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ค าน า 

 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม สาขาเคมีประยุกต์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพ 

AUN-QA Assessment at Programme Level Version No. 3.0 ในระดับหลักสูตร จัดท าข้ึนเพื่อรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2561 เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า

หลักสูตรได้ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน  

เนื้อหาของรายงานประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป อาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิต ข้อมูลผลการเรยีนรายวิชา

ของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมิน และแผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ซึ่งรวบรวมข้อมูลใน

ช่วงเวลาต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในน้ี ได้แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง 

โอกาส และอุปสรรค ของหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา 
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สาขาเคมีประยุกต์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

       วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

       กรกฎาคม 2562 
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บทท่ี 1 

ส่วนน ำ 
 
โครงร่ำงหลักสูตร (Program Profile)  

1. ประวัติโดยย่อของ หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 เป็นหลักสูตร

ที่ได้จัดท าข้ึนจากนโนบายการพัฒนาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีของ รศ.ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข อดีตอธิการบดีและคณะ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในขณะนั้น 

(พ.ศ. 2552) ได้รับมาด าเนินการด้วยการมอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร จัดท าหลักคิดและร่าง

หลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ 

2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
1. มีความรู้และทกัษะทางเคมี รวมถึงความรู้พื้นฐานทีจ่ าเปน็ต่อการประกอบวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ active learning 
3. มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ เพื่อ

น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถปรับตัวเพื่อให้พันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก  

4. มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 
3. โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม โดยอยู่ภายใต้การบริหาร

จัดการของสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามล าดับ 
 

4. นโยบำยกำรประกันคุณภำพของคณะ/ภำควิชำ  
 นโยบายด้านประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหลัก 
โดยก าหนดให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

 ในระดับคณะได้ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีทุกตัวของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ส่วนในระดับสาขาวิชา/
หลักสูตรนั้น เปิดโอกาสให้เลือกด าเนินการได้ตามตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกับบริบทของหลักสูตร เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจัดตั้ง
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คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีคณบดีเป็นประธานและตัวแทนจากทุก
หลักสูตรเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

 
 
 

5. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  
5.1 โครงสร้ำงหลักสูตร  
ก. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป      30 หน่วยกิต 

                   1) กลุ่มวิชาภาษา       12 หน่วยกิต        

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต         

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       6 หน่วยกิต       

ข. หมวดวิชำเฉพำะ      96  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาแกน       44  หน่วยกิต                   

2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ      36 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก      16  หน่วยกิต 

ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลุม่วิชาดังต่อไปนี ้

1) กลุ่มวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 

2) กลุ่มวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรมไขมันและน้ ามัน 

3) กลุ่มวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรมความงามและความผาสุก          

ค. หมวดวิชำเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 

ง.  ฝึกงำนและโครงงำนหรือสหกิจศึกษำ                                7  หน่วยกิต 

 

5.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
1. ดร.อติพล  พัฒิยะ 

2. ดร.ตุลย์ ศิริกจิพทุธิศักดิ์ 
3. ผศ.ดร.วัชรสุดา หวลกะสิน 
4. ผศ.ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์ 
5. Dr. Sergey Novikov 
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บทท่ี 2 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 

 
ตำรำงท่ี 2.1 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์

ข้อท่ี 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม

เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบท่ี 1 ตำมเกณฑ์ข้อ 1, 2, 11 (จ ำนวน 3 ข้อ) 

 ได้มาตรฐาน 

 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 

 
ตำรำงท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/คุณสมบัติของอำจำรย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

เลขประจ ำตัว

ประชำชน 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

และรำยชื่อปัจจุบัน 

 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/

ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

สำขำวิชำตรงหรือ

สัมพันธ์กับสำขำท่ี

เปิดสอน 

ตรง สัมพันธ์ 

3 8014 00094 81 7 1. ผศ.ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์ ปร.ด.(เคม)ี/2551   

3 8499 00211 33 0 2. ดร.ตุลย์ ศิริกจิพุทธิศักดิ ์ Ph. D ( Chemical 

Engineering)/2557 

  

3 7106 00131 12 1 3. ผศ.ดร.วัชรสุดา หวลกะสิน ปร.ด.(ชีวเคมี)/2547   

3 9011 00055 08 4 4. ดร.อติพล  พัฒิยะ ปร.ด.(ชีวเคมี)/2550   
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เลขประจ ำตัว

ประชำชน 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

และรำยชื่อปัจจุบัน 

 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/

ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

สำขำวิชำตรงหรือ

สัมพันธ์กับสำขำท่ี

เปิดสอน 

ตรง สัมพันธ์ 

51 No 4076608 5. ดร. Sergey Novikov Ph.D.(Chemistry)/

2550 

  

เกณฑ์ข้อ 1  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

  ครบ   ไม่ครบ 

 

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหนง่ ผศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กบัสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.....................................................................................................  

 

ผลกำรก ำกับมำตรฐำน 

เกณฑ์ข้อ 11  กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด 

1) เริ่มเปิดหลกัสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรบัปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 

 ปัจจุบันหลกัสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ปัจจุบันหลกัสูตรถือว่าล้าสมัย 
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บทท่ี 3 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN QA 

 
เพื่อใหห้ลกัสูตรรบัรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรงุพัฒนาตอ่ไปได้ การ
ประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี ้

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพฒันา 
1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มเีอกสาร ไม่

มีแผนหรือไมม่ีหลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรบัปรุงแก้ไข 
หรือพฒันาโดยเรง่ด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรงุแก้ไข
หรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไมเ่ช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรบัปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าใหม้ีคุณภาพเพียงพอ
ได ้

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการทีม่ีประสทิธิภาพดีกว่า
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติช้ันน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ัน
น า 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

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

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

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

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 
 

√     

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

  
 
 

√     

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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1.3 The expected learning outcomes 
clearly reflect the requirements of 
the stakeholders [4] 

  
 
 

√     

Overall opinion   3     

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 1  

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

วิสัยทัศน์ (Vision) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ม.อ.) :  
 “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 

บริการวิชาการ และท านุบ ารงุวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน”   
(ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 - 2561) 

พันธกิจ (Mission) ของมหำวิทยำลัย มีท้ังหมด 3 พันธกิจ (ข้อมูลจำกแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2558 - 2561)  : 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ให้ผูรู้้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรปูแบบ 

2. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาทีส่อดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเช่ือมโยงสู่
เครือข่ายสากล 

3. ผสมผสานและประยุกต์ความรูบ้นพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพือ่สร้างปัญญา 
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนส์ากลให้แกบ่ัณฑิต 

อัตลักษณ์ (Identity) ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ข้อมูลจำกแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2558 - 2561) 

 “นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม” 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ข้อมูลจำกแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2558 - 2561) 

 “มหาวิทยาลัยวิจัย” 
วิสัยทัศน์ (Vision) ของวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของภาคใต้ ด้านการผลิต 
บัณฑิตและเป็นทีพ่ึ่งทางวิชาการโดยมกีารวิจัยเป็นฐาน 

วิสัยทัศน์ (Vision) ของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
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 เป็นคณะช้ันน าของประเทศทีผ่ลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

พันธกิจ (Mission) ของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
    1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตรป์ระยุกต์  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทีม่ีสมรรถนะสากล    
มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 
    2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อตอบสนองความ  ต้องการ

ของชุมชน 
    3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  
    4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง (Expected Learning Outcomes – ELOs) ของหลักสูตรเคมเีพื่ออุตสาหกรรม 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจุบันหลักสูตรวิทยำศำตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีเพื่ออุตสำหกรรมใช้เล่มหลักสูตรท้ังหมด 3 เล่ม ไดแ้ก่ [2] 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (หลกัสูตรใหม่) พ.ศ. 2552 

- ใช้กับนกัศึกษา รหัส 53 และ 54 
- ช่ือสาขาวิชา "เคมีเพื่ออุตสาหกรรม" 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรงุ) พ.ศ. 2554 
- ใช้กับนักศึกษา รหัส 55-59 
- ช่ือสาขาวิชา "เคมีเพื่ออุตสาหกรรม"  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรงุ) พ.ศ. 2559 
- ใช้กับนักศึกษา รหัส 60 
- ช่ือสาขาวิชา "เคมีเพื่ออุตสาหกรรม"  
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โดยหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรมได้ก าหนดให้บัณฑิตที่จบการศึกษามี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และทกัษะทางเคมี รวมถึงความรู้พื้นฐานทีจ่ าเปน็ต่อการประกอบวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ active learning 
3) มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหลง่ต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์และบรูณาการความรู้ เพื่อน าไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเพือ่ให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลง
ของประชาคมโลก 

4) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้ก าหนดเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ช้บัณฑิตไว้ ดังนี้ 

1. มีทักษะการเตรียมสารเคมีได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 

2. สามารถวิเคราะห์โดยปริมาตรและโดยน้ าหนักได้ถูกต้องและแม่นย า 

3. สามารถใช้เครื่องมือทางเคมีได้อย่างถูกต้อง 

4. สามารถวิเคราะห์ข้อมลู รายงานผลและน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

5. สามารถวิจัยและพัฒนางานด้านเคมีได้ 

6. รู้มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ในโรงงาน 

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างการผลิตและการบริการที่ส าคัญใน 3 ภาคส่วน คือ ภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว แม้จะดูเหมือนว่าภาคการเกษตรจะยังเป็นภาคส่วนหลักของประเทศ แต่ปัจจุบันมี

ความเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างแนบแน่น ด้วยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากภาค

การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันภาคส่วนที่เป็นตัวน า

เศรษฐกิจของประเทศ คือ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมหนัก  อุตสาหกรรมเบา รวมทั้งอุตสาหกรรมเกษตร

รูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นภาคส่วนที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  ผลจากการ

เติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว กอปรกับการขาดการเตรียมพร้อมในการจัดหาบุคลากรเพื่อรองรับการ

ขยายตัว ท าให้ภาคอุตสาหกรรมขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ด้านต่าง ๆ  ที่จ าเป็น โดยเฉพาะนักเคมีซึ่งสามารถท างานได้

ทั้งในฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  

    ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) 
ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการขยายตัวของภาค 
อุตสาหกรรม ดังนั้นจึงต้องมีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเคมีพื้นฐานและเคมีประยุกต์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและเสริมความรู้เฉพาะด้านในอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร  
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ามันจากธรรมชาติ เช่น ปาล์มน้ ามัน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว เช่น ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้มีกระบวนการในการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังดังรูปที่ 1.1             

 
 

รูปที่ 1.1 แสดงกระบวนการพฒันาผลการเรียนรู้ของหลักสตูร 
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ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้น ามากระจายเป็นผลการเรียนรู้จ านวน  
ข้อ ดังตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ข้อ มาตรฐานการเรียนรู ้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1 2 3 4 

1 ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม  
จริยธรรม และวัฒนธรรมในสงัคม 

   √ 

2 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบงัคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

   √ 

3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมสี่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ 

พัฒนาตนเอง 

   √ 

4 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซือ่สัตย์สุจริต มีสมัมาคารวะใหเ้กียรติและ 

ยอมรบัฟังความคิดเห็นผู้อื่น 

   √ 

5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรม 

ในการปฏิบัตงิาน  

   √ 

6 มีความรู้พื้นฐานทีจ่ าเป็นต่อวิชาชีพ √    

7 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานทีเ่กี่ยวข้อง √    

8 มีความรู้ในสาขาวิชาเคมีเพือ่อุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือ
ภาคปฏิบัติ 

√    

9 ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยในสาขาวิชาเคมีเพือ่ 

อุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

  √  

10 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ  √   

11 สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปญัหา เสนอแนวทางการ  √   
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ป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

 

12 สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องมาพฒันาทักษะ
การท างานท าใหเ้กิดประสิทธิภาพ   

  √  

13 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 √ √  

14 สามารถปรบัตัวและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   √ 

15 สามารถสื่อสารทัง้การพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสทิธิภาพ   √  

16 รู้จักเลอืกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่อง
และผู้ฟงัที่แตกต่างกันได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 √   

17 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีเ่หมาะสม  √   

18 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปล  ความหมายและเสนอแนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหา 

  √  

19 สามารถสืบค้นข้อมลูทางวิทยาศาสตร์และเคมีอุตสาหกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  √  

 

 เพื่อทีจ่ะใหผ้ลการเรียนรู้ทัง้หมดประสบความส าเรจ็ มีการวางแผนการเรียนรู้แตล่ะด้านตามล าดับเพื่อที่
นักศึกษาจะได้มีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนวิชาชีพต่อไปและทีส่ าคัญบัณฑิตที่จบออกไปมีความรูเ้พียง
พอที่จะน าความรู้ทีเ่รียนไปประยกุต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับแผนระยะยาวหลกัสูตรจะมีการ
ปรับปรงุทกุๆ 5 ปี  

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes [3] 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ใน 5 ด้าน ดังนี้  
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1.    คุณธรรม จริยธรรม 
1)    ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคม 
2)    เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3)    มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง 
4)    มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
5)    มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

2. ควำมรู้ 
1)    มีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ 
2)    มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เกี่ยวข้อง 
3)    มีความรู้ในสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ 
4)    ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยในสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

