียบการศึกษาวาดวยปริญญาตรี 
 การทําโครงงาน/สหกิจศึกษา ของผูเรียนขณะกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 4 มีอาจารยที่ปรึกษา

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

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

รายวิชาของหลักสูตร ในชั้นปที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 กอนจบการศกึษา 
หลักฐาน: 5.1.4_โครงการสอบประมวลความรู 
 

 
5. 2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students  

การประเมินการรับเขาจะใชการสอบขอเขียนเปนหลัก (ขอสอบ GAT-PAT) หลังจากรับเขามาศึกษา
แลว วิทยาเขตยังมีการวิเคราะหขอมูลการรับนักศึกษาโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่รับดวย
วิธีการตางๆ 

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

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

 รายวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษา มีการนัดพบนักศึกษาในแตละกลุมเพื่อชี้แจงขอบังคับ และรายละเอียด
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการประเมิน รวมท้ังฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใชเครื่องมือวิทยาศาสตรกอนลงมือปฏิบัติ  

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

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

 
หลักฐาน: มคอ.3 และ 4 แตละรายวิชา ใน website ของคณะ/วิทยาเขต (5.2.1_website มคอ.) 
 

5. 3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment 

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

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

ชวงเวลาการประเมินใหทราบโดยทั่วกันกอนการประเมินทุกครั้ง ผูสอนมีการอธิบายแผนการเรียนการสอน 

และแนะนําเนื้อหาวิชาในคาบแรกที่มีการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตรกําหนดใหทุกรายวิชาที่เปดสอนมี

การประกาศคะแนนใหนักศึกษาทราบหลังจากสอบกลางภาคประมาณ 2 สัปดาห โดยตองไมเกินชวงเพ่ิม-ถอน

รายวิชา เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดวางแผนและปรับปรุงการเรียนของตนเอง  

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคจากอาจารยผูสอนไดรวมถึงขอ

ทบทวนการตรวจขอสอบใหมจากกองทะเบียนและประมวลผล หลักสูตรและมหาวิทยาลัยเปดโอกาสให

นักศึกษาเขาไป ประเมินการสอนรายวิชา ประเมินการสอนของอาจารย และประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

การเรียน ในระบบสารสนเทศเพื่อเปนการประเมินสวนทางอาจารยผูสอนทุกรายวิชารายงานผลประเมินผล

การเรียนรูใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และนําขอวิพากษและขอเสนอแนะไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งถัดไป 

หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่ดูแลกํากับ และติดตามใหผูสอนจัดทํา มคอ.3 

มคอ. 4 มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายในระยะเวลาที่กําหนด มีการกํากับดูแลใหนักศึกษาทําการประเมินรายวิชา 

ประเมินการสอนของอาจารย 

หลักฐาน: มคอ 3,5 วิชาโครงงาน 

5.3.1 กรรมการประเมินขอสอบปลายภาค,  
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5.3.3 ตัวอยางรูปแบบการสอน Active Learning,  

5.3.4 คํารองขอทวนสอบ 

 

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

การใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนมีความทันเวลา และชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มีการ
ดําเนินการดังตอไปนี้  

1) คณะมีระบบแจงผลการประเมินผูเรียนแกนักศึกษา โดยมีการประกาศคะแนนเก็บและคะแนน
กลางภาคกอนกําหนดการถอนรายวิชา  

2) มีโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา  
3) มีการประชุมหลังจากประเมินผูเรียน  
4) ผลการประเมินจากนักศึกษาในแตละรายวิชา อาจารยผูสอนแตละทานนํามาปรับการเรียนการ

สอนในภาคการศึกษาถัดไป 
 หลักสูตรมีการกําหนดใหทุกรายวิชาท่ีเปดสอนโดยภาควิชามีการประกาศคะแนนใหนักศึกษาทราบ

หลังจากสอบกลางภาคประมาณ 2 สัปดาห เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดวางแผนและปรับปรุงการเรียนของ

ตนเอง นอกจากนี้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคจากอาจารยผูสอนได หรือ 

สามารถขอทบทวนการตรวจขอสอบใหมจากกองทะเบียนและประมวลผล  

อาจารยผูสอนนําผลการประเมินรายวิชามาใชประกอบในการจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษา เพ่ือเปนการรายงานผลและวางแผนการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป 

หลักฐาน: มคอ. 3 และ 5 ของแตละวิชา 

5.3.4 คํารองขอทวนสอบ 

5.4.1 ตัวอยางรายงานคะแนนกลางภาค 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม นักศึกษาสามารถสอบถามขอสงสัย เกี่ยวกับ
คะแนนและเกรดกับอาจารยผูสอนไดโดยตรง  นอกจากนี้สามารถรองเรียนผานหัวหนาสาขา หรือผูบริหารได    
 นอกจากนี้ภาควิชาไดจัดกิจกรรมวิพากษหลักสูตรสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 เพ่ือนําผลการวิพากษ

หลักสูตรมาปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมการเรียนรู ซึ่งในป

การศึกษา 2558 นักศึกษาไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได

นํามาพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสมแลว เชน จัดหองเรียนใหเหมาะสมกับจํานวน

นักศึกษา ความทันสมัยของเนื้อหาบางรายวิชา 
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Criterion 6 
1. Both short- term and long- term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

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

 develop and use a variety of instructional media; 

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

 reflect upon their own teaching practices; and 

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

includes teaching, research and service. 
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 

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

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

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

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

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

AUN 6 

Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

6. 1 Academic staff planning ( considering 
succession, promotion, re- deployment, 
termination, and retirement)  is carried out to 
fulfil the needs for education, research and 
service [1] 

       

6. 2 Staff- to- studentratio and workload are 
measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service [2] 

       

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

       

6. 4 Competences of academic staff are 
identified and evaluated [3] 

       

6. 5 Training and developmental needs of 
academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [8] 

       

6. 6 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and 
service [9] 

       

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

       

Overall opinion   3     
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 

6. 1 Academic staff planning ( considering succession, promotion, re- deployment, 
termination, and retirement)  is carried out to fulfil the needs for education, research 
and service 

 
1) กระบวนการรับอาจารยใหมเพื่อใหสอดคลองตามคุณสมบัติท่ีตองการ 
การรับอาจารยอยูภายใตความรับผิดชอบของบริหารงานบุคคล โดยมีการวางแผนอัตรากําลังโดยฝาย

นโยบายและแผน ซึ่งอยูภายใตสังกัดของกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร ที่ดูแลโดยรองอธิการบดี
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

โดยกระบวนการรับอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แตมีการกําหนดคุณสมบัติของ
ตําแหนงโดยสาขาวิชา และสัมภาษณโดยคณะกรรมการไดแก คณบดี หัวหนาสาขา และอาจารยในสาขาวิชา 
นอกจากนี้ยังมีระบบการรับแบบ Ph.D. Ready ที่เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีอยูภายใตขอตกลง
ของการรับทุน เชน นักเรียน พสวท. ที่จบในสาขาทีเ่ก่ียวของ เปนตน แตอยางไรก็ดี การรับอาจารยดวยวิธีการ
นี้ ทุกคนจะถูกสัมภาษณกอนเสมอ 

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

 
2) การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 
ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  ดังนี ้
2.1 โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยา

เขต   สุราษฎรธานีจัดใหประจําทุกป  
2.2 มีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย อยางเชน ทุนพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารยใหม, 

ทุนพัฒนานักวิจัย, ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย เปนตน   
2.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมใหอาจารยไปนําเสนองานวิจัยยังตางประเทศ หรือทําวิจัยรวมกับ

หนวยงาน หรืออาจารยในมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
2.4 จัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือในเงินสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห   
     มีการบริหารและจัดการอาจารยประจําหลักสูตรไดเพียงพอ และมีแผนในการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก และแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  โดยมีการแบงภาระงานในสายสอน และวิชาการตําแหนง
ผลงานทางวิชาการ 

 
3) การกระจายภาระงาน 
ทางคณะฯ ไดแจงใหสาขาวิชาใหจัดสงรายชื่อผูสอนในแตละภาคการศึกษา หัวหนาสาขาจัดประชุม

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

อัตราสวน อาจารย:นักศึกษา ในปการศึกษา 2560 นี้มีคาเทากับ 1 : 28.6 ซึ่งยังไมมีการปรับให
เหมาะสมตามเกณฑทางหลักสูตรจึงจะหาทางเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวตอไป โดยการกําหนดภาระงานโดย
กรรมการหลักสูตร จากนั้นจะมีการประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม  โดยหลักๆ จะกระจายให
เทาๆ กัน แตอาจมีเกณฑอื่นเพ่ิมเติม  เชน  อาจารยที่มีตําแหนงบริหาร  อาจารยที่ประสงคจะเลือกทําวิจัย 
เปนตน  
 
6. 3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

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

หลักเกณฑการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ                                                                    
1) อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล                                             
2) กําหนดภาระงานของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ใชในการสรรหาและคัดเลือก                           
3) คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบดวย                                                        

3.1) ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ดังกลาว เปนประธานกรรมการ                                                                   

3.2) ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว 
เปนกรรมการ                                                                             

3.3) ผูทรงคณุวุฒิ 1-3 คน เปนกรรมการ                                                                             
4) หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก                                                           

4.1) กําหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดมาซึ่งผูมีความรูความสามารถและเหมาะสมกับ
ตําแหนง                                                                                                    

4.2) ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก                                                                                      
5) วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี ้                                                                                  

5.1) สอบขอเขียน                                                                                                               
5.2) สอบปฏิบัติ                                                                                                               
5.3) สอบสัมภาษณตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด                                           
5.4) วิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกําหนดตามที่เห็นเหมาะสมแลว

รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
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6) ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
 
 
 

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

 
นโยบายในการจางงานบุคลากรสายวิชาการ                                                                   
การจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ใหจางจากผูที่ผานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่ง
จางและลงนามในสัญญาจาง โดยการจางพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ ดังนี ้                                

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

ตําแหนงรองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย การจางตอจางไดจนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด                    

4) การทําสัญญาจางใหทําตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหหนวยงานที่จะจางกําหนดขอตกลง
เก่ียวกับภาระงานที่จะมอบหมายใหพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติใหชัดเจน และใหถือวาขอตกลงดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของสัญญาจางดวย                                                                                                                  

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

มหาวิทยาลัยไดประกาศคุณลักษณะในหนาที่ของบุคลากรสายวิชาการไวอยางชัดเจน ไดแก  
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักจํานวน 5 ขอ                                                                          