3.  ทักษะทำงปัญญำ 
1)   มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2)   สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดย
ค านึงถึงความรู้ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
3)   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานท าให้เกิด 
ประสิทธิภาพ    

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
1)    มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2)    สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1)   สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)   รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
4)   สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมาย 
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5)   สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเคมีอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ได้คลอบคลุมความรู้เฉพาะสาขาและความรู้ทั่วไปโดยที่ความรู้เฉพาะสาขาได้เน้น

ความรู้ที่ได้รับไปวิเคราะห์ การน าไปประยุกต์ใช้รรร่วมกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสารและการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มีการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ 
และได้มีการสื่อสารผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ สู่คณาจารย์ในหลักสูตรและสู่ผู้เรียนอย่างเปิดกว้าง 
 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders [4] 
ในช่วงของการจัดท าหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 และในช่วงของการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตรปรับปรุง 

2554 และหลักสูตรปรับปรุง 2559 คณะท างานได้มีการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวแทนสถาน

ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์และความต้องการเพื่อการออกแบบ

หลักสูตรเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน และได้มีการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

โดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน  19 ข้อ ประกอบไปด้วยลักษณะทั่วไป 16 ข้อ และลักษณะเฉพาะ 3 ข้อ 

ดังตารางที่ 1.2  

 

ตารางที่ 1.2 แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) จ าแนกประเภทตามลักษณะทั่วไป (Generic) และ

ลักษณะเฉพาะ (Specific) 

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (ELOs) หลักสูตรเคมีเพื่ออุตสำหกรรม 
ลักษณะทั่วไป 
(Generic) 

ลักษณะเฉพำะ
(Specific) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในสงัคม 

√  

   1.2 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

√  

   1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมสี่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาตนเอง 

√  

   1.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สจุริต มสีัมมาคารวะ ใหเ้กียรติและ
ยอมรบัฟังความคิดเห็นผู้อื่น 

√  

   1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถงึคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัตงิาน   

 √ 

2. ด้ำนควำมรู้   

   2.1 มีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ √  
   2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานทีเ่กี่ยวข้อง √  
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ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (ELOs) หลักสูตรเคมีเพื่ออุตสำหกรรม 
ลักษณะทั่วไป 
(Generic) 

ลักษณะเฉพำะ
(Specific) 

   2.3 มีความรู้ในสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรมทัง้ภาคทฤษฎีและ/หรือ
ภาคปฏิบัติ 

 √ 

   2.4 ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยในสาขาวิชาเคมีเพื่อ
อุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

 √ 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ   

   3.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ √  

  3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  เสนอแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความรู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

√  

  3.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะ
การท างานท าใหเ้กิดประสิทธิภาพ    

√  

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ   

   4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

√  

   4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้น าและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

√  

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ   

   5.1  สามารถสื่อสารทัง้การพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ √  

   5.2 รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่อง
และผู้ฟงัที่แตกต่างกันได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

√  

   5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม √  

   5.4 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

√  

5.5 สามารถสบืค้นข้อมลูทางวิทยาศาสตร์และเคมีอุตสาหกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

√  

รวม 16 3 
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นอกจากนีท้างทางหลักสูตรได้มีการก าหนดมาตรฐานการผลติบัณฑิตของสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรมเพิม่เตมิ

เพื่อรายงานต่อทีป่ระชุมสภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี เพื่อใหม้ทิิศทางในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยได้

วางเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ไว้ดังนี ้

1. มีทักษะการเตรียมสารเคมีได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 

2. สามารถวิเคราะห์โดยปริมาตรและโดยน้ าหนักได้ถูกต้องและแม่นย า 

3. สามารถใช้เครื่องมือทางเคมีได้อย่างถูกต้อง 

4. สามารถวิเคราะห์ข้อมลู รายงานผลและน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

5. สามารถวิจัยและพัฒนางานด้านเคมีได้ 

6. รู้มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ในโรงงาน 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพหลกัสูตรเพือ่

น าไปปรบัปรุงพฒันาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไปเพื่อใหผู้้เรียนบรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย

ใช้แบบสอบถาม ดังนี ้

- ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีทีม่ีต่อหลักสูตร 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- วิพากษ์หลักสูตร โดยนักศึกษาช้ันปีที่ 4  

- ผลประเมินการฝึกสหกจิของนกัศึกษาช้ันปีที่ 4  

- ผลประเมินการฝึกงานของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
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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. 

 

ผลกำรประเมินตนเอง  
เกณฑ์ คะแนน 

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

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

  
 

√     

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

  
 

√     

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

  
 
 

√     

Overall opinion   3     

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 2  

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม มีความทันสมัย โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร

จากเดิมคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 เมื่อใช้มา

AUN 2 

Programme Specification 

 



 

18 
 

ระยะเวลา 2 ปี จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดย
เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงนี้ในปีการศึกษา 2555 และปัจจุบันทางหลักสูตรได้ครบรอบในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุง 2559 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560  

โดยในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554  ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังลงไปสู่รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยปรากฏอยู่ใน มคอ.3 [5] ของทุกรายวิชา 
นอกจากนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย ซึ่งมีการ
เพิ่มเติมรายวิชาที่ทันสมัย เพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่นรายวิชา การบ าบัดมลพิษในอุตสาหกรรม สารเคมีในอุตสาหกรรมกับความปลอดภัย  
เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ ฯลฯ ส าหรับกระบวนการของการทบทวนหลักสูตรเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตร ปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 คณะท างานได้ร่วมกันประชุมเพื่อก าหนดกรอบการท างานตามปฏิทินที่ได้ก าหนดไว้  โดยติดต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในการวิพากษ์หลักสูตรทั้ง เป็นบุคลากรภาครัฐและองค์กรเอกชน  ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.มาลิน จุลศิริ รองศาสตราจารย์ ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ปั้น
สุวรรณ คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา และ คุณพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ทั้งนี้การจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรตาม
โครงสร้างหลักสูตรได้แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน 1 (โครงงานฝึกงาน) แผน 2 (สหกิจศึกษา) โดยทั้งสองแผนได้แบ่ง
หมวดต่างๆ ของรายวิชาออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (32 หน่วยกิต) ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาภาษา นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมของหลั กสูตรที่ส่งเสริม
นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาได้รับการส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อื่น 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป้นกลุ่มวิชาที่ส่งเสริมการใฝ่ร้างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ (95 หน่วยกิต) เป็นหมวดที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน ซึ่งประกอบด้วยวิชาแกน วิชาชีพบังคับ วิชาชีพเลือก  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ เพื่อส่งเสริมทักษะตามความถนัด
นอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนด 

นอกจากนี้ในปี 2558 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อน ามาใช้กับนักศึกษารหสั 2560 โดยได้ปรับปรุงรายวิชาใหม้ี
ความทันสมัยมากข้ึน รายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ มีดังนี้ 

922-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการจัดการต้นทุน 
922-300 การควบคุมคุณภาพ 
937-320 เคมีคอลลอยด์และผิว 
937-312 โอลิโอเคมี 
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937-318 เทคโนโลยีความหอมและสุคนธบ าบัด 
นอกจากนี้ได้เพิ่มรายวิชาที่มีความจ าเป็น ดังนี้ 

923-317 การจัดการสารเคมีอันตรายและกากของเสียอันตราย 
927-220 เคมีพอลิเมอร์ 
927-324 เคมียาง 
933-356 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมไขมันและน้ ามัน 
936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ 
936-005 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
937-308 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางเคมี 
937-322 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 
937-324 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ในอุตสาหกรรม 
937-325 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เชิงเคมี 
937-327 ปิโตรเคมี 
937-400 เคมีสีเขียว 
 
นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดมีการฝึกงานนอกแผนส าหรับนักศึกษาที่สนใจ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) [6] 
ในการด าเนินงานของหลักสูตรได้มกีารประชาสมัพันธ์หลักสตูรให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบ โดยวิธี

ต่างๆ [7] เช่น  
-จัดท าข้อมูลหลกัสูตรผ่านแผ่นพบั  
-เว็บไซต์รับนกัศึกษาของวิทยาเขต (http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1)  
-เว็บไซต์สาขาวิชา (http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/)  
-Facebook สาขาวิชา (https://www.facebook.com/groups/209661109152035/) 
-Facebook ศูนย์ข่าวสมัครงาน ศึกษาต่อ และงานแนะแนว เคมีเพื่ออุตสาหกรรม มอ สฎ 
(https://www.facebook.com/CFIjobnews/?hc_ref=
ARQleJWV16wPANmQPqmYnraXLf9mySbv-
Ft4dQ2XKafBZutY4D7Zvro52yj5fl0oedc&fref=nf) 
-เดินทางไปประชาสมัพันธ์ในโรงเรียนต่างๆ  และการจัดบูธในงาน ม.อ. วิชาการ  
 

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

(https://sis-surat9.psu.ac.th/Default.aspx) โดยมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้รายวิชาในหลักสูตร

http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/
https://sis-surat9.psu.ac.th/Default.aspx)%20โดยมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับ%20ELO%20โดย
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สอดคล้องกับ ELO โดยอาจารย์ผู้สอนได้จัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ผ่านระบบออนไลน์ (https://tqf-surat.psu.ac.th)  โดยจัดท าก่อนเปิดภาคการศึกษาน้ันๆ 
อย่างน้อย 15 วัน และทันตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และผู้สอนมีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอน
ที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา โดยในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนมีการปรับปรุงรายวิชาที่มีการเสนอแนะ 
มคอ 5 ของปีการศึกษาก่อนหน้า ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาผู้สอนต้องจัดท า รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา 
(มคอ 5) และรายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) โดยมีผลประเมินรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา  

 

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

ได้มีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีการท าแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่รายละเอียด
ของหลักสูตรหลายช่องทาง ดังนี้ 

- ทางเว็บไซต์สาขาวิชา (http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/) 
- คู่มือนักศึกษา  
- เล่ม มคอ.2 โดยด าเนินการในหลากหลายช่องทางเพื่อให้มีความทั่วถึงและมีความครอบคลุม แจ้งให้

ผู้เรียนได้รู้และรับทราบข้อก าหนดของหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ  ของหลักสูตรที่ปรากฏอยู่ใน มคอ.3 มีการ
เผยแพร่หลักสูตรและรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์   มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีการแจกคู่มือนักศึกษาให้กับ
นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษาในช่วงเวลาของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sis-surat9.psu.ac.th/Default.aspx)%20โดยมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับ%20ELO%20โดย
https://tqf-surat.psu.ac.th/
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/


 

21 
 

 
 

 
 

 
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. 

 
 ผลกำรประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 
 

√     

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

  
 

  
√ 

   

AUN 3 

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

  
 

√     

Overall opinion   3     

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 3 

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

การจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
จัดท าให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์และไปด้วยกันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังมทีัง้หมด 
5 ด้าน 19 ข้อ แบ่งเป็นลักษณะทั่วไป 16 และลักษณะเฉพาะ 3 ข้อ โดยทุกข้อได้มีการออกแบบให้กระจายไปสู่
รายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร นอกจากนี้มีการน าเอกสารและอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่มาใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดโจทย์หรือประเด็นเพื่อให้
ผู้เรียนแสวงหาวิธีการหรือเนื้อหาในประเด็นส าคัญเหล่าน้ันได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Case Study, 
Project-based Learning  เพื่อน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [9] 

 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวด ซึ่งประกอบไปด้วย หมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชาที่ผู้สอนจัดท าข้ึนมีความชัดเจนและมีความสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง โดยสามารถวัดระดับความรู้ ระดับความเข้าใจ ระดับความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จ าแนกแยกประเภทสิ่งที่ได้เรียนรู้ ประมวลความรู้ที่ได้จากการเรียน ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังทั้ง 5 ด้านของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เช่น รายวิชาสัมมนาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม รายวิชาฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ รายวิชาโครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม [10] โดยหลักสูตรมีมาตรฐานการเรียนรู้ดังนี้  
1.    คุณธรรม จริยธรรม 

1)    ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคม 
2)    เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3)    มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง 
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4)    มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
5)    มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

2. ควำมรู้ 
1)    มีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ 
2)    มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เกี่ยวข้อง 
3)    มีความรู้ในสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ 
4)    ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยในสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

3.  ทักษะทำงปัญญำ 
1)   มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2)   สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดย
ค านึงถึงความรู้ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
3)   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานท าให้เกิด 
ประสิทธิภาพ    

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
1)    มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2)    สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1)   สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
4) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย 
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5)   สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเคมีอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งนี้แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) แสดงในตารางที่ 3.1 ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพือ่
อุตสาหกรรม   
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร

วิเครำะห์เชิง

ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

กลุ่มวิชำภำษำ 

936-002 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ   

   

  

   

  

    

 

    

 

   

936-003 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ                        

936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ                              

936-005 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน                                    

กลุ่มวิชำมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

925-001 ทักษะชีวิต                    
                       

925-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                        

925-004 สุขภาวะกายและจิต                        

937-207 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                         

935-112 ทักษะการว่ายน้ า                     
 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.1แผนท่ีแสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) 
 ควำมรับผิดชอบหลัก  ควำมรับผิดชอบรอง 
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร

วิเครำะห์เชิง

ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

935-117 แบดมินตัน                     
 

 

 

 

 

 

935-214 เทเบิลเทนนิส                     
 

 

 

 

 

 

935-215 วอลเล่ย์บอล                     
 

 

 

 

 

 

935-216 ฟุตบอล                     
 

 

 

 

 

 

935-217 บาสเกตบอล                     
 

 

 

 

 

 

935-311 โยคะ                     
 

 

 

 

 

 

923-001 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                              
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร

วิเครำะห์เชิง

ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์

934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      
                       

หมวดวิชำเฉพำะ  

1) กลุ่มวิชำแกน 

921-013 ฟิสิกส์ 
     

  
   

      
    

   

921-014 ปฏิบัติการฟิสิกส์                        

932-053 จุลชีววิทยาพื้นฐาน                          

932-071 หลักชีววิทยา                         

932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                        
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร

วิเครำะห์เชิง

ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

934-011 หลักคณิตศาสตร์                         

934-014 คณิตศาสตร์ขั้นสูง                          

934-018 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์                           

937-011 เคมีพื้นฐาน                                

937-012 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                                

937-013 เคมีอินทรีย์                         

937-014 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                         

937-015 เคมีวิเคราะห์                          

937-016 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                        

937-017 เคมีเชิงฟิสิกส์                         

937-018 ชีวเคมีพื้นฐาน                         

937-201 เคมีอนินทรีย์                         
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร

วิเครำะห์เชิง

ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

937-202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์                        

937-203 พฤกษศาสตร์และพฤกษเคมี                         

2) กลุ่มวิชำชีพ 

- ชีพบังคับ 

922-205 กฎหมายอุตสาหกรรม 
     

  
   

     
  

   
   

922-300 การควบคุมคุณภาพ 
     

  
   

     
  

   
   

922-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการจัดการ 

 ต้นทุน         
                       

923-318 การจัดการสารเคมีอันตรายและกากของเสีย  

 อันตราย 
           

   

         

937-301 กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี                        

937-302 สารเคมีในอุตสาหกรรมกับความปลอดภัย                        
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร

วิเครำะห์เชิง

ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

937-303 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ                          

937-304 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ                        

937-305 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย                        

937-306 ปฏิบัติการอุปกรณ์เฉพาะหน่วย                        

937-307 การบ าบัดมลพิษในอุตสาหกรรม                         

937-308 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางเคมี                        

937-400 เคมีสีเขียว                        

937-403 สัมมนาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม                        

937-404 หัวข้อพิเศษทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม                          

- ชีพเลือก 

921-320 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์   
   

   
    

     
    

   
 

927-220 เคมีพอลิเมอร์ 
  

     
    

      
     

 



 

30 
 

รำยวิชำ 

           

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร

วิเครำะห์เชิง

ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

927-324 เคมีของยาง                        

933-351 เคมีของไขมันและน้ ามัน 
     

          
     

   
933-356 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์ 

วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมไขมันและน้ ามัน 
                       

937-312  โอลิโอเคมี                        

937-313  วิทยาศาสตร์ความงามและเครื่องส าอาง                         

937-314  กฎระเบียบของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง                        
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รำยวิชำ 

           

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร

วิเครำะห์เชิง

ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

937-315 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง                        

937-316 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง                          

937-317 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                        

937-318 เทคโนโลยีความหอมและสุคนธบ าบัด                         

937-319 สปาและธุรกิจสปา                          

937-320 เคมีคอลลอยด์และผิว                        

937-321 สารลดแรงตึงผิวและสารซักล้าง                          

937-322 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                         

937-323 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์                         

937-324 เคมีอินทรียสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมเคมี                        

937-325 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เชิงเคมี                        

937-327 ปิโตรเคมี                           
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รำยวิชำ 

           

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร

วิเครำะห์เชิง

ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

หมวดวิชำเลือกเสรี    

937-409 โปรตีนในอุตสาหกรรม     
     

  
   

    
    

 
937-410 เทคโนโลยีจุลินทรีย์                        

937-411 ชีวเคมีประยุกต์                        

937-412 วัสดุชีวภาพ                        

937-413 เคมีชีวอนินทรีย์                          

ฝึกงำนและโครงงำนสหกิจศกึษำ 

937-311 การฝึกงาน 
   

      
   

  
    

     

937-310 โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 1                         

937-405 โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 2                         

937-406 โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 3                        

937-407 สหกิจศึกษา 1                         
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รำยวิชำ 

           

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร

วิเครำะห์เชิง

ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

937-408 สหกิจศึกษา 2                        
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มี

หน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 139 หน่วยกิต  มีการสร้างความเข้าใจข้ันพื้นฐานทางด้านเคมี เมื่อผ่านการศึกษาใน
รายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะสามารถเรียนในรายวิชาที่เป็นวิชาชีพของหลักสูตรซึ่งมีเนื้อหาซับซ้อน
และประยุกต์มากข้ึน รายวิชาต่างๆ จึงมีการจัดเรียงอย่างเป็นล าดับ และมีข้ันตอนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนยกระดับ
ความรู้ของตนเอง เช่น รายวิชาเคมีพื้นฐาน เป็นรายวิชาที่ทบทวนความรู้เบื้องต้นทางเคมี ทั้งทางด้านการค านวณ 
ทฤษฏีต่างๆ เพื่อน าความรู้เหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่มีความซับซ้อนมากข้ึน  เช่น เคมีวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมี
รายวิชาสารเคมีในอุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่เป็นรายวิชาที่เป็นรายวิชาพื้นฐานในการเรียนรายวิชา
กระบวนการทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม โดยในแต่ละกลุ่มรายวิชาได้มีการออกแบบให้มีความเช่ือมโยงและบูรณา
การกัน เพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้จริง นอกจากนี้หลักสูตรยังจัดให้มีการ
น ารายวิชาที่เรียนมาในช้ันปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่น ามาต่อยอดสัมพนัธ์กับวิชาเฉาพด้าน เช่น วิชาโครงงาน
นักศึกษา วิชาสัมมนาทางเคมี วิชาฝึกงานทางเคมีและสหกิจศึกษา ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตรได้ด าเนินการทุกๆ 5 
ปี  ทั้งนี้ความเช่ือมโยงรายวิชาแสดงดังรูปที่ 3.1   
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รูปที่ 3.1  แผนผงัความสัมพันธ์รายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพือ่อุตสาหกรรม หลกัสูตร 

ปรับปรงุ พ.ศ.2554 
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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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ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 
 

√     

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

  
 
 

√     

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

  
 

√     

Overall opinion   3     

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 4 

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

ปรัชญำกำรศึกษำของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 : 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางเคมีรวมถึงวิชาการที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรมทั่วไปและมีความรู้เพิ่มเติมเฉพาะด้านที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมหลักในภูมิภาค  
เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะเชิงสากล ซึ่งได้มีการสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ ได้แก่ ช่องทางเว็บไซต์ แผ่นพับ การจัดบูธประชาสัมพันธ์ การจัดท าเลม่
คู่มือหลักสูตร เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไว้ยัง fanpage facebook ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิตผู้ปกครอง และนักศึกษา ได้รับรู้ข้อมูลซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรมายังสาขาวิชาได้ 

หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งเป็นการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏฺบัติ
จริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด การบูรณาการความรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต ทั้งนี้หลักสูตรได้
จัดให้มีรายวิชาความรู้ทั่วไป วิชาปฏิบัติการ วิชาความรู้เฉพาะ วิชาเลือกเสรี การฝึกงานทางเคมี สัมมนาทางเคมี 
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โครงงานทางเคมี และสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และค้นคว้าความรู้ทางเคมีและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยได้ 
 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 

มีการออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในห้องเรียนการ การจัดการเรียนการสอนได้มีการด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังผู้เรียนได้มีการเรยีนรู้เชิงรกุ (Active Learning) ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ี่
ร่วมมือกัน มีการแบ่งกลุ่มท างานกันเป็นทีม ผู้เรียนมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน เช่น เป็นผู้ประสานงานหลัก ผู้
ประสานงานรอง คณะท างานในกลุ่ม โดยกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามโจทย์ที่ผู้สอนออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาการที่จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้มีกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับ
มอบหมายจากผู้สอนด าเนินการไปภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด หากผู้เรียนด าเนินการได้ตามกรอบและมี
ผลงานที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดก็จะสะท้อนถึงความรับผิดชอบของผู้เรียน และเป็นการฝึกวินัยและการ
ท างานเป็นทีม ฝึกการระดมสมอง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) มีการออกแบบ
กิจกรรมโดยเน้น Project based Learning และ Problem based Learning และเทคนิคการสอนแบบห้องเรยีน
กลับด้าน Flipped class room 

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของหลักสูตรจึงหมายถึงการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Education) โดยมีตัวอย่างรายวิชาที่
ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต เช่น วิชาสัมมนาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม วิชาโครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม วิชา
ฝึกงาน วิชาสหกิจศึกษา ฯลฯ ซึ่งได้มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนกระตือรือร้น สร้างลักษณะนิสัยการเป็นผู้
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง หมั่นตั้งค าถามและแสวงค าตอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่มีความน่าเช่ือถือเป็นข้ันเป็น
ตอน สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยองค์ความรู้จนกลายเป็นนิสัยติดตัวผู้เรียน นอกจากหลักสูตรได้จัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning ดังได้กล่าวไปแล้ว ยังมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Learning Management 
System (LMS) โดยหลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการจัดท าสื่อการเรยีนการสอน  นอกจากนี้
หลักสูตรมีรายงานวิชาที่บูรณาการความรู้จากวิชาที่เรียนกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น รายวิชา 937-
235 สารปรุงแต่งในเครื่องส าอาง กับโครงการประกวดแผนธุรกจิในเครือ่งส าอาง เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้
ที่เรียนเป็นผู้ประกอบการเองได้ 
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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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ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

5.2 The student assessments 
including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit 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  2.6      
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 5 

 

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

learning outcomes 

 หลักสูตรมีเกณฑ์และการประเมินผลเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดงันี้ 

 การประเมินผู้เรียน ครอบคลุมการประเมิน 3 ส่วน ได้แก่  
 - การประเมินผู้เรียนที่จะรับเข้าใหม่ 
 - การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในระหว่างการศึกษา 
 - การประเมินผู้เรียนก่อนจบการศึกษา                         
 5.1.1 กำรประเมินผู้เรียนท่ีจะรับเข้ำใหม่ 
 การประเมินผู้เรียนที่รับเข้าใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ ที่มีโอกาสส าเร็จ และ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร วิธีการประเมินแตกต่างกันตามช่องทางของการรับเข้า ในปีการศึกษา 
2561 ใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission 
System : TCAS) ไดแ้ก่ 
 รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ครั้งที่ 1/2 โครงการพิเศษคณะ 
 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจ าปีการศึกษา 2561 
 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 โดยมีโครงการที่หลักสูตรได้รับนักศึกษาร่วมกับวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 แสดงโครงการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 

โครงกำร รำยละเอียดกำรรับสมัคร 

1. รับนักเรียนทีม่ีผลการเรียน
ดี  

1. Portfolio  
2. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.5) 
3. สถิติพื้นฐานของโรงเรียนที่ได้จากการ สอบ O-NET ช้ัน ม.6ของปทีี่ผ่านมา 
4. สอบสัมภาษณ์ 

2. ส่งเสรมิผูม้ีคุณธรรม
จริยธรรมฯ 

1. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.5) 
2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ คณิตศาสตร ์
3. สอบสัมภาษณ์ 

3. รับผูม้ีความสามารถ
ทางด้าน กีฬา 

1. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ 
2. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.5) 
3. เป็นนักกีฬาทีร่่วมการแข่งขันระดบันานาชาติและได้รับรางวัล 
4. ทดสอบความสามารถพเิศษด้านกีฬา 
5. สอบสัมภาษณ์ 

4. ทุนการศึกษาช้างเผือก
สงขลานครินทร์ฯ 

1. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา 
2. สอบสัมภาษณ์ 
3. รับนักเรียนสายวิทย์-คณิต 

5. เยาวชนร่มศรีตรงั 1. GPAX รวม 4 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
2. GPA กลุ่มสาระต่างๆ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
3. สอบสัมภาษณ์ 
4. รับนักเรียนสายวิทยค์ณิต 

6. มุ่งมั่นสูส่งขลานครินทร ์ 1. GPAX รวม 4 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
2. GPA กลุ่มสาระต่างๆ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
3. สอบสัมภาษณ์ 

7. ตั้งใจดีมีทีเ่รียน 1. GPAX รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

8. เพชรนครินทร ์ 1. GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา 
2. สอบสัมภาษณ์ 
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โครงกำร รำยละเอียดกำรรับสมัคร 

3. รับนักเรียนสายวิทยค์ณิต 

9. ลูกสงขลานครินทร ์ 1. GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา 
2. GPA กลุ่มสาระต่างๆ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
3. สอบสัมภาษณ์ 