1) จริยธรรม                                                                                                                        
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                                                                             
2) มุงเนนผูรับบริการ                                                                                                      
ความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอ  
3) การทํางานเปนทีม                                                                                                    
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  ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนสวนหนึ่งของทีมงาน หนวยงานหรือสถาบันรวมทัง้
ความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม                                                                 
4) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                                                                                     
ความสนใจใฝรู สั่งสมความรู ความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาท่ีดวยการศึกษา คนควา และ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรู ประสบการณ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์                                                            

5) การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                                                       
ความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู การสรางพัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียาก และทาทาย ชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน                            
 

สมรรถนะเฉพาะงาน จํานวน 3 ขอ ไดแก                                                                          
1) ความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ                                                                          
มีความรูความเขาใจในระบบและขั้นตอนการทํางาน รวมท้ังสามารถประยุกตใชความรูและทักษะ

ตางๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได                                                                             
2) ทักษะที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ   
มีทักษะความชํานาญที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ                                                                    
3) ความสามารถในการประสานงาน                                                                        
การติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นตางๆ ระหวางบุคคลหรือหนวยงานไดอยางถูกตอง

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

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ที่สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาความรูความสามารถที่

เก่ียวของกับวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดจัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนาอาจารยในหลักสูตรใหมีศักยภาพที่สูงขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ 

อาทิ   

- สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย เพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาเอก                                                                    

- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหบุคลากรในหลักสูตรไดพัฒนาความรูในศาสตรท่ีสนใจ หรือที่เก่ียวของกับ

การทํางานในทุกป โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละ 10,000 บาท/ป    

- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาที่ดํารงตําแหนงอาจารย 

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความตองการของหลักสูตร โดยใหหลักสูตรสง

โครงการมายังคณะ และคณะสงตอใหสวนกลาง เพ่ือพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแตละป และ
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เมื่อโครงการไดรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแลว จึงนํามากําหนดเปนปฏิทินการจัดโครงการพัฒนา

บุคลากรประจําป เพ่ือกําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบโครงการ 

            หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมไดดําเนินการโดยจัดสงบุคลากรเขารวมโครงการที่วิทยา

เขตสุราษฎรธานี ไดดําเนินการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปแลว เชน                                                

 

โครงการที่เนนทางดานการเรียน การสอน  

ไดแก                                                                

- เทคนิคการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 

- อบรมอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา  

โครงการที่เนนดานการประกันคุณภาพหลักสูตร  

 ไดแก         

- วางแผนงานเพ่ือการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 

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

- โครงการ “AUN-QA implementation (Gap Analysis)   

                                                                             

ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพของอาจารยทางดานวิชาชีพนั้น จะถูกกําหนดจากระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานและเรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีกรอบของระยะเวลาที่

จะตองดําเนินการอยางชัดเจน โดยหลักสูตร คณะและหนวยงานจะจัดโครงการสงเสริมและกระตุนใหเกิดการ

พัฒนาเปนระยะ ซึ่งสามารถชี้วัดไดจากผลงานที่มีคุณภาพของบุคลากร การเขาสูตําแหนงวิชาการ และการ

สงผลงานเขาประเมินสมรรถนะอาจารย ของคณาจารยในหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมซึ่งเปนที่

ประจักษ 

ในสวนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีการจัดโครงการตามแผนกลยุทธ ซึ่งมา

จากความตองการของคณาจารยผานหัวหนาสาขาวิชาตกลงรวมกัน ท้ังนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Lunch Talk ทุก

เดือน โดยแตละสาขาวิชาจะเปนผูกําหนดหัวขอนําเสนอ นอกจากนี้ในแบบประเมินความพึงพอใจในการจัด

โครงการยังมีชองทางใหอาจารยไดเสนอแนะโครงการที่ตองการใหมีในคราวตอไป คณะผูจัดทําโครงการจะได

นําขอเสนอแนะเหลานี้ไปใชในการพิจารณาจัดทําโครงการครั้งตอไป 

  

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

เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติคุณและเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรสายวิชาการ 
เมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎรธานี จึงไดมอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาสวันสําคัญ
ของวิทยาเขต ดังนี ้                             
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1) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เงินรางวัล 10,000 บาท 
2) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย (อยูระหวางการพิจารณา)   
3) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย (อยูระหวางการพิจารณา)   

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

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยใหมีผลการสอนตามที่สถาบันกําหนด ทั้งนี้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบดวย                                     

1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ                                                        
2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ ซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่ 554 เสนอขอ

กําหนดตําแหนงวิชาการ เปนอนุกรรมการ                                                                                      
3) หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา เปนอนุกรรมการและเลขานุการ                                                    
ผูยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จะตองยื่นขอประเมินผลการสอนดวย ซึ่งอาจขอรับการ

ประเมินผลการสอนลวงหนากอนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยใหผลประเมินการสอนมีอายุไดไมเกิน 3 
ป  
 

กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดําเนินของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการประกาศ 
เกณฑในการประเมินผลงานของแตละหลักสูตร) ผลตอการพิจารณาขึ้นเงินเดือน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการ ดังนี ้                            

1) รอบการประเมิน ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี้                    
1.1 ครั้งท่ี 1  ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม                                                     
1.2 ครั้งท่ี 2  ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ - 31 กรกฎาคม                                               
2) 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                                                             
ระดับดี       คะแนนรวมรอยละ 70 – 79                                                                   
ระดับพอใช  คะแนนรวมรอยละ 60 – 69                                                                    
ตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน และไมไดรับการพิจารณาเพ่ิมคาจาง  คะแนนนอยกวารอยละ 60                    
4) ระดับการประเมิน  กําหนดใหมีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้                                    
4.1 ระดับที่ 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรอืหนวยงานเทียบเทาภาควิชา 

และตองมีผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนกรรมการ                                                    
4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหนวยงาน                    
4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย                                                                          
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สมรรถนะบุคลากร (การกําหนดสมรรถนะ เกณฑการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online                                                    

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย
วิชาการ ดังนี้                                                                                    

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

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มีวิสัยทัศนมุงเปน “มหาวิทยาลัยชั้นนําของ

ภาคใต ดานการผลิตบัณฑิตและเปนที่พ่ึงทางวิชาการโดยมีการวิจัยเปนฐาน” โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม การสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองตอความ

ตองการของสังคม และการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมีแนวทางกํากับและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย

ทั้งในสวนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ           

การตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการโดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจนที่ตองปฏิบัติแก

อาจารย อาจารยในหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมไดมีการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยโดยมีการขอ

ทุนวิจัยจากทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพรผลงานวิจัย โดยมีการตีพิมพงานวิจัยอยาง

ตอเนื่องทั้งในวารสารระดับชาติ นานาชาติและเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

                                                                    

ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
 

ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ป ยอนหลัง  

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

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

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

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

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

Environmental Engineering Journal: Special Vol. January-April. pp: 41-45 
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3. Rizki, A.,Chevakidakarn, P., Siriwong, C., and Danteravanich, S. (2012) Composting of 

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

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

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

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

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

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

November, 2012, p: 243-251 

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

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

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

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

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

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

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

Thailand, p: 78-82. 

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

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

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

Thailand, p: 83-88. 

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

community composting plants in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung and 

Songkhla provinces, Southern Thailand, Proceeding in the 6th TSAE International Conference 

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

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

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

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

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

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

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

sources of heavy metals from inland of Surat Thani province associated with the heavy metals 
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load discharged to Bandon Bay, Southern Thailand: An overview from information on the state 

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

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

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

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

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

Proceeding in The Second Environment Asia International Conference on “ Human 

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

27 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

campus, p: 128-136 

15. Chantip, P. , Danteravanich, S. ,Suttirak, P. ( 2015)  Co- composting of sludge from 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Y. Pianroj, S. Jumrat, W. Werapun, S. Karrilla, and C. Tongurai, “Scaled-Up Reactor 
for Microwave Induced Pyrolysis of Oil Palm Shell” , Chemical Engineering and Processing: 
Process Intensification Vol. 106, 2016, pp.42-49 (ISI; Q2). 

25.  Y.  Pianroj, W.  Werapun, J.  Inthapan, S.  Jumrat, and S.  Karrila, “ Mathematical 
Modeling of Drying Kinetics and Property Investigation of Natural Crepe Rubber Sheets Dried 
with Infrared Radiation and Hot Air”, submitted to Drying Technology (ISI; Q2). 

26. C. Yirong, W. Zhang, S. Heaven, C.J. Banks, (2017), Influence of ammonia in the 
anaerobic digestion of food waste, J. Environ. Chem. Eng. 5. doi:10.1016/j.jece.2017.09.043. 

27. C. Yirong, S. Heaven, C.J. Banks (2014), Effect of a Trace Element Addition Strategy 
on Volatile Fatty Acid Accumulation in Thermophilic Anaerobic Digestion of Food Waste, Waste 
and Biomass Valorization. 6. doi:10.1007/s12649-014-9327-2. 

28.  Yirong, C. , Banks, C. J.  and Heaven, S. , 2013.  Comparison of mesophilic and 
thermophilic anaerobic digestion of food waste.  World Congress on Anaerobic Digestion: 
Recovering ( bio)  Resources for the World.  AD13 ( 25-28 June 2013)  Santiago de Compostela 
(ESP).  
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Criterion 7 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

7. 2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated [2] 

       

7. 3 Competences of support staff are 
identified and evaluated [3] 

       

7. 4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities 
are implemented to fulfil them [4] 

       

AUN 7  

Support Staff Quality 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7. 5 Performance management including 
rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, 
research and service [5] 

       

Overall opinion  2      

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 7 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services)  is 
carried out to fulfil the needs for education, research and service  

- มีการวางแผนสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนผูรับผิดชอบดานกําลงัคนทั้งหมด 

- มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือใหมีการดําเนินการสนับสนุนงานดานวิชาการ งานวิจัย 
รวมทั้งงานบริการวิชาการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

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

หลักเกณฑและกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน มีดังตอไปนี้  

 1) แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ประกอบดวยคณะกรรมการ จํานวน 3-5 คนดังนี ้

     1.1 ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

ดังกลาว เปนประธานกรรมการ 

     1.2 ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว 

เปนกรรมการ 

     1.3 ผูทรงคณุวุฒิ 1-3 คน เปนกรรมการ 

 2) กําหนดภาระงานของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีใชในการสรรหาและคัดเลือก 

 3) ดําเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปดรับสมัครทั่วไปและดําเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี ้

     3.1 สอบขอเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ  

     3.2 สอบสัมภาษณตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบ

สัมภาษณ ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 โดยทุกกระบวนการผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

คัดเลือกอยางรอบคอบและเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

มหาวิทยาลัยไดประกาศคุณลักษณะในหนาที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไวอยางชัดเจน สําหรับ
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ไดแก ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จํานวน 5 สมรรถนะ ดังนี้                         

1. จริยธรรม หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม       จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                                       

2. มุงเนนผูรับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการแกผูมีสวนไดสวน
เสียที่มาติดตอ                                        

3. การทํางานเปนทีม หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนสวนหนึ่งของทีมงาน 
หนวยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชกิในทีม 

4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝรู สั่งสมความรู ความสามารถของตนใน
การปฏิบัติหนาท่ีดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรู 
ประสบการณ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์              

5. การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมี
อยู การสรางพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก และทาทาย ชนิดที่อาจไมเคยมีผูใด
สามารถกระทําไดมากอน   กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดําเนินของบุคลากรสายสนับสนุน                             
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุน ดังนี้ 

1) รอบการประเมิน ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 1 รอบ ตามปงบประมาณ 
คือ ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม                                 

2) องคประกอบการประเมินและสัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน                                                          
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน รอยละ 80                                      
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สวนคาน้ําหนักในการประเมิน รอยละ 20                              

3) การกําหนดระดับผลการประเมินแบงระดับผลการประเมินออกเปน 5 ระดับ ดังนี้                                    
ระดับดีเดน  คะแนนรวมรอยละ 90 – 100                                          
ระดับดีมาก  คะแนนรวมรอยละ 80 – 89                                        
ระดับดี       คะแนนรวมรอยละ 70 – 79                                           
ระดับพอใช  คะแนนรวมรอยละ 60 – 69                                         
องปรับปรุง ไมผานการประเมิน และไมไดรับการพิจารณาเพ่ิมคาจาง  คะแนนนอย

กวารอยละ 60                                                         
4) ระดับการประเมิน กําหนดใหมีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้       

4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรอืหนวยงาน
เทียบเทาภาควิชา และตองมีผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนกรรมการ                                                         
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4.2   ระดับท่ี 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
คณะหรือหนวยงาน                                                 

4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย                                                                             
 
สมรรถนะบุคลากร (การกําหนดสมรรถนะ เกณฑการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนกระบวนการ
ในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย
สนับสนุน ดังนี้                               

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)                   
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency)                                            
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานวิชาชีพ (Functional Competency) ให เลือกตาม

พจนานุกรมสรรถนะของมหาวิทยาลัย 
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 
การประเมินสมรรถนะ ใหเปนไปตามลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

สายสนับสนุน 

7.3 รายการหลักฐาน 

          1) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

 

7. 4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them  

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี กําหนดนโยบายและแผนการพัฒนา

บุคลากร ตามยุทธศาสตรของวิทยาเขตสุราษฎรธานี ดังนี้                                                                      
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนนุ                                     
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่                                                      
- การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความตองการของบุคลากร)                                      
- โครงการเชื่อมความสัมพันธบุคลากร                                                                
- โครงการสงสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ (การขอตําแหนง/การศึกษาตอ)                                            
- กระตุนใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําแผนความกาวหนาในวชิาชีพ                                                       
- โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความตองการของคณะ/หนวยงาน 
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การกําหนดจํานวนชั่วโมงอบรมตอป สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน                                                               
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไมมีการกําหนดชั่วโมงการเขารวมอบรม 

เนื่องจากบางโครงการเปนการอบรมเฉพาะกลุม ซึ่งอาจไมเหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุม ท้ังนี้ ในสวนของ
กิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุมสามารถเขารวมได จะเปนโครงการภาคบังคับที่ใหบุคลากรตองเขา
รวม โดยบุคลากรไดเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

7.4 รายการหลักฐาน 

 1) โครงการพัฒนาบุคคลากรของคณะและวิทยาเขต 

 

7. 5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service  
 
 ระบบการใหรางวัลและการยกยองของบุคลากรสายสนับสนุน 

เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแกบุคลากรผูไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากร
ดีเดน ซึ่งเปนผูมีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานดวยความ
อุทิศทุมเท และเสียสละ เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงไดจัดชอดอกไมแสดง
ความยินดแีละมอบใหบุคลากรดีเดนเปนประจําอยางตอเนื่องทุกๆ ป 
 
 แผนการพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน                                                         

บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน สามารถยื่นขอรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสูงข้ึน ดังนี้  ระดับชํานาญการ  ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว ดงันี้  

1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 6 ป                              
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 4 ป                              
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2 ป                               
ระดับชํานาญการพิเศษ                                                                             
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลว ไมนอยกวา 4 ป 

7.5 รายการหลักฐาน 

      - 
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Number of Support staff 

Support Staff 

Highest Educational Attainment 

Total High 
School 

High 
Vocational 
Certificate 

Bachelor's Master's 
Doctoral 

Library Personnel 0 1 2 1 0 4 

Laboratory Personnel 0 0 17 3 1 21 

IT Personnel 0 3 9 1 0 13 

Administrative 
Personnel 

6 5 55 8 0 74 

Student  Academic 
Services  Personnel  

0 0 11 5 0 16 

Student 
Development 
Services Personnel 

0 0 8 1 0 9 

Total 6 9 102 19 1 137 
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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    4    
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 8 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date 
8.1.1 นโยบายการรับนักศึกษาของหลักสูตรฯเปนไปตาม 
การดําเนินการรับนักศึกษาของวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
โดยมีการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในแตละป
การศกึษาอยางมีระบบโดยกระบวนการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแบงออกไดเปน 3 ระบบ ดังนี ้
1) ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ  ซึ่งคณะฯ ไดดําเนินการตาม โดยมีสวนรวมใน 
การกําหนดคุณสมบัติทางการศึกษา องคประกอบ ชุดวิชา
ที่ใชในการคดัเลือก คาน้ําหนักเกณฑขั้นต่ําแตละวิชา และ
จํานวนรับเพ่ือการพิจารณาคัดเลือกผูเขาศึกษา  และ
ดําเนินการในสวนของการสอบสัมภาษณ 
2) ระบบการรับบุคคลเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง (Admissions) ซึ่งคณะฯ ไดดําเนินการตาม
ระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
(สอท.)  โดยคณะฯ มีสวนรวมในลักษณะเดียวกันกับ
ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ   
3) ระบบโครงการที่วิทยาเขตดําเนินรับสมัคร (โดยวิธี
พิเศษ) 
(1) งานนโยบายและแผนกําหนดแผนการรับนักศึกษา  
และสัดสวนการรับนักศึกษาใหมของแตละวิธีรับ 
(2) รับนักศึกษาใหมเสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธี
พิเศษใหคณะทั้งสองคณะพิจารณาในสวนของหลักเกณฑ 
คุณสมบัติเฉพาะแตละสาขาวิชา จํานวนรับนักศึกษาแต
ละสาขาวิชา         
(3) รับนักศึกษาใหมดําเนินการประชาสัมพันธการรับ
สมัครนักเรียนในแตละโครงการ 
        โดยกองวิชาการและพัฒนานักศึกษาจะแจงและขอ
ขอมูลที่เก่ียวของกับทางหลักสูตรโดยผานทางเจาหนาท่ี
ประสานงานของคณะฯ 
        โดยมีการประสานงานกับระดับหลักสูตรเ พ่ือ
กําหนดนโยบายในการรับนักศึกษาและเกณฑในการ

1) มคอ. 2 - หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตรฯ 
(หนาที่ 13)   
2) แผนการรับนักศึกษาใหมของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป
การศกึษา 2559   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คัดเลือกเขาศึกษาที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบการสื่อสาร
และพิมพเผยแพรประชาสัมพันธใหไดรับทราบโดยทั่วกัน 
8.1.2 มีการกําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาและจํานวนรับ
นักศึกษาในหลักสูตรฯโดยเปนไปตามมคอ. 2 โดยมีการ
พิจารณาทบทวนแลวแจงใหทางคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสานแจงไปยังวิทยาเขตฯ 
 
 
 
 
 

1) มคอ.2 - หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตรฯ 
(หนาที่ 13-14)  โดยเปนผูสําเร็จการศึกษา
มัธยมศกึษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตรหรือเทียบเทา มีเกณฑคณุสมบัติ 
เปนไปตามระเบียบหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วาดวยการศกึษาขั้นปริญญาตรี 
2) แผนการรับนักศึกษาใหมของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป
การศกึษา 2559  

8.1.3 การประกาศรับสมัครนักศึกษา  
การรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรฯเปนไปตามข้ันตอน
ของการรับนักศึกษาใหม   งานสนับสนุนวิชาการ         
ก อ ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  โดย
ใชเปนระบบออนไลนซึ่งจะมีรายละเอียดของโครงการรับ
นักศึกษาตางๆ และมีการระบุสาขาวิชา แผนการเรียน
ของสาขาวิชา จํานวนรับนักศึกษา เกณฑการรับนักศึกษา 
และรายละเอียดอ่ืนๆที่เก่ียวของ และมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนการสมัครออนไลน  รวมถึงมีชองทางในการติดตอ
สอบถาม หากผูสมัครตองการขอมูลหรือสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติม 

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

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

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

8.2.2 การสอบสัมภาษณและประกาศผลผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษา 

1) แผนการรับนักศึกษาใหมของวิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี ปการศกึษา 2559   
2) ขั้นตอนการสอบสัมภาษณรับตรง  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณเปนอาจารยในหลักสูตรฯ 
โดยจะไดรับแจง ขั้นตอนในการสอบสัมภาษณซึ่งกําหนด
โดยวิทยาเขตฯ โดยมีการระบุรายชื่อกรรมการสอบ
สัมภาษณ หองสอบสัมภาษณ เอกสารที่ตองตรวจสอบ
และขั้นตอนการดําเนินการ พรอมทั้งรายชื่อผู
ประสานงานที่เก่ียวของในวันสอบสัมภาษณ และประกาศ
ผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางเว็บไซต 

 
 

8.2.3 การรายงานตัวเขาศึกษา 
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรฯ ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษา ประจําปการศกึษา 2560 มีจํานวน 22 คน  
 

1) ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เขา
ศึกษาและจํานวนรับนักศึกษา  ประจําป
การศกึษา 2560 ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
(ที่มา: 
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/29
174781.pdf) 

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

1) โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาค
การศกึษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 
2) รายชื่อนักศึกษาพบที่ปรึกษาในภาค
การศกึษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 
3) โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2560 
4) รายชื่อนักศึกษาพบที่ปรึกษาในภาค
การศกึษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2560 
5) มคอ.3 แตละรายวิชา   

8.3.2 หลักสูตรฯ ไดมีเพิ่มรายวิชาเพื่อสงเสริมสมรรถนะ
ทางวิชาการใหกับนักศึกษาในหลักสูตรฯ โดย มีการเปด
รายวิชา 2 รายวิชา คือ 923-455 เทคโนโลยีการบําบัด
ของเสียอันตราย (hazardous waste treatment 
technology) มีผูรับผิดชอบคือ ผศ.ดร.สมทิพย ดานธีรว
นิชย และ 923-456 เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอย 
(solid waste treatment technology) มีผูรับผิดชอบ
คือ อ.สุวิมล ศานติชาติศักดิ์  โดยเปดสอนในภาค
การศกึษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560  ใหกับนักศึกษาใน
หลักสูตรฯชั้นปที่ 3 และ 4 เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับ

1) ขอบังคบัของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
วิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 
2557 
2) รายชื่อและจํานวนนักศึกษาที่มีความ
ประสงคจะเรียนในรายวิชา 
3) มคอ.3 และมคอ.5 รายวิชา 923-455 
เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตราย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการ
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขา
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและ
การควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลใชบังคบัในวันที่ 3 
ตุลาคม พ.ศ. 2558  ซึ่งจะทําใหหลักสูตรฯมีการเรียนการ
สอนในดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และของเสีย
อันตรายเปนไปตามประกาศขอบังคบัฯดังกลาว  

(hazardous waste treatment 
technology)  
4) มคอ.3 และมคอ.5 รายวิชา 923-4565 
เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอย (solid 
waste treatment technology)  
 

8.3.3 หลักสูตรฯ ไดมีการกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตามแผนการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรฯ  
(มคอ. 2) และพิจารณาติดตามปญหานักศึกษาตกคางโดย
ผานระบบที่ปรึกษา   

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

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

1) ขอมูลจาก  
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/29
174781.pdf   (หลักฐาน)   
http://
qadata.surat.psu.ac.th/upload/2046168
220.pdf (หลักฐาน) 
http://
qadata.surat.psu.ac.th/upload/1444183
904.pdf (หลักฐาน) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
– สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูนํา ผานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศกัยภาพผูนํานักศึกษา  
– โครงการเวทีคุณภาพ  
– สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององคกรกิจกรรม ท้ังสิ้น 50 
กิจกรรม  
(4) เตรียมความพรอมสําหรับการกาวสูโลกแหงการ
ทํางาน  
– โครงการนัดพบแรงงาน 
– โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
– โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพศิษยเกา (บรรยาย
ใหบัณฑิตเพ่ือสนับสนุนการทํางาน) 
2) หลักสูตรฯมีการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษผาน
โปรแกรม Tell me more ใหแกนักศึกษาในหลักสูตรฯ  

1) Tell me more  

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

1) มคอ.2 - หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตรฯ 
(หนาที่ 24)   
2) มคอ.3 รายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 1 Co-Curricular Activities I 1(0-
0-3) 
3) โครงการ/ รายงานผลการดําเนินโครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาใน
หลักสูตรฯ  

4) หลักสูตรฯกําหนดใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 921-472 โครงงานนักศึกษา 2 โดยใน
แผนการเรียนไดกําหนดใหนักศึกษาเขารับการอบรมเรื่อง
การทําวิ จัย และการเขียนเลมรายงานโครงงานฉบับ
สมบูรณ   

1)  มคอ.3 รายวิชา921-472โครงงานนักศกึษา 
2  
 
 

7) หลักสูตรฯ กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรฯ เขารวม
กระบวนการใหคําปรึกษาดานวิชาการเพื่อใหนักศึกษาได
งานทํา ซึ่งกําหนดจัดโดยวิทยาเขตสุราษฎรธานี   
        โดยเปนกระบวนพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาผานรายวิชาฝกงาน
และสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2559 มี
โครงการดังนี้  
1. ดานการฝกงาน 

 



 
 

75 

 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.1 จัดโครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา
ฝกงาน ภาคการศึกษาที่ 2 และ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 
2560 จํานวน 18 ชั่วโมง ดังนี ้
1) การพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงกาย และการแตงหนา 
จํานวน 3 ชั่วโมง   
2) ทักษะการสื่อสารและการเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ฝกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา   จํานวน 3 ชั่วโมง  
3) เทคนิคการเขียนรายงาน จํานวน 3 ชั่วโมง  
4) เทคนิคการนําเสนองาน จํานวน 3 ชั่วโมง   
5) กระบวนการคดิวิเคราะห จํานวน 3 ชั่วโมง   
6) ทรัพยสินทางปญญา จํานวน 3 ชั่วโมง  
1.2 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน ประจําป
การศกึษา 2560 จํานวน 2 ครั้ง  
2. ดานสหกิจศึกษา 
2.1 การเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ  โดยงานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการ
และการพัฒนานักศึกษา  จัดใหมีการอบรมนักศึกษากอน
ไปปฏิบัติงาน เพ่ือเปน   การเตรียมใหนักศึกษามีความ
พรอมกอนที่จะไปปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะตองเขารับ
การอบรมและปฏิบัติ   ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
กําหนด  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
และมหาวิทยาลัยฯ คณะ/สาขาวิชา รวมจัดใหมีการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนไป สหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 
ประกอบดวย โครงการเตรียมความพรอมที่จัดโดย งาน
สนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
จํานวน 18 ชั่วโมง เปนทักษะทางดานทั่วไป และทักษะ
ทางดานวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 15 ชั่วโมง จัดโดยคณะ/
สาขาวิชา โดยมีหัวขอการอบรมในสวนที่งานสนับสนุน
วิชาการ รับผิดชอบ ดังนี ้
1) การพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงกาย และการแตงหนา 
จํานวน 3 ชั่วโมง  
2) ทักษะการสื่อสารและการเตรียมความพรอมเพื่อการ
ฝกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา จํานวน 3 ชั่วโมง  
3) เทคนิคการเขียนรายงาน จํานวน 3 ชั่วโมง  
4) เทคนิคการนําเสนองาน จํานวน 3 ชั่วโมง   
5) กระบวนการคดิวิเคราะห จํานวน 3 ชั่วโมง   
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6) ทรัพสินยทางปญญา จํานวน 3 ชั่วโมง  
2.3 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  
2.4 จัดงานวันสหกิจศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
ประจําปการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือให
นักศึกษาแตละสาขาวิชาไดแสดงผลงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางานสหกิจศึกษาระหวางกัน ท้ังการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศและตางประเทศ พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ดานวิชาการ การนําเสนอ บุคลิกภาพ 
และทักษะดานอ่ืน ๆเปนขอมูลใหแกนักศึกษารุนนอง
สําหรับพิจารณาเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา ฝก
การทํางานเปนทีมและการสรางภาวะผูนําใหกับนักศึกษา 
ไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ สูตลาดแรงงาน ตลอดจนให
นักศึกษาจากสาขาวิชาตางๆ ไดมีมุมมอง และตระหนักถึง
ประโยชนที่จะไดรับจากการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
2.5 ประสานงานการจัดสงนักศึกษาเขารวมนําเสนอ
ผลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือขาย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง ภาคใตตอนบน 
ระดับประเทศ 
        นอกจากนี้ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอม
ตามวิชาชีพของแตละหลักสูตร และเปนการทบทวน
เนื้อหาวิชาการที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ นักศึกษา
จะตองลงทะเบียนเรียนวิชา สหกิจศึกษา 1 หรือวิชา
เตรียมความพรอมกอนสหกิจศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด 
จํานวนไมนอยกวา 15 ชม. กอนออกสหกิจศึกษาอยาง
นอง 1 ภาคการศกึษา 
8.4.2  หลักสูตรฯไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
พัฒนานักศึกษาดานวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2561 
จากคณะฯ โดยเปนงบที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักศึกษา
ตามแผนการดําเนินงานที่หลักสูตรฯ เสนอโดยหลักสูตรฯ
มีการดําเนินโครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการของ
หลักสูตรตามแผนประจําปการศึกษา 2560 ดังนี ้

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

1) โครงการเตรียมความพรอมสําหรับวิชาชีพ:  โครงการ
ยอยท่ี 1 การเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 
ประจําปการศึกษา 2560 โดยมี อ.สุวิมล ศานติชาติศักดิ์ 
เปนหัวหนาโครงการ  

1) รายงานผลการดําเนินโครงการเตรียมความ
พรอมสําหรับวิชาชีพ:  โครงการยอยที่ 1 การ
เตรียมความพรอมสําหรับการทํางานสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
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       โดยจัดให กับนักศึกษาชั้นปที่  4 ของหลักสูตรฯ 
จํานวน 34 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรู ความ
เขาใจในอาชีพที่เกี่ยวของกับงานทางดานสิ่งแวดลอม  
การเตรียมตัวในการสมัครงาน และการเขียนประวัติยอ 
(Resume) และเพ่ือใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการ
สัมภาษณงานและ เสริมสรางพัฒนาบุคลิกภาพ 
         โดยนักศึกษาที่เขารวมในโครงการ  34 คน (คิด
เปนรอยละ100) จากแบบสอบถามพบวา นักศึกษามี
ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ มีความรู ความ
เข า ใจ เกี่ ย ว กับอาชีพที่ เ ก่ี ยวข อง กับงานทา งด าน
สิ่งแวดลอมและการเตรียมตัวในการสมัครงาน สามารถ 
การเขียนประวัติยอ (Resume) ของตนเองได และมีความ
มั่นใจในการนําทักษะท่ีไดจากการอบรมมาใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนสมัครงานและสัมภาษณงาน และพัฒนา
บุคลิกภาพที่ เหมาะสมกับการทํางานตอไป และมี
ขอเสนอแนะใหมีการดําเนินการโครงการเชนนี้ตอไป   

สิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2559 (พรอม
แบบสํารวจความพึงพอใจ)  
2) รูปถาย 
  

2) โครงการทัศนศึกษาดูงานของหลักสูตรฯ ในรายวิชา
ดังตอไปนี้ 
- 923-452 SPIII (water supply) ดร. เชาวนา  ยี่รงค 
และ อ. โปรดปราน คําออน ไดจัดใหนักศึกษาไปศึกษา
การผลิตน้ําดื่ม ณ โรงงาน เนสเลห อ. พุนพิน จ. สุราษฎร
ธานี  

 
 
-923-342 Wastewater treatment and disposal 
technology ดร. เชาวนา  ยี่รงค และ อ. โปรดปราน คํา
ออน ไดจัดใหนักศึกษาไปศกึษาระบบบําบัดน้ําเสีย ณ 
โรงงาน ชัวรเท็กซ อ. พุนพิน จ. สุราษฎรธาน ี
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
8.5.1 วิทยาเขตฯไดจัดสรรพื้นที่ภายในวิทยาเขตให
เหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูและทํากิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย  มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
สังคม และสภาพจิตใจใหแกนักศึกษา เชน หองชมรม 
พ้ืนที่กิจกรรมและพักผอนสําหรับนักศึกษา  

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

8.5.2 หลักสูตรฯกําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตร ฯ เขา
รวมกระบวนการการพัฒนานักศึกษาในดานสุขภาพกาย 
ดานจิตใจและบริบททางสังคม โดยการจัดการสนับสนุน
สงเสริมการเรียนรูดวยกระบวนการจิตตปญญาศึกษา เพ่ือ
การดูแลสุขภาวะเปนองครวม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ 
และสังคม ผานกิจกรรมซึ่งจัดโดยงานพัฒนานักศึกษา 
(สันติศึกษา) วิทยาเขตสุราษฎรธานี โดยมีกิจกรรมให
นักศึกษาสามารถเขารวมดังตอไปนี้  
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอม (Learner 
Awareness) 
Y101 หลักสูตร Freshmen Orientation 

1) ที่มา: 
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/20
46168220.pdf  
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสวนกลาง  
 จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการไหวครูสวนกลาง    
 จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
กิจกรรมรับนองมหาวิทยาลัย   
 จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการรองเพลงสถาบัน    
 จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
กิจกรรมประชุมเชียร    
 จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
กิจกรรมปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา   
 จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการ ม.อ. หวงใยใสใจสุขภาพ   
 จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการอบรมอัคคีภัยภายในหอพัก  
 จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 
Y102 หลักสูตรการเตรียมความพรอมการเรียนแบบวิถี
อุดมศึกษา 
โครงการ ม.อ. วิชาการ    
 จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
กิจกรรม Tell Me More    
 จํานวน 4 หนวยชั่วโมง 
โครงการศิลปะแหงชีวิต จัดดอกไมจัดใจสําหรับนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 
     จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
กิจกรรมรูจักตนเองเขาใจอื่น   
 จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
  
Y103 หลักสูตรการเตรียมความพรอมอยูรวมในโลกสังคม
พหุวัฒนธรรม 
 โครงการนองใหมบําเพ็ญประโยชน  
  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการเสวนา 3 ศาสนา/โครงการทําบุญหอพัก 3 
ศาสนา  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการอยูรวมดวยรัก    
  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
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กิจกรรมเรียนรูหนวยงาน ทรานสคริปกิจกกรม และวินัย
  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 
นักศึกษาชั้นปท่ี 2 ขั้นการเรียนรูชุมชน เรียนรูสังคม 
(Community and Cultural Engagement) 
Y201 หลักสูตรการเรียนรูชุมชน 
โครงการคายเรียนรูชุมชน/คายอาสา  
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการสานสัมพันธวัฒนธรรม   
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการพหุวัฒนธรรมสัญจร   
  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการชักพระ     
  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการแหผา     
  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการศึกษาดูงานพ้ืนที่ตนแบบ/บูรณาการรายวิชา
ศาสตรพระราชากับเพ่ือนมนุษย  
                             จํานวน 6 หนวยชั่วโ มง 
   
Y202 หลักสูตรพัฒนาผูนํา 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูนํานักศึกษา  
                            จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการอบรมใหความรูเรื่องการเสริมสรางภาวะผูนํา
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการเวทีคุณภาพ    
  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการสงเสริมการเปนผูประกอบการใหม  
          จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
กิจกรรมฝกทักษะในการบริหารจัดการและสงเสริมการ
เปนผูประกอบการ  
                    จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
   
Y203 หลักสูตรทักษะการใชชีวิต 
โครงการวันถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่ 1 
 จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
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โครงการจัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม จิตอาสาหรือ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการตามรอยธรรมาจารย   
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการอานาปานสต ิ    
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล  
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมงโครงการบริจาค
โลหิตเนื่องในวันแมแหงชาติ  
 จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันพอแหงชาติ 
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.
10 จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการบําเพ็ญประโยชนเนื่องในโอกาสสําคัญ 
  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ขั้นการสัมผัสโลกกวาง (Global 
Discovery) 
Y301 หลักสูตรการเปนพลเมืองโลก (Civic Education) 
 โครงการ ASEAN Week   
   จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการเลือกตั้งองคการบริหารองคการนักศึกษา/สภา
นักศึกษา/อ่ืนๆ จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการเนื่องในวันสําคัญของมหาวิทยาลัย  
 จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการเนื่องในวันสําคัญของชาติ/ศาสนา  
  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการเนื่องในวันสําคัญของจังหวัด  
  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการเนื่องในวันสําคัญของทองถิ่น/ชุมชน 
  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 
Y302 หลักสูตร (Student Mobility) 
โครงการวิเทศอาสาครั้งท่ี 1   
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
โครงการวิเทศอาสาครั้งท่ี 2   
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการวิเทศอาสาครั้งท่ี 3   
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการวิเทศอาสาครั้งท่ี 4   
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการวิเทศอาสาครั้งท่ี 5   
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการวิเทศอาสาครั้งท่ี 6   
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการวิเทศอาสาครั้งท่ี 7   
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการวิเทศอาสาครั้งท่ี 8   
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการวิเทศอาสาครั้งท่ี 9   
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการวิเทศอาสาครั้งท่ี 10   
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น  
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการ PSU Visit    
  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการ Backpacking Trip ตางประเทศ  
จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการ/กิจกรรมนานาชาติที่จัดรวมกับนักศึกษาตางชาติ
จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการวิเทศทอลคไปนอกงายนิดเดียว  
จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการ English Camp (วข.สฎ)   
จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 
Y303 หลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะสากล 
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
โครงการอบรมภาษาตางประเทศ   
จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
งานวันไหวพระจันทรสถาบันขงจื๊อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
งานตรุษจีนสถาบันขงจ๊ือภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร
ธานีจํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
  
นักศึกษาชั้นป ท่ี 4 ขั้นการพรอมสูวัยทํางาน (Job 
Orientation) 
Y401 หลักสูตรทักษะการเปนผูประกอบการ 
โครงการแนะแนวและสาธิตอาชีพสรางรายได 
จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการ "นักธุรกิจนองใหม"  
จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
Y402 หลักสูตรเตรียมความพรอมสูโลกการทํางาน 
โครงการเตรียมความพรอมในการกาวสูวงการวิชาชีพ
จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
โครงการทํางานเปนก็เปนสุข:เตรียมความพรอมสูโลกการ
ทํางาน จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 
8.5.2 มีกระบวนการในการดูแลนักศึกษา ใหคําปรึกษา 
จัดสวัสดิการดานสุขภาพ ดําเนินงานโดยงานพัฒนา
นักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เปนการ
ดํ า เนินงานแบบรวมศูนยบริการ ประสานภารกิจ  
สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ใหนักศึกษา โดยมี
ชองทางดังนี ้
 – Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
 – E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
 – Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
 – โทรศัพท : 077-355040 ตอ 2118 
 – มาพบพ่ีดวยตนเอง ที่ หองเพลิน งานพัฒนานักศึกษา 
กองวิชาการฯ 

1) เว็บไซตกองวิชาการและการพัฒนา
นักศึกษา ของวิทยาเขตสุราษฎรธานี   
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Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2560 n/a 60 22 

2559 n/a 60 52 

2558 n/a 60 49 

2557 n/a 60 47 

2556 n/a 60 12 

 
Total Number of Students 

Academic 
Year 

Student  

1st 

Year 
2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

2560 22 46 35 39 1 

2559 52 40 41 9 5 

2558 49 41 9 33   

2557 47 10 33     

2556 12 33       
 
 
ที่มา: ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 2557 2558
และ 2559 และ 2560   (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=83) 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 

and information technology are sufficient. 
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 

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

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

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

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

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

AUN 9 

Facilities and Infrastructure 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion   3     

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 9 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนยบริการ ประสานพันธกิจ ดังนั้น การจัดการ

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีอยางเพียงพอ และทันสมัย อยูภายใตความรับผิดชอบของศูนยตางๆ เชน                   

ศูนยสนเทศและการเรียนรู ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง และฝายอาคารสถานท่ี เปนตน               

ซึ่งประกอบดวย การจัดการความพรอมดานอุปกรณ ดานเทคโนโลยี และดานการใหบริการ เชน หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้ง

การบํารุงรักษาที่สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
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 ศูนยสนเทศและการเรียนรู  

 ศูนยสนเทศและการเรียนรู ไดดําเนินการจัดเตรียมความพรอมของหองเรียน ซึ่งประกอบดวย

โสตทัศนูปกรณประจําหอง เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และเครื่อง

เสียง พรอมดวยหองปฏิบัติการทางภาษา จํานวนขนาด 60 ที่นั้ง จํานวน 2 หอง และหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร จํานวน 4 หอง แบงเปนหองคอมพิวเตอรขนาด 60  ที่นั่ง จํานวน 2 หอง และ หองคอมพิวเตอร

ขนาด 80  ที่นั่ง จํานวน 2 หอง 

ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง 

สวนของหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนและวิจัยนั้น  ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและ

เครื่องมือกลางมีภาระหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร โครงงานนักศึกษา

และงานวิจัย ซึ่งไดจัดใหมีหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร สําหรับการเรียนการสอนที่สอดคลองกับผลการ

เรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรฯ โดยรวบรวมขอมูลรายวิชาปฏิบัติการที่เปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาจากอาจารยผูสอน จากนั้นจัดรายวิชาปฏิบัติการ/ผูรับผิดชอบ กําหนดหองปฏิบัติ             วัน

และเวลาในการเรียนการสอน แลวจัดสงขอมูลไปยังงานทะเบียน สวนของการวิจัยไดจัดใหมีหองเครื่องมือ

กลาง ซึ่งผูวิจัยสามารถเขาใชรวมกัน  

อีกทั้ง ยังมีหองปฏิบัติการอาชีวอนามัยละความปลอดภัย ซึ่งอยูภายใตการดูแลของศูนยปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง จํานวน 1 หอง ความจุประมาณ 60 คน โดยมีครุภัณฑวิทยาศาสตร

พ้ืนฐานตามที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนดใหมีเพ่ือใชในการเรียนการสอน  ไดแก  เครื่องมือวัด

แสงสวาง เครื่องมือวัดความรอน เครื่องมือวัดระดับความดังของเสียง เครื่องมือเก็บตัวอยางฝุนชนิดติดตัว

บุคคล เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน และ เครื่องมือเก็บตัวอยางทางจุลชีววิทยา เปนตน 

ปจจุบันศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลางมีหองปฏิบัติการระดับปริญญาตรี             

16 หอง หองวิจัยและโครงงานนักศึกษา จํานวน 5 หอง และหองเครื่องมือวิเคราะหชั้นสูง จํานวน 3 หอง 

งานจัดการทรัพยสิน 

งานจัดการทรัพยสิน ดําเนินงานภายใตโครงสรางการบริหารแบบรวมศูนยบริการ ประสานภารกิจ 
สงผลใหการบริหารงานอาคารสถานที่อยูในความดูแลของสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี ซึ่งจะ
รับผิดชอบซอมบํารุงโครงสรางอาคารตางๆ และสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เครื่องปรับอากาศ ในวิทยาเขต 
โดยมีแบบสํารวจความพรอมของหองตางๆเพ่ือพิจารณาซอมและปรับปรุง และมีระบบแจงซอมผานระบบ
ออนไลน (ระบบแจงซอมออนไลน) เพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการบริการ 