10. ฐานวิทยาศาสตร์ 1. GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา 
2. GPA กลุ่มสาระต่างๆ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
3. สอบสัมภาษณ์ 

 
หลักฐาน: website มหาวิทยาลัย: http://www.entrance.psu.ac.th/assurancel.html 
website สาขาวิชา: http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/curiculum/entrance 

    
 5.1.2 กำรประเมินผู้เรียนอย่ำงต่อเน่ืองในระหว่ำงกำรศึกษำ 

หลักสูตรฯ มีการประเมินผู้เรียนเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ซึ่งใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายตามลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในด้านต่างๆ คือ      

1. คุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนและการส่งงานตามก าหนด   
- ประเมินจากความพรอ้มเพรียง การมีวินัยและความตั้งใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกจิกรรมตามที่ได้

ก าหนดในการเรียนการสอน  
- ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรบัผิดชอบในหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 

           2. ด้ำนควำมรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ  
- การทดสอบย่อย  
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
- ประเมินจากฝึกงานและโครงการที่น าเสนอ  
- ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน  

http://www.entrance.psu.ac.th/assurancel.html
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- ประเมินจากรายวิชาสหกจิศึกษา  
3. ทักษะทำงปัญญำ 
ประเมินตามผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน การ

ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นต้น 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน และสังเกต

จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 
5. ทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
- ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่

เกี่ยวข้อง  
- ประเมินจากความสามารถในการอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อช้ันเรียน  

 หลักสูตรมีระบบสารสนเทศเพือ่ประเมินประสิทธิผลของการสอน ได้แก่ ระบบประเมินรายวิชา ระบบ
ประเมินการสอนของอาจารย์ และระบบประเมินทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของการเรียน เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของการ
เรียน และน าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดทิศทางของหลกัสูตรต่อไป 
หลักฐาน: มคอ. 2,3,4,5 แต่ละรายวิชา  
แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปกีารศึกษา 2561 
(scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/qa/qabsc) 
 
 5.1.3 กำรประเมินผู้เรียนก่อนจบกำรศึกษำ  

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของผู้เรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาข้ันปริญญาตรี โดยผู้เรียนต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า 2.00 ผ่านการท าโครงงาน/สหกิจศึกษา  
หลักฐาน: ระเบียบการศึกษาว่าด้วยปริญญาตรี (scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/qa/qabsc) 

 การท าโครงงาน/สหกิจศึกษา ของผู้ เรียนขณะก าลังศึกษาอยู่ ช้ันปีที่ 4 จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน/สหกิจศึกษา คอยให้ค าแนะน าในการท าโครงงาน/สหกิจศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/สหกิจ
ศึกษา การประเมินมีสัดส่วนคะแนนจากหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คณะกรรมการสอบโครงงาน 
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงาน โดยเกณฑ์การประเมินครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
หลักฐาน: มคอ 3,5 วิชาโครงงาน มคอ 4,6 วิชาสหกิจ 2 
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 นอกจากนี้ผู้เรียนทุกคนต้องสอบวัดมาตรฐานความรู้สมาคมเคมี เพื่อประเมินความรู้และทักษะ

ทางเคมี ก่อนที่นักศึกษาจะไปประกอบอาชีพหรอืศึกษาต่อ และยังเป็นประเมินผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (Expected 

Learning Outcomes) ของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา  และสมาคมจะออกข้อสอบโดยกรรมการ และผู้แทน

จากภาควิชาเคมีหรือหน่วยงานเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในประเทศไทย (โดยสมาคมเคมี ขอให้อาจารย์

จากภาควิชา/สาขาเคมีช่วยออกข้อสอบ และเก็บไว้ในคลังข้อสอบ) ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาใน

หลักสูตร คือนายอาทิตย์ เหมือนเลื่อน ได้คะแนนสอบในระดับดี ในวิชาเคมีวิเคราะห์และวิชาชีวเคมีในการสอบ

เพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 12 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

หลักฐาน: โครงกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้สมำคมเคมี
(http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/59-exam61) 
(http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/79-chemtest2019) 
 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit and communicated to students  

การประเมินการรับเข้าจะใช้การสอบข้อเขียนเป็นหลัก (ข้อสอบ GAT-PAT) หลังจากรับเข้ามาศึกษาแล้ว 
วิทยาเขตยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลการรับนักศึกษาโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่รับด้วยวิธีการต่าง ๆ 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดการประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน 
เกณฑ์ และเกรด โดยมีรายละเอียดอยู่ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลไกในการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการเตรยีมการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย์ต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และมีการด าเนินการแจ้ง
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือนักศึกษารับทราบโดยด าเนินการดังนี้ 

1. เผยแพร่ มคอ 3 ใน website ของคณะ/วิทยาเขต 
2. ช้ีแจง สร้างข้อตกลงร่วมกัน และแจ้งเกณฑ์การประเมินกบันักศึกษาในคาบแรกของการเรยีน 

 รายวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษา มีการนัดพบนักศึกษาในแต่ละกลุ่มเพื่อช้ีแจงข้อบังคับ และรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน รวมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก่อนลงมือปฏิบัติ  

การประเมินนั้นระหว่างการศึกษาจะใช้การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ระบุใน มคอ 3 และ มคอ 4 
ในแต่ละรายวิชา เช่น การประเมินด้วยการสอบข้อเขียน การเขียนรายงาน การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การ
มอบหมายงานเป็นกลุ่ม การน าเสนอหน้าช้ันเรียน เป็นต้น บางรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดท า rubric เพื่อใช้เป็น

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/59-exam61
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/79-chemtest2019
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เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล และเมื่อสิ้นสุดการภาคการศึกษา มีการรายงานผลผลการเรียนรู้ใน มคอ 5 และ 6 
ของแต่ละวิชา นอกจากการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแล้ว มหาวิทยาลัยได้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้
นักศึกษาเข้าใช้งานโปรแกรม Tell Me More เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย และมีระบบติดตาม
ความคืบหน้าในการใช้และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

การประเมินเมื่อส าเร็จการศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
หลักฐาน: มคอ.3,4 แต่ละรายวิชา  
Website ของสาขาวิชา: scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/curiculum/undergraduate 

 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment 

หลักสูตร ได้มีการด าเนินการเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนส าหรับนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชา เพื่อประกันความเที่ยงตรง ความน่าเช่ือถือ และเป็นธรรม  ซึ่งการวัดผลและการส าเร็จการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางผู้ สอนถูกก าหนดให้ส่ง
ข้อสอบเพื่อให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะและหลักสูตรพิจารณาก่อนน าไปใช้จริง ผู้สอนต้องช้ีแจงการให้
ระดับคะแนน ในกรณีที่พบว่าระดับคะแนนของรายวิชาน้ันๆ ไม่ปกติ มีการด าเนินการโดย  

1. มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ  
2. มีการประชุมเพื่อพจิารณาการตัดเกรด และการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกบัเกรดทีผ่ิดปกติ 
เกณฑ์การประเมิน และแผนการให้คะแนนของทุกรายวิชา มีการน ามาพิจารณา ตรวจสอบ และปรบัปรุง

แก้ไขอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการน าเกรดทุกรายวิชาเข้าพิจารณาในที่ประชุมภาควิชา ทุกภาคการศึกษาภายหลังเสร็จ
สิ้นการสอบปลายภาค 

หลักสูตรมีการปรับปรุงการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะวิชาส าคัญๆที่มีการประเมินผลที่ไม่ใช่
การสอบภาคบรรยาย เช่น วิชาโครงงาน ซึ่งในภาคการศึกษาที่ผ่านมามีการปรับปรุงการประเมินผล เนื่องจากการ
ให้คะแนนที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อที่ชัดเจน จึงปรับปรุงใส่รายละเอียดการให้คะแนน
ที่ชัดเจนย่ิงข้ึนในแต่ละหัวข้อ เช่น การเขียนอ้างอิง การจัดรูปเล่ม 
 การประเมินผล มีเกณฑ์ก าหนดอย่างชัดเจน มีการประกาศข้ันตอน ลักษณะการประเมิน และช่วงเวลา

การประเมินให้ทราบโดยทั่วกันก่อนการประเมินทุกครั้ง ผู้สอนมีการอธิบายแผนการเรียนการสอน และแนะน า

เนื้อหาวิชาในคาบแรกที่มีการเรียนการสอน รวมถึงมีการก าหนด rubric และมีการวัดและประเมินผลการที่

หลากหลายในการสอนแบบ Active learning ในบางรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตร
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ก าหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมีการประกาศคะแนนให้นักศึกษาทราบหลังจากสอบกลางภาคประมาณ 2 สัปดาห์ 

โดยต้องไม่เกินช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วางแผนและปรับปรุงการเรียนของตนเอง  

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคจากอาจารย์ผู้สอนได้รวมถึงขอทบทวน

การตรวจข้อสอบใหม่จากกองทะเบียนและประมวลผล หลักสูตรและมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไป 

ประเมินการสอนรายวิชา ประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของการเรียน ในระบบ

สารสนเทศเพื่อเป็นการประเมินสวนทางอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชารายงานผลประเมินผลการเรยีนรู้ใน มคอ.5 และ 

มคอ.6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และน าข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครัง้

ถัดไป 

หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ดูแลก ากับ และติดตามให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3 มคอ.4 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีการก ากับดูแลให้นักศึกษาท าการประเมินรายวิชา ประเมินการ

สอนของอาจารย์ 

หลักฐาน: มคอ 3,5 วิชาโครงงาน,  

กรรมการประเมินข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

Rubric วิชา 937-335 Instrumental for Analytical Chemistry 

ตัวอย่างรูปแบบการสอน Active Learning,  

ค าร้องขอทวนสอบ (scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/studentandalumni/bscstudent) 

 

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

การใหผ้ลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการ
ด าเนินการดังตอ่ไปนี้  

1. คณะมีระบบแจ้งผลการประเมินผู้เรียนแก่นักศึกษา โดยมีการประกาศคะแนนเก็บและคะแนนกลาง
ภาคก่อนก าหนดการถอนรายวิชา  

2. มีโครงการอาจารย์ทีป่รึกษาพบนักศึกษา  
3. มีการประชุมหลงัจากประเมินผู้เรียน  
4. ผลการประเมินจากนกัศึกษาในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผูส้อนแต่ละท่านน ามาปรบัการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาถัดไป 
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 หลักสูตรมีการก าหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชามีการประกาศคะแนนให้นักศึกษาทราบ

หลังจากสอบกลางภาคประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วางแผนและปรับปรงุการเรียนของตนเอง 

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคจากอาจารย์ผู้สอนได้ หรือ 

สามารถขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหมจ่ากกองทะเบียนและประมวลผล  

อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินรายวิชามาใช้ประกอบในการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษา เพื่อเป็นการรายงานผลและวางแผนการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป 

นอกจากนี้ในบางวิชามีการใช้ learning management system (LMS) ผ่านระบบเวปไซท์ เมื่อมีการส่ง

งานหรือประเมินงาน ผ่าน LMS ระบบก็จะป้อนกลับข้อมูลการใช้คะแนน (ระบบ score และ rubric) หรือป้อบก

ลับข้อแนะน าจากอาจารย์ กลับไปผู้เรียนได้ทันที ท าให้ผู้เรียนเกิดการปรับปรุงการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

หลักฐาน: มคอ 3,5 ของแต่ละวิชา,  

ค าร้องขอทวนสอบ (scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/studentandalumni/bscstudent) 

ตัวอย่างรายงานคะแนนกลางภาค 

ตัวอย่างการใช้ LMS และการประเมินผลแบบ Rubric 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัย เกี่ยวกับคะแนน
และเกรดกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง  นอกจากนี้สามารถร้องเรียนผ่านหัวหน้าสาขา หรือผู้บริหารได้ โดยกอง
ทะเบียนและประมวลผลได้ข้ันตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
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 นอกจากนี้สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เพื่อน าผลการวิพากษ์

หลักสูตรมาปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งในปี

การศึกษา 2561 นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได้น ามา
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พิจารณาและด าเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสมแล้ว เช่น จัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา ความ

ทันสมัยของเนื้อหาบางรายวิชา  

หลักฐาน: กระบวนการทบทวนผลการเรียนและค าร้องขอทวนสอบ

(scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/studentandalumni/bscstudent) 

สรปุกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรโดยนักศึกษา 

. 
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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. 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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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. 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   

 
 

 
√ 

   

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

   
√ 

    

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

   
√ 

    

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

  √     

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

   

 
 

√ 
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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   3.29     

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 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 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ทบทวนอัตราก าลังของสาขาวิชา
ทุกปี เพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ สาขาวิชาเสนอขอกรอบอัตราก าลังไปยังงานนโยบายและแผน โดยงาน
นโยบายและแผน วิเคราะห์ความจ าเป็น งบประมาณและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เสนอค าขอไปยังกองแผนงานผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบของคณบดี  

สาขาวิชาได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย
สาขาวิชาสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสามารถบริหารอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้ จากตาราง 6.1 แสดงข้อมูลจ านวนอาจารย์ใน
หลักสูตร จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 11 ท่าน โดยหลักสูตรมีคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็น 
100% มีจ านวนรองศาสตราจารย์ 1 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ท่าน และอาจารย์ 3 ท่าน ซึ่งคณาจารย์ใน
หลักสูตรได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับต าแหน่งวิชาการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  โดยหลักสูตรได้สนับสนุน
และกระตุ้นให้อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการให้ยื่นขอภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
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ตำรำงท่ี 6.1 จ านวนคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของคณาจารย์ในหลกัสูตร  
 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน (%) ปริญญำเอก (คน) 
Professor 0 (0%) 0 

Associate Professor 1 (9%) 1 
Assistant Professor 7 (64%) 5 

Lecturer 3 (27%) 6 
Total 11 (100%) 11 (100%) 

 
 
 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรสรรหำบุคลำกรสำยวิชำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

ขอรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก คุณสมบัติ/เงือ่นไขการคัดเลือก

และกรอบภาระงาน ไปยังหน่วยงานเจ้าของอัตรา 

เริ่มต้น 

หน่วยงานเจ้าของอัตราแจ้งรายละเอียดการเปิดรบัสมัคร 

ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือกพร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 

สอบคัดเลือก 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พิจารณาอนุมัติ 

No 
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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 

มีการแบ่งภาระงานสอนของคณาจารย์ในหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม โดยกระจายภาระงานสอนของ

อาจารย์ในหลักสูตรให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งสรุปภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านและมีการตอบแบบสอบถาม

ประเมิณความพึงพอใจของอาจารย์แต่ละท่านเกี่ยวกับการกระจายภาระงาน 

https://drive.google.com/drive/folders/1fkNXYVoP2q15hyBTv5WniAfxnUquhNbv?ogsrc=32                                                                                                                    

Yes 

ประกาศรับสมัคร และรบัสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1 

ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ก าหนด  

ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก 

รับรายงานตัวบุคลากรใหม ่

สิ้นสุด 
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             ทั้งนี้หลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรมมี ดร.อติพล พัฒิยะ ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาวิชา และมีการประชุม
เพื่อกระจายภาระงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
  
6. 3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ เพื่อการก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ และทักษะของอาจารย์ใหม่ และน าเข้าพิจารณาในการประชุม
หลักสูตร มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการรับสมัครแก่บคุคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ได้มาซึ่งความหลากหลาย 
มีการสอบสัมภาษณ์ สอบสอน ที่เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่ประกอบด้วยบุคลากร
ในหลักสูตร โดยหลักสูตรมีการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต่อการท างานของอาจารย์ มีการก าหนด
มาตรฐานภาระงานที่เหมาะสม หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านพัฒนาตนเองโดยการร่วมประชุมทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ของ สกอ. ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
วิชาการ ความเช่ียวชาญ และเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอไป
ยังสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ  
 

หลักเกณฑ์กำรสรรหำบุคลำกรสำยวิชำกำร                                                                    
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลอืกบุคคล                                             
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                                                                                                     
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย                                                        

3.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชาดังกล่าว เป็น
ประธานกรรมการ                                                                   

3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ                                                                             
3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ                                                                             

4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก                                                           
4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกบัต าแหน่ง                                                                                                    
4.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลอืก                                                                                      

5. วิธีการสรรหาและคัดเลอืก มีดังนี้                                                                                   
5.1 สอบข้อเขียน                                                                                                               
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5.2 สอบปฏิบัติ                                                                                                                  
5.3 สอบสมัภาษณ์ตามแบบประเมินทีม่หาวิทยาลัยก าหนด                                           
5.4 วิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามทีเ่ห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสมัภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 
 

กระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรสำยวิชำกำร                                                                          
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน                                                                            
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งคุณสมบัตเิฉพาะต าแหนง่ และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                                                                                     
3. ประกาศรบัสมัครสอบคัดเลือก                                                                                    
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลอืกตามวิธีการที่ก าหนด                                                      
5. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก                                                                                  
นโยบำยในกำรจ้ำงงำนบุคลำกรสำยวิชำกำร                                                                   
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ใหจ้้างจากผู้ทีผ่่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสัง่จ้างและลงนามใน
สัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้                                 
1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครัง้แรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น                                                                                                                                  
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างข้ันต่ า ไม่ต่ ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ป ี                                                                                                       
3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหนง่วิชาการที่ได้รบัการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด                    
4. การท าสญัญาจ้างใหท้ าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และใหห้น่วยงานทีจ่ะจ้างก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกบัภาระ
งานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ของสัญญา
จ้างด้วย                                                                                                                  
5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยไดป้ระกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการไว้อย่างชัดเจน ได้แก่  
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักจ านวน 5 ข้อ                                                                          
1. จริยธรรม                                                                                                                        

การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถกูต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                   
2. มุ่งเน้นผู้รบับริการ                                                                                                      

ความตั้งใจและความพยายามในการใหบ้รกิารแกผู่้มสี่วนได้สว่นเสียที่มาติดต่อ  
3. การท างานเป็นทมี                                                                                                    

ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของทมีงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถใน
การสร้างและรกัษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม                                                                                                                                     
4. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                                                                                     

ความสนใจใฝรู่้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัตงิานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ                                                           
5. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ                                                                                                       

ความมุ่งมั่นทีจ่ะปฏิบัติหน้าทีร่าชการให้ดีหรือใหเ้กินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน                                                                         
 

สมรรถนะเฉพาะงาน จ านวน 3 ข้อ ได้แก่                                                                          
1. ความรู้ความเข้าใจในงานที่รบัผิดชอบ                                                                          

มีความรู้ความเข้าใจในระบบและข้ันตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะต่าง ๆ 
ในการปฏิบัตงิานให้เกิดผลส าเรจ็ได้                                                                             
2. ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รบัผิดชอบ                                                                             

มีทักษะ ความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานทีร่ับผิดชอบ                                                                                          
3. ความสามารถในการประสานงาน                                                                        

การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางทีเ่หมาะสมท าใหเ้กิดผลดีแกทุ่กฝ่ายและบรรลุ
เป้าหมายของงาน 
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6. 5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

หลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรมได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตสุราษฎร์ธานี ที่ส่ง เสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้คว ามสามารถที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยทาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มี

ศักยภาพที่สูงข้ึน โดยจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ อาทิ   

- สนับสนุนทุนพฒันาอาจารย์ เพือ่ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก                                                                                                         

- สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหบุ้คลากรในหลักสูตรได้พฒันาความรู้ในศาสตร์ทีส่นใจ หรือที่เกี่ยวข้องกับ 

การท างานในทุกปี โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละ 11,000 บาท/ปี    

- สนับสนุนทุนโครงการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรอืเทียบเท่าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการของหลักสูตร โดยให้หลักสูตรส่ง

โครงการมายังคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี และเมื่อ

โครงการได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงน ามาก าหนดเป็นปฏิทินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ประจ าปี เพื่อก าหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบโครงการ 

            หลักสูตรเคมเีพื่ออุตสาหกรรมได้ด าเนินการโดยจดัส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

ได้ด าเนินการจัดโครงการเพื่อพฒันาศักยภาพของบุคลากรไปแล้ว อาทิ                                                                                                

โครงกำรปฐมนิเทศและพัฒนำอำจำรย์ใหม่  

อาจารย์ใหม่ทกุท่านทีเ่ริ่มปฏิบัติงานไดเ้ข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทั้งที่จัดข้ึนโดย

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และได้เข้าร่วมการประชุมในหลกัสูตรทุกครั้ง ท าใหท้ราบและเข้าใจใน

หลักสูตรเคมเีพื่ออุตสาหกรรมเป็นอย่างดี                                                 
 

โครงกำรท่ีเน้นทำงด้ำนกำรเรียน กำรสอน ได้แก่                                                                

- โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ  

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ ส าหรับห้องเรียน วมว. 
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โครงกำรท่ีเน้นด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่         

- โครงการฝกึอบรมเชิงปฏบัติการเรื่อง Basic properties of surface active agent and Its application 

for cleansing product  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการทฤษฎีและการประยุกต์ใชเครื่อง NMR เพื่อการวิเคราะห์และ

ทดสอบ 

- โครงการการเขียน proposal ที่ดี ของส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
-  

โครงกำรท่ีเน้นด้ำนกำรประกันคุณภำพหลักสูตร ได้แก่         

- โครงการอบรมหลกัสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EDPEx รุ่นที่ 1 และ รุ่น

ที่ 2 

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

- โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ิสาขาวิชา ณ อ าเภอขนอม จ.นครศีธรรมราช 
 

นอกจากนี้ หลักสูตรยังสนับสนุนให้บุคลากรได้ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อ

พัฒนาตัวเองทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ม.สงขลานครินทร์ ดังนี้   

1) ผศ.ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 47th Nation Graduate Research Conferecnce, 

Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand 2018, 1324-1334. 
 

นอกจากการเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และหลักสูตรเคมีเพื่อ

อุตสาหกรรม ยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ไปท าวิจัยระยะสั้นเพื่อพัฒนาตัวเอง ในองค์กรที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1) ผศ.ดร.ศรัณยู ใคลคลาย ได้มีโอกาสไปร่วมท าวิจัย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ปิดภาค

การศึกษา 1/2561) 

2) ผศ.ดร.ศรัณยู ใคลคลาย ได้มีโอกาสไปร่วมท าวิจัย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ปิดภาค

การศึกษา 2/2561) 

ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทางด้านวิชาชีพนั้น จะถูกก าหนดจากระเบียบของมหาวิทยาลัย ใน

เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานและเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีกรอบของระยะเวลาที่จะต้อง



 

62 
 

ด าเนินการอย่างชัดเจน โดยหลักสูตร คณะ และหน่วยงานจะจัดโครงการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเปน็

ระยะ ซึ่งสามารถช้ีวัดได้จากผลงานที่มีคุณภาพของบุคลากร การเข้าสู่ต าแหน่ง วิชาการ และการส่งผลงานเข้า

ประเมินสมรรถนะอาจารย์ ของคณาจารย์ในหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จึงได้มีการน ากรอบมาตรฐาน

สมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(PSU-TPSF) มาเป็นกลไกเพื่อสนับสนุนให้บุคคลากรเข้าสูต่ าแหนง่

วิชาการได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยมีการจัดท าแฟ้มประวัติ ผลงาน (Teaching portfolio) และเอกสารค าสอน 

โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรจ านวน 3 ท่าน ที่ผ่านการประเมินในระดับดรุณาจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.ปรินุช ชุมแก้ว , 

ผศ.ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา และ ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์  
 

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

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาสวันส าคัญของ
วิทยาเขต ดังนี้                              

1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท                                                                                             
2) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (อยูร่ะหว่างการพจิารณา)                                                                                           
3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)   
อีกทั้งยงัมีการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าที่ของบุคลากรในวาระพิเศษ

อื่นๆ อีกดังเช่น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. โสภำ เชีย่วชำญวุฒิวงศ์ ได้รับรำงวัล "พระพฤหัสบดี" ประจ ำปี พ.ศ.
2561 
ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ส านักงาน สกสค.) ในการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจ าปี พ.ศ.2561 ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ด้าน
การศึกษา ระดับจังหวัด โดยจัดพิธีมอบรางวัลในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 
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กระบวนกำรประเมินกำรสอน (ตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร)                                                                                 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณา

แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มผีลการสอนตามที่สถาบันก าหนด ทัง้นี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดใหม้ีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย                                                                                             

1) คณบดีหรือรองคณบดทีี่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ                                                                                         
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาน้ันๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอก าหนด 

ต าแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ                                                                                      
3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ                                                                                                 
ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอนด้วย ซึ่งอาจขอรบัการประเมินผล

การสอนล่วงหน้าก่อนขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่เกิน 3 ป ี 
 
กระบวนกำรกำรประเมิน และวัดผลกำรด ำเนินของบุคลำกรสำยวิชำกำร (รวมถึงกำรประกำศเกณฑ์ในกำร
ประเมินผลงำนของแต่ละหลักสูตร) ผลต่อกำรพิจำรณำขึน้เงินเดือน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้                             
1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัตริาชการปลีะ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้                                                                                                   

1.1 ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม                                                     
1.2 ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม                                               

2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน                                                                                              
2.1 ผลสมัฤทธ์ิของงาน  สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน รอ้ยละ 80                                                                                                
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 

3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้                                                                                                               
ระดับดเีด่น   คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100                                                               
ระดับดีมาก   คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89                                                             
ระดับดี          คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79                                                                  
ระดับพอใช้   คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69                                                                    
ต้องปรับปรุง ไมผ่่านการประเมิน และไม่ได้รับการพจิารณาเพิ่มค่าจ้าง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60                                                                                                        

4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มกีารประเมิน 3 ระดับ ดังนี้                                    
4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา 

และต้องมีผูบ้ังคับบัญชาช้ันต้นเป็นกรรมการ                                                    
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4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับคณะหรือหน่วยงาน                                                                                                    
4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบตัิราชการ ระดบัมหาวิทยาลัย โดย 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวิทยาลัย     
                                                                      