ดานการเรียนการสอน ไดจัดหองบรรยายโดยมีขนาดจํานวนผูเรียนที่เหมาะสมในแตละรายวิชาโดยมี
หองเรียนทั้งหมด (รวมทุกหลักสูตร) จํานวน  34 หอง จําแนกเปนหองเรียน จํานวน 40 ท่ีนั่ง 7 หอง จํานวน 
60 ที่นั่ง   4 หอง จํานวน 80 ที่นั่ง 4 หอง จํานวน 100 ท่ีนั่ง 3 หอง จํานวน 120 ที่นั่ง 8 หอง จํานวน 150 ท่ี
นั่ง 1 หอง จํานวน 160 ท่ีนั่ง 2 หอง จํานวน 200 ที่นั่ง 2 หอง จํานวน 220 ที่นั่ง 1 หอง จํานวน 325                  
ที่นั่ง 1 หอง และจํานวน 350 ที่นั่ง 1 หอง โดยหองเรียนทั้งหมดติดเครื่องปรับอากาศ กระดานไวทบอรด 
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ แอลซีดีโปรเจคเตอร และคอมพิวเตอร นอกจากนี้ ยังมีหองประชุมขนาดใหญ            
2 หอง  ขนาดความจุ 500 คน และ 1,000 คน และอาจารยผูสอนสามารถจองหองเรียนผานระบบออนไลนได 
(ระบบจองหองเรียนออนไลน) 
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9.1 รายการหลักฐาน  

1) รายงานสรุปหองเรียน 
2)   ระบบแจงซอมออนไลน          

                          http://office.surat.psu.ac.th/building/psu_passport/index.html  
                    3)   ระบบจองหองเรียนออนไลน  
                          http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/psu_passport/ 
 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 

 
ศูนยสนเทศและการเรียนรู  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี จัดตั้งขึ้นเพ่ือทํา

หนาที่สงเสริมสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานการเรียน การสอน การทําวิจัย และบริการชุมชน 

ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เพื่อความจรรโลงใจและพักผอนหยอนใจสําหรับนักศึกษา อาจารย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก โดยเปนองคกรที่มีการจัดหาและใหบริการทรัพยากร

สารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือใหผูใชบริการไดเขาถึงขอมูลขาวสารความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

ถูกตอง และตรงตามความตองการ 

สําหรับการจัดหาทรัพยากรและสื่อการเรียนรูภายในหองสมุดไดดําเนินการตามกระบวนการตางๆ 

ดังตอไปนี้ 

หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนในท่ีระบุใน มคอ. 3 

1. บรรณารักษงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเขาระบบ TQF ของวิทยาเขตสุราษฎรธานี เพ่ือ

โหลดขอมูล มคอ.3 มาสืบคนขอมูลหมวด 6 วามีใหบริการในหองสมุดแลวหรือไม อยางไร   

2. แจงผลการสืบคนขอมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ใหกับผูสอนทาง e-mail  

3. จัดทําตารางสรุปขอมูล มี - ไมมี ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการในหองสมุด แยกราย

สาขาวิชาของแตละคณะ  

4. จัดทําตารางสรุป รอยละ ของขอมูลที่หองสมุด มี - ไมมี แยกรายสาขาวิชาของแตละคณะ 

แลวนําเสนอตารางสรุปใหกับคณบดีและหัวหนาสาขาวิชาของแตละคณะโดยงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

ทั้งนี้มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศใหบริการในหองสมุดตามขอมูลที่ปรากฏในหมวด 6 

ของ มคอ.3 แตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80  

หนังสือหรือเอกสารเสริมความรูท้ังทางวิชาการและอ่ืนๆนอกเหนือจากที่ระบุใน มคอ. 3 โดยงาน
บรรณสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศและการเรียนรู จะจัดสรรโดยผานกระบวนการสอบถามมายังอาจารยใน
หลักสูตรฯ และนําขอมูลที่ไดไปพิจารณาจัดซื้อตามความเหมาะสมตอไป 
 
9.2 รายการหลักฐาน  

1)  สรุปรายการหนังสือในหองสมุด 
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2)  การเสนอขอซื้อหนังสือเขาหองสมุดประจําป 
3)  การประเมินความพึงพอใจของผูใชหองสมุด 
4)  การแนะนําการใชหองสมุดแกนักศึกษาใหม 
5)  หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 

 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 
and research 

 
ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลางมีกระบวนการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน 

การสอนตางๆ ใหเพียงพอและทันสมัย ดังนี ้

1. งบประมาณสนับสนุน คาใชจายประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

-    หลังจากการจัดสงตารางเรียนใหงานทะเบียนเรียบรอยแลว ทางหัวหนางานปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรจะดําเนินการสงแบบฟอรมสํารวจงบประมาณคาใชจายประจํารายวิชาปฏิบัติการ                            

ใหนักวิทยาศาสตรที่ดูแลรับผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกขอมูลคาใชจายในรายวิชาปฏิบัติการ โดยปรึกษา 

หารือกับอาจารยผูสอน หรืออาจารยผูประสานรายวิชา ถึงงบประมาณคาใชจายประจํารายวิชาปฏิบัติการ  

-    เมื่อรวบรวมจนครบทุกรายวิชาปฏิบัติการ หัวหนางานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรจะทํา

บันทึกขออนุมัติงบประมาณคาใชประจํารายวิชาปฏิบัติการ ในแตละภาคการศึกษา ใหเพียงพอตามคําขอของ

อาจารยประจํารายวิชา 

2. วัสดุ อุปกรณ และสารเคมี ที่ใชในการเรียนการสอน 

-  คณาจารยประจํารายวิชาในหลักสูตรจัดทําคูมือปฏิบัติการ พรอมวัสดุ อุปกรณและสารเคมี

ที่จะใชในรายวิชา สงไปยังศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง  

-   เจาหนาที่ผูดูแลดานวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี จะดําเนินการสงรายการไปยังบริษัทตางๆ 

เพ่ือขอใบเสนอราคาของรายการวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี นั้นๆ 

-   เจาหนาที่ผูดูแลดานวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี จะดําเนินการสอบเทียบราคาของแตละ

บริษัท  

-   เจาหนาท่ีผูดูแลดานวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี จะดําเนินการจัดทําขออนุมัติจัดซื้อ

รายการวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี แตละรายวิชาปฏิบัติที่แสดงความตองการไปยังงานพัสดุ เพื่อดําเนินการ

จัดซื้อ พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยผานหัวหนางานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หัวหนาศูนย

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรฯ และผูชวยอธิการบดีที่ดูแล ตามลําดับ เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณที่เพียงพอที่จะใชในการ

เรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 

3. ครุภัณฑที่จําเปนสําหรับการเรียนการสอนและวิจัย กระบวนการจัดหาครุภัณฑสําหรับ            

การเรียนการสอนปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการวิทย ฯ ดําเนินการดังนี ้
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1) ทําหนังสือไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อใหอาจารยประจํา

สาขาวิชาวิเคราะหความตองการเครื่องมือที่ใชในการทําการเรียนการสอน 

2) สาขาวิชาสงเอกสารแสดงความตองการรายการครุภัณฑท่ีขาดแคลนมายังศูนยวิทยฯ เพื่อ

รวบรวม 

3) ศูนยวิทยฯ รวบรวมสรุปรายการครุภัณฑที่ขาดแคลนนําเสนอเขาคณะกรรมการพิจารณา                    

งบครุภัณฑ 

4) คณะกรรมการพิจารณางบครุภัณฑของวิทยาเขตสุราษฎรธานีพิจารณาและสงขอมูลไปยัง

วิทยาเขตหาดใหญ 

5) นําขอมูลเขาพิจารณาในสวนของเงินงบประมาณแลวแจงรายการที่ไดกลับมายังวิทยาเขต                   

สุราษฎรธานี 

6) ศูนยวิทยฯ ดําเนินการกําหนดสเปก (รายละเอียด) ครุภัณฑใหพัสดุดําเนินการจัดซื้อ 

7. ศูนยวิทยฯ ตรวจรับครุภัณฑท่ีจัดซื้อตามรายละเอียดที่สงใหพัสดุ 
 

9.3 รายการหลักฐาน  
1) แผนการเสนอของบประมาณการซื้อเครื่องมือ 
2) รายงานสรุปรายการเครื่องมือประจําปที่ไดรับ 
3) สรุปเครื่องมือที่มีตอความตองการใช สําหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
4) หลักฐานจากหนาเว็บประกันคุณภาพ http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php 
 

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

ศูนยสนเทศและการเรียนรู ไดติดตั้งขอมูลจุดใหบริการ รวม 128 จุด และมีความเร็วในการรับสง

ขอมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับสงขอมูล 54 Mbps จํานวน  60 จุด และความเร็วในการรับสง

ขอมูล 300 Mbps จํานวน 68 จุด อยางไรก็ตามพบวาเครือขาย Wifi ยังไมครอบคลุมหองเรียนทุกหอง ทําให

รายวิชาที่มีการเรียนการสอนใหหองดังกลาว เชน การเรียนการสอนแบบ active learning บางกิจกรรม             

ไมสามารถดําเนินกิจกรรมที่จําเปนตองใชระบบเครือขาย Wifi ได  นอกจากนี้ยังไดสํารวจความตองการ

โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆที่จําเปนตอการเรียนการสอน โดยสอบถามผานทาง e-mail มายังคณาจารยผูสอน

เพ่ือนําไปพิจารณาจัดหาตอไป ซึ่งจะมีการสํารวจกอนเปดภาคการศกึษาในทุกภาคการศึกษา  

นอกจากนี้ ยังไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยงานเทคโนโลยีและการเรียนรู               

ศูนยสนเทศและการเรียนรู  ซึ่งมีผูทําแบบการประเมินไดแก  

- อาจารย 27 คน   คดิเปนรอยละ 13.64  

- บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.20 

- นักศึกษา ปริญญาตรี 131 คน คดิเปนรอยละ 66.16 
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สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับปานกลาง (    = 3.18) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด คือ ดานบุคลากรของงานเทคโนโลยีและ         

การเรียนรู (  = 3.55) ดานกระบวนการทํางานของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู (  = 3.52) ดานการ

ใหบริการระบบสารเทศ MIS (  = 3.19) ดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (  = 2.99) 

และดานงานบริการระบบเครือขาย (   = 2.82) 