สมรรถนะบุคลำกร (กำรก ำหนดสมรรถนะ เกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกรสำยวิชำกำร 
กระบวนกำรในกำรประเมิน และกำรปรับเงินเงินเดือน) – competency online                                                           
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตริาชการสายวิชาการ ดังนี้                                                                                   
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency)                                              
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)                                                                                     
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency)                                                                           
บุคลากรสายวิชาการ ใหป้ระเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) จ านวน 3 ข้อ                                                                                                        
บุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 
2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ  การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
 
6. 7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกทั้ง 5 คน และอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปรญิญา
เอกครบ 100%  
 

ตำรำงท่ี 6.2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรเคมเีพื่ออุตสาหกรรม 

ประเภท ชำย หญิง 
รวม ร้อยละของอำจำรย์

ปริญญำเอก Headcounts FTEs 
ศาสตราจารย ์ - - - - - 
รองศาสตราจารย ์ 1 - 1 0.04 

 

9% 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 5 7 1.45 

 

64% 
อาจารยเ์ต็มเวลา 3 0 3 1.35 

 

27% 
อาจารย์พเิศษ - - - - - 
Visiting Professors/Lecturers - - - - - 
Total 6 5 11 2.84 100% 
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ตำรำงท่ี 6.3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรเคมเีพื่ออุตสาหกรรม 
Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 
2561 2.84         131.53  1 : 59.62 

 

ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูล

บุคลากรด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหารและอื่นๆ) ผลงานทางวิชาการ และ

ประวัติการเข้าประชุม อบรมสัมมนา ข้อมูลบางส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ

การพัฒนาและเพิ่มค่าจ้าง และเป็นประวัติผลงานของแต่ละบุคคลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 

 งานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรที่มีในท้องถ่ินและประเทศ โดยมีโครงการวิจัยทั้ งด้านเคมีพื้นฐานและเคมี
ประยุกต์ 
 
ตำรำงท่ี 6.4 จ านวนโครงการวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 

อำจำรย ์
ควำม

รับผิดชอบ 
แหล่งทุน โครงกำรวิจัย ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผศ.ดร.ปรินุช 
ชุมแก้ว 

หัวหน้า
โครงการ 

มอ. 
การตรวจสอบทางพฤกษเคมีและฤทธ์ิ

ต้านมาลาเรียของรากต้นราชดัด 
2 ปี ระหว่าง 

พ.ศ. 2558 ถึง 2560 

ผศ.ดร.ศรัณยู  
ใคลคลาย 

หัวหน้า
โครงการ 

สกว. 

Bioactive secondary metabolites 
from the soil fungi Aspergillus 
unguis PSU-RSPG199 and and 
Trichoderma brevicompactum 

2 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2558 ถึง 2560 

ผู้ร่วม
โครงการ 

มูลนิธิ
โครงการ
หลวง 

การควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชโดยจุลินทรีย์
เอนโดไฟท์และจุลินทรีย์ประจ าถ่ินในดิน
เขตรากพืชทีผ่ลิตสารออกฤทธ์ิชีวภาพ 

3 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2556 ถึง 2559 
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ผู้ร่วม
โครงการ 

สวทช 
Research and Development of 
Prototype using Thai Fungi for 

Sustainable Drug Research 

5 ปี ระหว่าง 
 พ.ศ. 2559 ถึง 2564 

หัวหน้า
โครงการ 

 
สกว. 

 

Bioacitve secondary metabolites 
from the soil-derived fungi 

Penicillium spp. PSU-SPSF034 and 
PSU-SPSF045 

2 ปี ระหว่าง  
พ.ศ. 2561 ถึง 2563 

ผศ.ดร.ณัฐธิดา 
รักกะเปา 

หัวหน้า

โครงการ 
มอ.  

(ดรุณาจารย์) 

Solid Polymer Electrolyte Based 
Lithium Polymer Battery Fabricated 

from Lithium Ion Doped CS/PEO 
Blend 

2 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2555 ถึง 2557 

หัวหน้า

โครงการ 

เงินกองทุน
วิจัย วิทยา
เขตสุราษฎร์

ธานี 

Preparation and Characterization of 
Chitosan – Based Edible Films 
Incorporated with Thai Herbal 

Essential Oils 

1 ปี ระหว่าง  
พ.ศ. 2556 ถึง 2557 

หัวหน้า

โครงการ 

โครงการ
มหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ  

Development of Chitosan Based 
Solid Polymer Electrolyte by Using 
Poly(ethylene glycol) as Plasticizer 

10 เดือน ระหว่าง  
พ.ศ. 2558 ถึง 2559 

ดร.อุไรวรรณ 
วีระพันธ์ 

หัวหน้า

โครงการ 
มอ. 

Synthesis, Characterization and 
Biological Activities of Ruthenium(II)  

Complexes with 4-Chloro-2-
(phenylazo)pyrimidine (Clazpym) 

Ligand 

2 ปี ระหว่าง 
 พ.ศ. 2553 ถึง 2555 

หัวหน้า

โครงการ 

เงินกองทุน
วิจัย วิทยา
เขตสุราษฎร์

ธานี 

Synthesis of Iron doped Titanium 
Dioxide for Antimicrobial Activity 

and Cytotoxicity 

1 ปี ระหว่าง 
 พ.ศ. 2560 ถึง 2561 
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ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี 
 

ตำรำงท่ี 6.5 จ านวนผลงานวิจัยของคณาจารยห์ลักสูตรเคมเีพื่ออุตสาหกรรม  
 

Year 
No. of  

Academic Staff 
Types of Publication 

Total 
No. of Publications 

National International Per Academic Staff 

2562 2019 11 0 8 8 0.73 

2561 2018 11 1 5 6 0.55 

2560 2017 12 1 9 10 0.83 

2559 2016 12 0 7 7 0.58 

2558 2015 12 0 6 6 0.50 

2557 2014 11 0 11 11 1.00 

2556 2013 10 0 8 8 0.80 

2555 2012 10 0 4 4 0.40 
 

บทควำมวิชำกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ (1 รำยกำร) 
Chaisrikhwun B, Rakkapao N, Phatthiya A, Pechwang J, and Werapun U. 2017. Anti-Microbial 
Activity and Mechanisms of Chitosan along with Chitosan Based Derivatives and Composites. 
Srinakharinwirot Science Journal, 33. 
 
 

ดร.ระชา เดช
ชาญชัยวงศ์ 

หัวหน้า

โครงการ 

ทุนพัฒนา
ศักยภาพ

การท าวิจัย
ของอาจารย์

ใหม ่

ศึกษาการไหลและความดันลดของของ
ไหลในตัวกรองแบบแกรนูลารเ์บดด้วย

แบบจ าลองพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ
ส าหรับกระบวนการรมควันยางแผ่นด้วย

วิธีการพาความร้อนแบบธรรมชาติ 

1 ปี ระหว่าง  
พ.ศ. 2560 ถึง 2561 

ผู้ร่วม

โครงการ 
EPPO 

การพัฒนาห้องรมควันประสิทธิภาพสงูเพื่อ
ลดระยะเวลาการรมควันและปริมาณการ
ใช้เช้ือเพลงิไม้ฟืนส าหรบัสหกรณ์กองทุน

สวนยาง 

1 ปี ระหว่าง  
พ.ศ. 2559 ถึง 2560 
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บทควำมวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ (1 รำยกำร) 
อุไรวรรณ วีระพันธ์ นภาพร ขวัญทองยิ้ม โศจิรัตน์ คงประสิทธ์ วาริช วีระพันธ์. 2561. การสลายด้วยแสงของ
เมททิลีนบลูด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์/ซิลิกอนไดออกไซด์. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Vol 20. No 1. 126-134. 
 

บทควำมวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
ปี พ.ศ. 2555 (2012) จ ำนวน 4 รำยกำร 

1) Boontawee H, Nakason C, Kaesaman A, Thitithammawong A, Chewchanwuttiwong S. 2012. 
Application of benzyl ester of modified vegetable oils as rubber processing oils. Advanced 
Materials Research, 415-417, 1164-1167.  

2) Klaiklay S, Rukachaisirikul V, Tadpetch K, Sukpondma Y, Phongpaichit S, Buatong J, Sakayaroj 
J. 2012. Chlorinated chromone and diphenyl ether derivatives from the mangrove-derived 
fungus Pestalotiopsis sp. PSU-MA69. Tetrahedron, 68, 2299-2305. 

3) Klaiklay S, Rukachaisirikul V, Sukpondma Y, Phongpaichit S, Buatong J, Bussaban B. 2012. 
Metabolites from the mangrove-derived fungus Xylaria cubensis PSU-MA34. Archives of 
Pharmacal Research, 35, 1127-1131. 

4) Klaiklay S, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S, Pakawatchai C, Saithong S, Buatong J, Preedanon 
S, Sakayaroj J. 2012. Anthraquinone derivatives from the mangrove-derived fungus Phomopsis 
sp. PSU-MA214. Phytochemistry Letters, 5, 738-742. 
 

ปี พ.ศ. 2556 (2013) จ ำนวน 8 รำยกำร 
1) Srisawat T, Chumkaew P, Maichum W, Sukpondma Y, Graidist P, Kanokwiroon K. 2013. In vitro 

cytotoxic activity of Vatica diospyroides Symington type LS root extract on breast cancer cell 
lines MCF-7 and MDA-MB-468. Journal of Medicinal Science, 13(2), 130-135. 

2) Srisawat T, Chumkaew P, Heed-Chim W, Sukpondma Y, Kanokwiroon K. 2013. Phytochemical 
screening and cytotoxicity of crude extracts of Vatica diospyroides Symington Type LS. 
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 12(1), 71-76. 

3) Boontawee H, Nakason C, Kaesaman A, Thitithammawong A, Chewchanwuttiwong S. 2013. 
Comparative properties of vegetable oil-based benzyl esters and vegetable oils as processing oil 
in natural rubber compounds. Advanced Materials Research, 626, 237-239. 
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4) Rukachaisirikul V, Rungsaiwattana N, Klaiklay S, Pakawatchai C, Saithong S, Phongpaichit S, 
Borwornwiriyapan K, Sakayaroj J. 2013. Indole-benzodiazepine-2,5-dione derivatives from a 
soil fungus Aspergillus sp. PSU-RSPG185. Tetrahedron, 69, 11116-11121. 

5) Klaiklay S, Sukpondma Y, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S. 2013. Friedolanostanes and 
xanthones from the twigs of Garcinia hombroniana. Phytochemistry, 85, 161-166. 

6) Rukachaisirikul V, Kannai S, Klaiklay S, Phongpaichit S, Sakayaroj J. 2013. Rare 2-phenylpyran-
4-ones from the seagrass-derived fungi Polyporales PSU-ES44 and PSU-ES83. Tetrahedron, 69, 
6981-6986. 

7) Klaiklay S, Sukpondma Y, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S. 2013. Friedolanostanes and 
xanthones from the twigs of Garcinia hombroniana. Phytochemistry, 85, 161-166. 

8) Hualkasin W, Thongin W, Petsean K, Phongdara A, Nakkaew A. 2013. Molecular cloning and 
characterization of the late embryogenesis abundant group 4 (EgLEA4) gene from oil palm 
(Elaeis guineensis Jacq). Songklanakarin Journal of Science and Technology, 35(3), 275-285. 

 

ปี พ.ศ. 2557 (2014) จ ำนวน 11 รำยกำร 
1) Somboon N, Karrila T, Keawmanee T, Karrila SJ. 2014. Properties of gels from mixed agar and 

fish gelatin, International Food Research Journal 21(1), 485-492. 
2) Karrila SJ. 2014. A practical pedestrian approach to parsimonious regression with inaccurate 

inputs. Songklanakarin J. of Sci. & Tech 36(2), 241-248. 
3) Chumkaew P, Srisawat T. 2014. Phytochemical and antimalarial screening of Brucea javanica 

plant extracts. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(12), 253-256. 
4) Boontawee H, Nakason C, Kaesaman A, Thitithammawong A, Chewchanwuttiwong S. 2014. 

Influence of benzyl esters oil on processability of silica filled NR compounds . Advanced 
Materials Research, 844, 221-224. 

5) Rakkapao N. 2014. Molecular dynamics simulation of gas transport in polyisoprene matrix. 
Advanced Materials Research, 844, 209-213. 

6) Rakkapao N, and Vao-soongnern V. 2014. Molecular simulation and experimental studies of 
the miscibility of chitosan/poly(ethylene oxide) blends. Journal of Polymer Research, 21, 606.  

7) Rukachaisirikul V, Rungsaiwattana N, Klaiklay S, Phongpaichit S, Borwornwiriyapan K, Sakayaroj 
J. 2014. g-Butyrolactone, cytochalasin, cyclic carbonate, eutypinic acid, and phenalenone 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/np500324b
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derivatives from the soil fungus Aspergillus sp. PSU-RSPG185. Journal of Natural Products, 77 
(11), 2375-2382. 

8) Carr G, Berrue F, Klaiklay S, Pelletier I, Landry M, Kerr RG. 2014. Natural products with protein 
tyrosine phosphatase inhibitory activity. Methods, 65, 229-238. 

9) Rukachaisirikul V, Satpradit S, Klaiklay S, Phongpaichit S, Borwornwiriyapan K, 
Sakayaroj J. 2014. Polyketide anthraquinone, diphenyl ether, and xanthone derivatives from 
the soil fungus Penicillium sp. PSU-RSPG99. Tetrahedron, 70, 5148-5152. 