 
9.4 รายการหลักฐาน  

1) แนวปฎิบัติการเปดใหนักศึกษาเขาใชหองปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร  
2) แผนผังจุด hotspot ความเร็วในการใชงานแตละจุด  
3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบอินเตอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
4) รายงานปญหาความพรอมของหองเรียน จาก มคอ. 5  
5) สรุปผลความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูใชบริการ 

 
 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
 
 ทางวิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดดําเนินการใหมีรถสวัสดิการ เพื่อรับสงนักศึกษาภายในวิทยาเขตโดยไม

คิดคาใชจาย  และยังจัดใหมีกระบวนการในการดูแลนักศึกษา ใหคําปรึกษา จัดสวัสดิการดานสุขภาพ             

ซึ่งดําเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เปนการดําเนินงานแบบรวม

ศูนยบริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ใหนักศึกษา โดยนกัศึกษาสามารถเลือก

ชองทางในการติดตอไดดังนี้ 
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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 [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion   3     
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 10 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

10.1 ความตองการและขอเสนอแนะจาก stakeholders ไดนํามาประเมิน และ เปนสวนชวยในการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอยางไร 
- ในปการศึกษา. 2560 ทางหลักสูตรฯ ไดจัดใหมีการสะทอน
ขอมูลที่ไดจากหนวยงานที่รับนักศึกษาในการฝกงานนักศึกษา 
เพ่ือใชเปนขอมูลจาก stakeholders แมปจจุบันผลสะทอนที่ไดยัง
ไมมีการนําไปสูการดําเนินการแกไข/ใชประโยชนในเชิงรูปธรรม 
แตไดมีการพูดคุยกันในระหวางอาจารยผูประสานงานและ
อาจารยในหลักสูตรฯ ถึงแนวทางการทําขอมูลดังกลาวไปใช
ประโยชน เชน การสะทอนในดานของการที่นักศึกษายังไมคอย
กลาแสดงออก หรือยังนําเสนอผลงานในระหวางฝกงานไมคลอง 
จะมีการเสริมการฝกนําเสนอผลงานในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร
ใหมากข้ึน 
- สวนการปรับปรุงหลักสูตรใหม (ป 2560) ไดมีการดําเนินการ
โดยมีการรับฟงความเห็นจากนักวิชาการ ผูชํานาญการ/
ผูเชี่ยวชาญ ผูแทนจากอุตสาหกรรม และศิษยเกา 

- แบบรายงานผลการนิเทศนักศึกษา
ของหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม (เทอม 3/2560) 
- เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวด 
ลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
-  เอกสารหลักสูตรหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม
เพื่อความยั่ งยืน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 (ในสวนภาคผนวก) 

10.2 มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีชดัเจนและกระบวนการตองถูกประเมินประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรุงตอเนื่อง 
- มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรฯ ทุก 5 ป โดยหลักสูตรใหมที่
ใชไดแก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
- มีกระบวนการปรับปรุงยอย แบงออกเปนการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชา ดังในรอบปการศึกษาดังปรากฏใน มคอ.3 และการขอ
เปดรายวิชาใหม เชน การขอเปดรายวิชาหัวขอพิเศษดานจัดการ
สิ่งแวดลอม (Special Topic in Environmental 
Management) ซึ่งเปนรายวิชาที่มุงเนนใหอาจารยในหลักสูตร
สามารถเปดเพ่ิมเติมไดเพ่ือใหหลักสูตรมีการเรียนการสอนที่
ทันสมัย เหมาะสมกับสถาการณปจจุบัน  

- เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวด 
ลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
-  เอกสารหลักสูตรหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม
เพื่อความยั่ งยืน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 (ในสวนภาคผนวก) 

 

10.3 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน (criteria 3) และการวัดประเมินผล (criteria 5) ตองถูก
ประเมินประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงตอเนื่องt 
-ในรอบปการศึกษา 2560  ไดมีการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาทบทวนและประเมินใหความเห็น
ผลการสอนในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร (มคอ.3, มคอ.5) ใน
รายวิชาที่อาจารยในหลักสูตรฯ เปนผูสอนหลักซึ่งเปดสอนในภาค
การศึกษา 2560/1 และ 2560/2  โดยมีประธานหลักสูตรฯ และ
หัวหนาสาขาฯ เปนผูประเมินโดยผานระบบ on line หากมีการ
ผิด 

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

10.4 มีการนําผลการวิจัย (ของอาจารย นักศึกษา) มาใชในการเรียนการสอนอยางไร 
-มีการนําผลการวิจัย/บริการวิชาการมาบูรณาการในการสอนใน
รายวิชาชีพบังคบัของหลักสูตร เชน รายวิชา cleaner 
technologyรายวิชา hazardous waste treatment 
technology  รายวิชา Introduction to Environment 
รายวิชาสัมมนา รายวิชาโครงงานนักศึกษา ฯลฯ 

-มคอ. 3, 5 ในรายวิชาดังกลาว 
-เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา
การดังกลาว 
-เลมรายงานวิชาสัมมนา และโครงงาน
นักศึกษา 

10.5 มีการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู อยางไร 
-การดําเนินการเพื่อทบทวน ประเมินและปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกดังกลาวมีการดําเนินการในภาพรวมโดยสํานักงาน
อธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี เนื่องจากเปนการบริหารแบบ
รวมศูนยบริการประสานภารกิจ แตทั้งนี้ยังขาดการสื่อสาร/
สะทอนปญหาที่ใหมีการปรับปรุงจากหลักสูตรสูคณะวิชาและ
วิทยาเขตฯ และแมมีการสะทอนปญหาและมักมีขอจํากัดในดาน
งบประมาณ  

-เอกสารผลการดําเนินการจากระดับ
วิทยาเขตฯ : เอกสารขอมูลในระบบ
การประกันคุณภาพของวิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี 
(http://iqa.surat.psu.ac.th) 
 

10.6 การมีกลไกการรวบรวมขอมูลจาก stakeholders อยางเปนระบบ มีการประเมิน และปรับปรุง
อยางไร 
- หลักสูตรฯ ไดมีการวางแผนกําหนดกลไกเพื่อดําเนินการ แตยัง
ไมไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบ และมีการประเมินและ
นํามาใชประโยชนอยางจริงจัง และในทางปฏิบัติในรอบการศึกษา 
2560 พบวามีการ feedback จาก stakeholders อยูบาง โดย
การพูดคุย หรือการประชุม เชน การพูดคุยที่เปนผลจากการนิเทศ
นักศึกษาที่ไปฝกงาน  

- เอกสารการนิเทศนักศึกษาในป
การศกึษา2559 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates ( such as pass rates, dropout rates, average time to 

graduate, employability, etc. )  is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs 
of the stakeholders. 

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc.  are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 

AUN 11 

Output 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion  2      
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 11 

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

- กระบวนการดําเนินการในกรณีนักศึกษา
ลาออกหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาโดย
งานทะเบียนและประเมินผลของวิทยาเขต 
โดยขั้นตอนของการลาออกของนักศึกษา
ดําเนินการโดยนักศึกษายื่นใบลาออก พรอม
หนังสือรับรองของผูปกครองผานอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อขออนุมัติตอ อธิการบดีผูที่จะ
ไดรับอนุมัติใหลาออกไดตองไมเปนหนี้สิน
กับมหาวิทยาลัย ซึ่งในการนี้อาจารยท่ี
ปรึกษาไดทําการพูดคยุกับนักศึกษาถึง
สาเหตุ แลวทําการแจงใหประธานหลักสูตร
รับทราบ  

- หนังสือแจงจากงานทะเบียนและ
ประเมินผล ของวข.สุราษฎรธานี
ในรอบปการศึกษา 2560 
-เอกสารผลการดําเนินการจาก
ระดับวิทยาเขตฯ : เอกสารขอมูล
ในระบบการประกันคณุภาพของ
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
( http://iqa.surat.psu.ac.th) 

- ระบบสารสนเทศนักศกึษา  (SIS) 
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 ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- ทางมหาวิทยาลัยไดสรางระบบสารสนเทศ
นักศึกษา  (SIS) เพ่ือแสดงถึงประวัติของ
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน ระดับผล
การเรียนของนักศึกษา รวมถึงการอนุญาต
และไมอนุญาตใหลงทะเบียนเรียนสําหรับ
นักศึกษาที่มีผลการศึกษา ต่ํากวา 2.00 โดย
ระบบจะไมอนุญาตใหนักศึกษาที่มีผล
การศกึษาต่ํากวา 2.00  ลงทะเบียนเรียน
โดยอัตโนมัติ  และผูท่ีจะอนุญาตไดคือ
อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือเปนการ
สรางเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมาพบอาจารย
ที่ปรึกษากอนลงทะเบียนเรียนผานเว็บ เพ่ือ
อนุญาตการลงทะเบียนเรียน นอกจากนี้   

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

- นักศึกษารหัส 57 ที่คาดวาจะสําเร็จในป
การศกึษา 2560 ยังสรุปเปนคาที่แนนอน
ไมได เพราะมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดู
รอน 3/2560 ที่สถานะในระบบของฝาย
ทะเบียนขึ้นวายังไมสําเร็จการศึกษา แตโดย
ภาพรวมขณะนี้มีนักศึกษามากกวารอยละ 
95% สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ป 
เนื่องจากทางหลักสูตรและคณะได
กําหนดใหมีแนวปฏิบัติใหอาจารยท่ีปรึกษา
คอยติดตาม และแนะนําอยางใกลชิด  

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

 

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

- หลักสูตรไดทําโครงการเตรียมความพรอม
กอนจบของนักศึกษาเพื่อเขาสูวิชาชีพดาน
สิ่งแวดลอม (ทําไดเฉพาะดานมลพิษทางน้ํา) 
คณาจารยผูสอนมีการติดตามผลการทํางาน
ของบัณฑติอยางไมเปนทางการโดยการ
สอบถามจากศิษยเกา แตขาดการติดตามผล
การทํางานของบัณฑิตที่เปนระบบ ทําใหไม
มีการนําขอมูลมาทบทวน เปรียบเทียบและ
ปรับปรุงพัฒนาอยางเปนระบบ  

-เอกสารขออนุมัติการจัดทํา
โครงการเตรียมความพรอมกอน
จบของนักศึกษาเพ่ือเขาสูวิชาชีพ
ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งดําเนินการเมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 

 

 

11.4 The types and 
quantity of 
research activities 
by students are 

- ปการศกึษา 2560 หลักสูตรฯ มีจํานวน
โครงงานนักศึกษา 13 โครงงาน และ
โครงงานสหกิจศึกษา 4 เรื่อง ซึ่งทาง
หลักสูตรฯ ไดมีการสงเสริมใหนักศึกษา

- เอกสารตอบรับการเขารวมงาน
ประชุมวิชาการสิ่งแวดลอม 
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 ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement 