10) Dejchanchaiwong R, Tirawanichakul Y, Tirawanichakul S, and Tekasakul P. 2014. Single-phase 
and multiphase models for temperature and relative humidity calculations during forced 
convection in a rubber-sheet drying chamber. Maejo International Journal of Science and 
Technology, 8 (2), 207-220. 

11) Waldron C, Haddleton D, Anastasaki A, Li M, Becer R, and Risangud N. 2014. Absolute “copper 
catalyzation perfected”; robust living polymerization of NIPAM: Guinness is good for SET-LRP. 
Polym. Chem., 5, 57-61.  

 

ปี พ.ศ. 2558 (2015) จ ำนวน 6 รำยกำร 
1) Suchat S, Theanjumpol P, Karrila SJ. 2015. Rapid moisture determination for cup lump natural 

rubber by Near Infrared Spectroscopy, Industrial Crops and Products 76, 772-780. 
2) Benjahiema S, Karrila SJ, Karrila TT. 2015. Effect of Pretreatment with Ultrasound on 

Antioxidant Properties of Black Glutinous Rice Water Extracts. IFRJ 22(6), 2371-2380. 
3) Srisawat T, Chumkaew P, Kanokwiroon K, Graidist P, Sukpondma Y. 2015. Vatica diospyroides 

symington type LS root extract induces antiproliferation of KB, MCF-7 and NCI-H187 cell lines. 
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 14(6), 961-965. 

4) Matsumiya Y, Rakkapao N, Watanabe H. 2015. Entanglement length in miscible blends of cis-
Polyisoprene and Poly(p-tert-butylstyrene). Macromolecules, 48 (21), 7889-7908. 

5) Tekasakul P, Dejchanchaiwong R, Tirawanichakul Y, Tirawanichakul S. 2105. Three-
dimensional numerical modeling of heat and moisture transfer in natural rubber sheet drying 
process. Drying Technology, 33, 1124-1137. 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/np500324b
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6) Risangud N, Li Z, Anastasaki A, Wilson P, Kempe K, and Haddleton D. 2015. Hydrosilylation 
as an efficient tool for polymer synthesis and modification with methacrylates, RSC Adv., 5, 
5879-5885. 
 

ปี พ.ศ. 2559 (2016) จ ำนวน 7 รำยกำร 
1) Pianroj Y, Jumrat S, Werapun W, Karrila SJ, Tongurai C. 2016. Scaled-up reactor for microwave 

induced pyrolysis of oil palm shell. Chemical Engineering and Processing: Process 
Intensification, 106, 42-49.  

2) Chumkaew P, Srisawat T. 2016. Phytochemical and antimalarial screening of Brucea javanica 
plant extracts. Journal of Asian Natural Product Research, (in press.) 

3) Boontawee H, Nakason, C, Kawsaman, A, Thitithammawong A, Chewchanwuttiwong S. 2016. 
Benzyl esters of vegetable oils as processing oil in carbon black-filled SBR compounding: 
chemical modification, characterization, and performance. Advanced Materials Research, (in 
press.)  

4) Rakkapao N, Watanabe H, Matsumiya Y,  Masubuchi Y. 2016. Dielectric Relaxation and Ionic 
Conductivity of a Chitosan/Poly(ethylene oxide) Blend Doped with Potassium and Calcium 
Cations. J. Soc. Rheol. Japan. 44, 89-97.  

5) Dejchanchaiwong R, Arkasuwan A, Kumar A and Tekasakul P. 2016. Mathematical modeling 
and performance investigation of mixed-mode and indirect solar dryers for natural rubber 
sheet drying. Energy Sustainsble Development, 34, 44–53. 

6) Nikolaou V, Simula A, Droesbeke M, Risangud N, Anastasaki A, Kempe K, Wilson P, and 
Haddleton D. 2016. Polymerisation of 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid sodium 
salt (NaAMPS) and acryloyl phosphatidylcholine (APC) via aqueous Cu(0)-mediated radical 
polymerization. Polym. Chem., 7, 2452–2456. 

7) Risangud N, Congdon T, Keddie DJ, Wilson P, Kempe K, Haddleton DM. 2016. Polyurea 
Microcapsules from Isocyanatoethyl Methacrylate Copolymers. Journal of polymer science, 
part A: polymer chemistry, 54, 2698-2705. 
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ปี พ.ศ. 2560 (2017) จ ำนวน 9 รำยกำร 
1) Dejchanchaiwong R, Tirawanichakul Y, Tirawanichakul S, Kumar A, and Tekasakul P. 2017. 

Techno-Economic Assessment of Forced-Convection Rubber Smoking Room for Rubber 
Cooperatives. Energy, 6, 161. 

2) Dejchanchaiwong R, Tirawanichakul Y, Tirawanichakul S, Kumar A, and Tekasakul P. 2017. 
Conjugate heat and mass transfer modeling of a new rubber smoking room and experimental 
validation. Applied Thermal Engineering, 102, 761-770. 

3) Chumkaew P, Pechwang J, Srisawat T. 2017. Two new antimalarial quassinoid derivatives 
from the stems of Brucea javanica. J Nat Med., 71, 570-573. 

4) Chumkaew P, Srisawat, T. 2017. Antimalarial and cytotoxic quassinoids from the roots of 
Brucea javanica. J Asian Nat Prod Res., 19(3), 247-253. 

5) Musimun C, Chuysongmuang M, Permpoonpattana P, Chimkaew P, Sontikul Y, Ummrat N, 
Srisawat T. 2017. FACS Analysis of Bacterial Responses to Extracts of Vatica diospyroides Fruit 

Show Dose and Time Dependent Induction Patterns. Walailak J Sci & Tech, 14(11), 883‐891. 
6) Pianroj Y, Werapun W, Inthapan J, Jumrat S, Karrila SJ. 2017. Mathematical modeling of drying 

kinetics and property investigation of natural crepe rubber sheets dried with infrared radiation 
and hot air. Drying Technology, online Dec 21, 2017. 

7) Lekjing S, Karrila SJ, Siripongvutikorn S. 2017. Thermal Inactivation of Listeria monocytogenes 
in Whole Oysters (Crassostrea belcheri) and Pasteurization Effects on Meat Quality, J. Aquatic 
Food Prod. Techn., 26(9), 1107-1120. 

8) Karrila T, Karrila SJ. 2017. A switch point model for high-resolution moisture absorption 
isotherms of raw and pregelatinized starches. Journal of Food Measurement and 
Characterization, 11, 1592-1601. 

9) Bickle, M., Kampman, N., Chapman, H., Ballentine, C., Dubacq, B., Galy, A., Sirikitputtisak, T., 
Warr, O., Wigley, M. and Zhou, Z., 2017. Rapid reactions between CO2, brine and silicate 
minerals during geological carbon storage: Modelling based on a field CO2 injection 
experiment. Chemical Geology, 468, 17-31. 
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ปี พ.ศ. 2561 (2018) จ ำนวน 6 รำยกำร 
1) Thimabut K, Keawkumpai A, Permpoonpattana P, Klaiklay S, Chumkaew P, Kongrit D, 

Pechwang J, Srisawat T. 2018. Antibacterial potential of extracts of various parts of 
Catunaregam tomentosa (Blume ex DC) Tirveng and their effects on bacterial granularity and 
membrane integrity. TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, 17(5), 875-882. 

2) Werapun U, Werapun W, Karrila SJ, Phatthiya A, Chumkaew P and Pechwang J. 2018. 
Synthesis, Photocatalytic Performance and Kinetic Study of TiO2/Ag Particles. Current 
Nanoscience, 14(4), 273-279. 

3)   Pianroj, Y., Werapun, W., Inthapan, J., Jumrat, S. and Karrila, S., 2018. Mathematical modeling 
of drying kinetics and property investigation of natural crepe rubber sheets dried with infrared 
radiation and hot air. Drying technology, 36(12), 1436-1445. 

4)  Qureshi, S., Karrila, S. and Vanichayobon, S., 2018. Human Sleep Scoring Based on K-Nearest 
Neighbors. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 26(6), 2802-2818. 

5)   Proukaew, N., Inpan, S. and Phetphirun, A., 2018. An initial assessment of factors affecting 
biogas production by the fermentation of oil palm wood in homestead 
conditions. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 40(2), 418-421. 

6) Chumkaew, P., Srisawat, T., 2018. New neolignans from the seeds of Myristica fragransand 
their cytotoxic activities. Journal of Natural Medicines, 77, 273-277. 

 
ปี พ.ศ. 2562 (2019) จ ำนวน 8 รำยกำร 

1) Klaiklay, S. , Rukachaisirikul, V. , Saithong, S. , Phongpaichit, S.  and Sakayaroj, J. , 2019. 
Trichothecenes from a Soil- Derived Trichoderma brevicompactum.  Journal of natural 
products, 82(4), 687-693. 

2) Chumkaew, P. , Phatthiya, A. , Werapun, U.  and Srisawat, T. , 2019.  A New Quassinoid from 
Brucea javanica and its Antiplasmodial and Cytotoxic Activities.  Chemistry of Natural 
Compounds, 1-3. 

3) Werapun, U. and Pechwang, J., 2019. Synthesis and Antimicrobial Activity of Fe: TiO2 Particles. 
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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. 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, 

laboratory, IT facility and student services) 
is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1] 

       

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion 

are determined and communicated [2] 

       

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

       

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

are implemented to fulfil them [4] 

       

7.5 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research 

and service [5] 

       

Overall opinion   3.0     

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 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 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีสาธารณูปโภคที่เอื้ อต่อการเรียนการสอน
ส าหรับคณาจารย์และนักศึกษาโดยใช้ระบบรวมศูนย์ ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  ส านักงาน และ
ศูนย์บริการนักศึกษา ซึ่งควบคุมดูแลโดยบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางและมีจ านวนที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ทั้งนี้คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนบุคลากรในหน่วยต่างๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงศักยภาพในการให้บริการให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป   โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับผิดชอบด้านก าลังคนทั้งหมด มีการวางแผนบุคลากร
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สายสนับสนุนล่วงหน้าส าหรับภาคการศึกษาที่จะเกิดข้ึน เพื่อให้มีการด าเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการ 
งานวิจัย รวมทั้งงานบริการวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดส่วนกลางบริการส าหรับอาจารย์และนักศึกษามีทั้งหนังสือภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้งานของข้อมูลและทรัพยากรในห้องสมุดโดยพนักงานห้องสมุดที่
เช่ียวชาญ หลักสูตรฯ ให้ค าแนะน าส าหรับการซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ตาม
รายละเอียดใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา โดยพนักงานห้องสมุดจะท าการวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล
เอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตาม มคอ.3   และทางหลักสูตรจะด าเนินการแจ้งส าหรับการจัดซื้อ
เพื่อรองรับการใช้งานต่อไป   ส าหรับห้องปฏิบัติการ จะด าเนินงานส าหรับการเรียนการสอนภายใต้การดูแลของ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง โดยมีการวางแผนร่วมกันกับหลักสูตรในการมอบหมาย
นักวิทยาศาสตร์ดูแลประจ าห้องปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อมในรายวิชาปฏิบัติการให้เรียบร้อยก่อนเปิด
ภาคการศึกษา   

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยได้ให้บริการคอมพิวเตอร์กับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะ
ได้รับข้อมูลโดยบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ และได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซด์คณะ
และมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ ได้แก่ ข้อมูลของอาจารย์และนักนักศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ทุนการศึกษา และ
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ส าหรับการบรกิารนักศึกษา ค าแนะน าหรือข่าวสารต่าง ๆ นักศึกษาจะได้รับจากบุคลากร
บริการนักศึกษา โดยในส่วนของคณะจะมีเจ้าหน้าที่บริการนักศึกษาที่สามารถให้ข้อมูลส าหรับการลงทะเบียน การ
ฝึกอบรม หรือบริการอื่นให้กับนักศึกษา 
 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 

 
เกณฑ์/กระบวนกำรสรรหำบุคลำกรสำยสนับสนุน                                    

1. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนบัสนุน ได้ใช้ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือก จ านวน 3-5 คน ประกอบด้วย                                                                                       

1.1 ผู้บังคับบญัชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบญัชาดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ               

1.2    ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว เป็นกรรมการ                             
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1.3   ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกมีหน้าที่ ก าหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก เพือ่ให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกบั
ต าแหน่ง                                    

2. วิธีการสรรหาและคัดเลอืกโดยเปิดรบัสมัครทั่วไปและด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้                                                           
2.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ                                           
2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่าน

การคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ได้คะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70                                                                                
โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอย่างรอบคอบและ

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

7.2 รำยกำรหลักฐำน 
 http://www.surat.psu.ac.th/demo/news.php?name=news&category=8 
 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ ดังนี้                                                               

1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม       จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                      

2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มาติดต่อ                                        

3. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม 

4. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ 
เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ              

5. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ 
การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระท าได้มาก่อน   กระบวนการการประเมิน และวัดผลการด าเนินของบุคลากรสายสนับสนุน                                                                
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมนิผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนบัสนนุ 
ดังนี้ 

1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตามปีงบประมาณ คือ 
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม                                 