นําเสนอผลงานในระดับวิทยาเขตและ
ระดับชาติ ดังนี้ 

- การประกวดผลงานนักศกึษาสหกิจ
ศึกษาดีเดน ประเภทโปสเตอร ดําเนินการ
โดยวิทยาเขต จํานวน 1 เรื่อง 

- งานประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมระดับ
ปริญญาตรี ป 2561 ในรูปแบบการนําเสนอ
ผลงาน จํานวน 5 เรื่อง และโปสเตอร 1 
เรื่อง 
- งบประมาณปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ
ไดรับงบประมาณสําหรับพัฒนานักศึกษา
จากวิทยาเขต และคณะ สําหรับในการทัศน
ศึกษายังสถานประกอบการที่เก่ียวของ  

- เอกสารการจัดสรรงบประมาณ 
หมวดพัฒนานักศึกษา ป 2561  

 

 

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

- การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ มี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารยโดย
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา ซึ่งไดกําหนดให
เปนนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่ให
จัดการประเมินการสอนในทุกรายวิชาทุก
ภาคการศึกษา ซึ่งโดยสวนใหญคณาจารย
ไดผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
(รายละเอียดตาม มคอ.5 ของแตละ
รายวิชา) นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ไดรับ
ผลการประเมินนักศึกษาจากสถาน
ประกอบการผานรายวิชาสหกิจศึกษา และ
รายวิชาฝกงาน ซึ่งจะนํามาใชเพ่ือการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตอไปใน
อนาคต 

- เอกสาร มคอ.5 
- แบบรายงานผลการนิเทศ
นักศึกษาของหลักสูตรวทบ.
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
(เทอม 3/2560) 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแขง็ ( 5 ประเด็น) 

1. หลักสูตรโดดเดน นักศึกษาภาคภูมิใจในหลักสูตร 
2. นักศึกษาแตละชั้นปมีความสามัคคี ดูแลกันเปนอยางด ี
3. หลักสูตรตอบสนองความตองการของปญหาที่เกิดข้ึนทางดานสิ่งแวดลอมในสังคมปจจุบันและใน

อนาคต 
 
จุดท่ีควรพฒันา ( 5 ประเด็น) 

1. จัดใหมีการดูงานนอกสถานที่สําหรับอาจารยและนักศึกษาใหมากขึ้น 
2. จัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนสําหรับการวิจัยเฉพาะทางใหมากขึ้น 
3. เพ่ิมเติมเนื้อหารายวิชาที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมกับชุมชนและสังคม 
4. ควรเตรียมพรอมใหกับนักศึกษาเพื่อเตรียมเขารับการสอบประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตของสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5. พัฒนา สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานประจําป 
2. หลักสูตรทําการวิเคราะหความตองการของเครื่องมือและอุปกรณ และจัดทําเปนแผนครุภัณฑ-การ

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

 

CdsName CdsValues 

1.จํานวนหลกัสูตรทเีปิดสอนทังหมด 1 

- ---ระดบัปริญญาตรี 1 

- ---ระดบั ป.บณัฑิต - 

- ---ระดบัปริญญาโท - 

- ---ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง - 

- ---ระดบัปริญญาเอก - 

2.จํานวนหลกัสูตรทจีัดการเรียนการสอนนอกสถานทตีัง  

- ---ระดบัปริญญาตรี - 

- ---ระดบั ป.บณัฑิต - 

- ---ระดบัปริญญาโท - 

- ---ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง - 

- ---ระดบัปริญญาเอก - 

3.จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทังหมดทุกระดับการศึกษา 143 

- ---จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด - ระดบัปริญญาตรี 143 

- ---จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด - ระดบั ป.บณัฑิต - 

- ---จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด - ระดบัปริญญาโท - 

- ---จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด - ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง - 

- ---จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด - ระดบัปริญญาเอก  - 

4.จํานวนอาจารย์ประจําทงัหมด รวมทังทปีฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 6 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า  - 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาโท

หรือเทียบเท่า 3 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า  3 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ 6 
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CdsName CdsValues 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (ทีไม่มีตาํแหน่งทางวชิาการ) ทีมีวฒุิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า - 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (ทีไม่มีตาํแหน่งทางวชิาการ) ทีมีวฒุิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 3 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (ทีไม่มีตาํแหน่งทางวชิาการ) ทีมีวฒุิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 2 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ทีมีวฒุิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า - 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ทีมีวฒุิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า - 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ทีมีวฒุิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 1 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ - 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า - 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า - 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ - 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ทีมีวฒุิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ทีมีวฒุิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

- ---จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ทีมีวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

5.คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร   

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแยกตามวฒิุการศึกษา   

- - --ระดบัปริญญาตรี - 

- - --ระดบั ป.บณัฑิต - 

- - --ระดบัปริญญาโท 3 

- - --ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง - 
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CdsName CdsValues 

- - --ระดบัปริญญาเอก 3 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีมีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ   

- - --จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ 5 

- - --จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีมีตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1 

- - --จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ - 

- - --จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์ - 

6.จํานวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร   

- - --บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือง

จากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 1 

- - --บทความสมบูรณ์ทีตีพิมพใ์นรายงานสืบเนืองจากการประชุมวชิาการระดบั

นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์าร

พิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการ

ทวัไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีออกประกาศารฉบบั

สมบูรณ์ทีตีพิมพใ์นรายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือใน

วารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง

วชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนันาํเสนอสภา

สถาบนัอนุมติัและจดัทาํเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทวัไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีออกประกาศ 12 

- - --ผลงานทีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร - 

- - --บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการทีปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที 2 1 

- - --บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ

ทีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัทาํเป็น

ประกาศใหท้ราบเป็นการทวัไป และแจง้ให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบั แต่ 3 
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CdsName CdsValues 

วนัทีออกประกาศ (ซึงไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวชิาการทีปรากฏ 

ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที 1 

- - --บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ

ทีปรากฏในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการ

สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556  8 

- - --ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร - 

- - --ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมทีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตาํแหน่งทาง

วชิาการแลว้ - 

- - --ผลงานวจิยัทีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งให้ดาํเนินการ - 

- - --ผลงานคน้พบพนัธุ์พืช พนัธ์ุสัตว ์ทีคน้พบใหม่และไดรั้บการจดทะเบียน - 

- - --ตาํราหรือหนงัสือหรืองานแปลทีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอตาํแหน่ง

ทางวชิาการแลว้ - 

- - --ตาํราหรือหนงัสือหรืองานแปลทีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมิน

ตาํแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ไดน้าํมาขอรับการประเมินตาํแหน่งทางวชิาการ 1 

- - --จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ

หนึง หรือผา่นสืออิเลคทรอนิกส์ online - 

- - --จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - 

- - --จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - 

- - --จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ - 

- - --จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน - 

- - --จาํนวนงานสร้างสรรคที์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - 

- - -จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปริญญาเอกทีไดรั้บการอา้งอิงใน

ฐานขอ้มูล TCI และ Scopus ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร - 

7.การมีงานทาํของบัณฑิต  

จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทงัหมด 9 

จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีตอบแบบสาํรวจเรืองการมีงานทาํภายใน 1 ปี หลงั

สาํเร็จการศึกษา 7 
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จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีไดง้านทาํหลงัสาํเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผูที้

ประกอบอาชีพอิสระ) 7 

จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีประกอบอาชีพอิสระ - 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีมีงานทาํก่อนเขา้ศึกษา - 

จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีมีกิจการของตนเองทีมีรายไดป้ระจาํอยูแ่ลว้ - 

จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา - 

จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีอุปสมบท - 

จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีเกณฑ์ทหาร - 

เงินเดือนหรือรายไดต่้อเดือน ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไดง้านทาํหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย) 15,000 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งทีมีต่อผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเตม็ ๕) - 

8.ผลงานทางวิชาการของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

จาํนวนรวมของผลงานนกัศึกษาและผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโททีไดรั้บ

การตีพิมพห์รือเผยแพร่ - 

- ---จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีมีการตีพิมพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึง  - 

- ---จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีตีพิมพใ์นรายงานสืบเนืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาติ - 

- ---จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีตีพิมพใ์นรายงานสืบเนืองจากการประชุม

วชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ

สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนั

อนุมติัและจทัาํเป็นประกาศให้ทราบทวัไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัทีออกประกาศ - 

- ---ผลงานทีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร - 

- ---จาํนวนบทความทีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการทีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที 2 - 

- ---จาํนวนบทความทีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ทีไม่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร - 



 
 

106 

 
 

CdsName CdsValues 

ทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนันาํเสนอ

สภาสถาบนัอนุมติัและจทัาํเป็นประกาศใหท้ราบทวัไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัทีออกประกาศ (ซึงไม่อยูใ่น Beall's list) หรือตีพิมพใ์น

วารสารวชิาการ ทีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที 1 

- ---จาํนวนบทความทีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ทีปรากฏอยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดบันานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร

พิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 - 

- ---ผลงานทีไดรั้บการจดสิทธิบตัร - 

- ---จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ

หนึง หรือผา่นสืออิเลคทรอนิกส์ online - 

- ---จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - 

- ---จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - 

- ---จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ - 

- ---จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน - 

- ---จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททงัหมด (ปีการศึกษาทีเป็นวงรอบ

ประเมิน) - 

9.ผลงานทางวิชาการของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

จาํนวนรวมของผลงานนกัศึกษาและผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกทีไดรั้บ

การตีพิมพห์รือเผยแพร่ - 

- ---จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีตีพิมพใ์นรายงานสืบเนืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาติ  - 

- ---จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีตีพิมพใ์นรายงานสืบเนืองจากการประชุม

วชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ

สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนั - 
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อนุมติัและจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบทวัไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัทีออกประกาศ 

- ---ผลงานทีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร - 

- ---จาํนวนบทความทีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการทีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที 2 - 

- ---จาํนวนบทความทีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ทีไม่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร

ทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนันาํเสนอ

สภาสถาบนัอนุมติัและจทัาํเป็นประกาศใหท้ราบทวัไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัทีออกประกาศ (ซึงไม่อยูใ่น Beall's list) หรือตีพิมพใ์น

วารสารวชิาการ ทีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที 1 - 

- ---จาํนวนบทความทีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ทีปรากฏอยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดบันานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร

พิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 - 

- ---ผลงานทีไดรั้บการจดสิทธิบตัร - 

- ---จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ

หนึง หรือผา่นสืออิเลคทรอนิกส์ online - 

- ---จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - 

- ---จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - 

- ---จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ - 

- ---จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน - 

- ---จาํนวนงานสร้างสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทงัหมด (ปีการศึกษาทีเป็นวงรอบ

ประเมิน) - 

 
 
 
 