2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน                                                                                                   
2.1 ผลสมัฤทธ์ิของงาน สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน รอ้ยละ 80                                                                                                 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20                                                                                          

3) การก าหนดระดับผลการประเมินแบ่งระดับผลการประเมนิออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้                                                                         
ระดับดเีด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100                                          
ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89                                        
ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79                                           
ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69                                         
องปรับปรงุ ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รบัการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง  คะแนนน้อยกว่า

ร้อยละ 60                                                         
4) ระดับการประเมิน ก าหนดใหม้ีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้       

4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นกรรมการ                                                         

4.2   ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะ
หรือหน่วยงาน                                                 

4.3 ระดับที่  3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย                                                                             
 
สมรรถนะบุคลำกร (กำรก ำหนดสมรรถนะ เกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุนกระบวนกำรใน
กำรประเมิน และกำรปรับเงินเงินเดือน) – competency online 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย
สนับสนุน ดังนี้                               

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

บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) จ านวน 3 ข้อ  
บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และให้

เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ 
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
7.3 รำยกำรหลักฐำน 
          1) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลกัเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร 

ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้                                                                      
- โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรสายสนบัสนุน                                     
- โครงการพฒันาบุคคลากรนอกสถานที่                                                      
- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร)                                                             
- โครงการเช่ือมความสัมพันธ์บุคลากร                                                                
- โครงการส่งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอต าแหน่ง/การศึกษาต่อ)                                                                 
- กระตุ้นให้บุคลากรสายสนบัสนุนจัดท าแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ                                                                                                      
- โครงการพฒันาบุคลากรอื่นๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน 

 
กำรก ำหนดจ ำนวนชั่วโมงอบรมต่อปี ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน                                                               

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ไม่มีการก าหนดช่ัวโมงการเข้าร่วมอบรม 
เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไมเ่หมาะสมกบับุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของกจิกรรมที่
จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ใหบุ้คลากรต้องเข้าร่วม โดย
บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทัง้หมด 
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7.4 รำยกำรหลักฐำน 
 1) โครงการพัฒนาบุคคลากรของคณะและวิทยาเขต 
 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
 

 
ระบบกำรให้รำงวัลและกำรยกย่องของบุคลำกรสำยสนับสนุน 

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ไดร้ับการคัดเลือกเป็นบุคลากร
ดีเด่น ซึ่งเป็นผูม้ีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัตงิานด้วยความอุทิศ
ทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรบัของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีและมอบใหบุ้คลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี 
หลักฐำน http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=knowledge&id=1527 
           http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=knowledge&id=1526 
  
แผนกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพของบุคลำกรสำยสนับสนุน                                                                              

บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน ดังนี้  ระดับช านาญการ  ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้  

1) วุฒิปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี                              
2) วุฒิปริญญาโทหรอืเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี                              
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี                               
ระดับช านาญการพเิศษ                                                                             
ด ารงต าแหนง่ระดบัช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

7.5 รำยกำรหลักฐำน 
      - 
 
Number of Support staff 

http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=knowledge&id=1527
http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=knowledge&id=1526
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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. 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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   3.0     

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 8 
 

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

8.1.1 ระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรรับนักศึกษำ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ/

หน่วยงาน และที่ประชุมคณบดีเห็นชอบอนุมัติแผนรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS) ได้แก่ 

 รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 ครั้งที่ 1/2 โครงการพิเศษคณะ 
 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจ าปีการศึกษา 2561 
 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2561 
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในคราวประชุมครั้งที่  307 (5/2551)  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2551  มีมติ

อนุมัติสัดส่วนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาข้ันปริญญาตรี ดังนี้  
1) รับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ รอ้ยละ 75 โดยแยกเป็น  

1.1) รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ร้อยละ 15 
1.2) รับนักเรียนในเขตภาคเหนือผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 5 
1.3) รับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 5 
1.4) รับเฉพาะนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ร้อยละ 50 (โควตาภูมิภาค) 

2) การรบับุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ร้อยละ 25 
     ทั้งนี้ในการด าเนินการรับนกัศึกษา ในข้อ 1.1), 1.2) และ 1.3) หากมีจ านวนที่นัง่เหลือให้น าไปเพิ่มใน

ข้อ 1.4)   และหากข้อ 1.4)  ยังมีที่นั่งเหลอื ให้น าไปเพิม่ในข้อ 2) 
     ในส่วนของการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยหรือโครงการที่คณะ

ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเอง ให้ถือเป็นจ านวนนอกแผนการรับนักศึกษาประจ าป ีแต่หากคณะใดก าหนดจ านวน
รับนักศึกษาโครงการพิเศษไว้ในแผนรับนักศึกษาประจ าปี  ก็ให้ลดสัดส่วนจ านวนการรับนักศึกษาจากโครงการที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการ 

 หลักสูตรได้วางแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรใีนแต่ละปีการศึกษาอย่างมีระบบโดยกระบวนการรบั

นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ 

 1. ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ  ซึ่งหลักสูตร ได้ด าเนินการตามระบบ

และกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยหลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัติทางการศึกษา 

องค์ประกอบ ชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ค่าน้ าหนักเกณฑ์ข้ันต่ าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพื่อการพิจารณาคัดเลอืก

ผู้เข้าศึกษา  และด าเนินการในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ 

 2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซึ่งหลักสูตร ได้

ด าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยหลักสูตร มีส่วนร่วมในลักษณะ

เดียวกันกับระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
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 3. ระบบโครงการที่วิทยาเขตด าเนินรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ) 

3.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนักศึกษา  และสัดส่วนการรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละวิธีรับ 
  3.2 รับนักศึกษาใหมเ่สนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิเศษโดยให้หลักสูตรพจิารณาในส่วนของ
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะแตล่ะสาขาวิชาจ านวนรับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา  
           3.3 รับนักศึกษาใหม่ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนกัเรียนในแต่ละโครงการ    

  การประชาสมัพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนของหลักสูตร  

  ผ่านทาง website: http://entrance.surat.psu.ac.th/ 

หลักฐาน: หลกัฐาน: website มหาวิทยาลัย: http://www.entrance.psu.ac.th/l 
website สาขาวิชา: http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/curiculum/entrance 
  

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

  1. ระบบโครงการรับตรงที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ และระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 

1.1 งานรับนักศึกษาน าข้อมูลคุณสมบัติทางการศึกษา องค์ประกอบ ชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ค่าน้ าหนัก

เกณฑ์ข้ันต่ าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพื่อการพิจารณาคัดเลือกจากงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)  เสนอคณะ/

สาขาวิชา/หลักสูตรพิจารณาทบทวนการด าเนินงานและยืนยันเกณฑ์ดังกล่าว  หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้น  งาน

รับนักศึกษาจะด าเนินการน าข้อมูลถึงงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง) 

1.2 งานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)  ด าเนินการตามข้ันตอนการสอบคัดเลือกและประกาศผู้มีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ์ 

1.3 งานรับนักศึกษาประสานหลักสูตรเพื่อพิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่เป็น

อนุกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  พร้อมประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ

คัดเลือก 

2. ระบบโครงการที่วิทยาเขตด าเนินรบัสมัคร (โดยวิธีพิเศษ) 

2.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนักศึกษา และสัดส่วนการรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละวิธีรับ 

http://entrance.surat.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/l
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2.2 รับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิเศษ โดยหลักสูตรพิจารณาในส่วนของหลักเกณฑ์ 

และคุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับนักศึกษาของหลักสตูร ในปีการศึกษา 2561 มีโครงการพิเศษ จ านวน 10 โครงการ 

ประกอบด้วยโครงการ 

- รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  

- ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ 

- รับผู้มีความสามารถทางด้าน กีฬา 

- ทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ฯ 

- เยาวชนร่มศรีตรัง 

- มุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ 

- ตั้งใจดีมีที่เรียน (เพิ่มเติม) 

- เพชรนครินทร์ 

- ลูกสงขลานครินทร์ 

- ฐานวิทยาศาสตร์ 

2.3 รับนักศึกษาใหม่จัดท าประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ 

พร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  พร้อมด าเนินการรับสมัคร 

2.4 รับนักศึกษาใหม่ทางหลักสูตร ได้พิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ท าหน้าที่เป็นอนุกรรมการสอบ

สัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  และ

สอบวัดความรู้ (โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์) 

พร้อมประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการ 

2.5 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนแตล่ะโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ 

2.6 ผู้ผ่านคัดเลือกยันยืนสิทธ์ิการเข้าศึกษา  โดยรับนักศึกษาใหม่น าข้อมูลการรับนักศึกษาส่งงานรับ

นักศึกษา (ส่วนกลาง) เพื่อด าเนินการตัดสิทธ์ิการรับระบบกลาง (Admissions) และส่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องต่อไป  

หลักฐาน: หลกัฐาน: website มหาวิทยาลัย: http://www.entrance.psu.ac.th/assurancel.html 
website สาขาวิชา: http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/curiculum/entrance 
  

http://www.entrance.psu.ac.th/assurancel.html
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Intake of First-Year Students กำรรับนักศึกษำ 

ตารางที่ 8.1 การรับนักศึกษาหลกัสูตรเคมเีพื่ออุตสาหกรรม  

Academic Year 
ปีกำรศึกษำ 

Applicants 
No. Applied 

สมัคร 
No. Offered 
ผ่ำนคัดเลือก 

No. Admitted/Enrolled 
เข้ำศึกษำ 

2561 73 39 26 

2560 241 101 41 

2559 257 107 57 

2558 220 87 80 

 

 8.2.2 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรรับนักศึกษำ  
 ในปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาใหม่ประเมนิผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาจากจ านวนผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษา

เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่  คิดเป็นร้อยละ 32.5 เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่  ส่งผลให้หลักสูตร
พิจารณาเห็นควรให้เปิดรับนักศึกษาโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียนรอบ
เพิ่มเติมเพื่อให้จ านวนนักศึกษาสอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาใหม่ที่ก าหนดไว้  

การรับนักศึกษาใหม่ประเมินสัมฤทธ์ิผลการรับนักศึกษาใหม่  โดยใช้สถิติการเปรียบจ านวนการรับนักศึกษาที่
รับได้ กับแผนการรับนักศึกษาใหม่ ได้ผลดังตาราง 
 
ตารางที่ 8.2 การเปรียบเทียบจ านวนการรับนักศึกษาที่รับได้ กับแผนการรับนักศึกษาใหม่ 

ปีกำรศึกษำ เป้ำรับ รวมยืนยันสิทธิ์ ร้อยละของแผน 

2561 80 26 32.5 

2560 80 41 51 

2559 80 57 71 

2558 80 80 100 
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 8.2.3 กำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรรับนักศึกษำ ตำมผลกำรประเมิน (ในวงรอบ
ต่อไป) 
           ผลการประเมินการด าเนินการรบันักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เพื่อพิจารณาปรับปรุง  และวางแผนการ
ด าเนินงานการรับนักศึกษาในปีการศึกษา  2561  ซึ่งที่ประชุมหลักสูตรวิเคราะห์แล้ว  พบว่าจ านวนการรับ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเกินการคาดการณ์จ านวนที่ยืนยันสิทธ์ิที่คลาดเคลื่อนในการ
เรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ จึงท าให้จ านวนการรับนักศึกษาได้เกินกว่าแผนที่ก าหนดไว้ และให้ทางรับนักศึกษาใหม่
รายงานตัวนักเรียนที่ยืนยันสิทธ์ิในแต่ละโครงการให้หลักสูตรทราบอยู่เรื่อยๆ เมื่อมีการรับสมัครนักเรียนในแต่ละ
โครงการ และแต่ละวิธีการคัดเลือก เพื่อให้หลักสูตรได้ทราบจ านวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธ์ิที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการสอบถามข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาแต่ละโครงการทุกปีการศึกษา 
เพื่อให้คณะยืนยันการใช้เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละโครงการ หากสาขาวิชาใดมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ไปจากเดิม 
สาขาวิชาน้ัน  ต้องด าเนินการ คือ 
 - สาขาวิชาเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เข้ากรรมการประจ าคณะ เพื่อให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก แล้วจัดส่งมติดังกล่าวมายังงานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) 
 - งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) เสนอเข้ากรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก 
 - หลังจากได้มติจากกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) เสนอ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกไปยังงานรับนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้ความเห็นเบื้องต้น แล้ว
จึงเสนอธิการบดีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก 
 - เมื่อได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) ด าเนินการ
ประกาศรับนักศึกษาในโครงการนั้น 
 
 8.2.4 กำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และอธิบำยผลท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือ
แนวทำงกำรรับนักศึกษำตำมผลกำรประเมิน 

ปีการศึกษา  2561 งานรับนักศึกษาน าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุงรูปแบบและ
วิธีการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ ดังนี้ 

1. การรับนักศึกษาใหม่รายงานตัวนักเรียนที่ยืนยันสิทธ์ิในแต่ละโครงการให้หลักสูตรทราบอยู่เรื่อยๆ เมื่อมี
การรับสมัครนักเรียนในแต่ละโครงการ และแต่ละวิธีการคัดเลือกด้วยเพื่อให้หลักสูตรได้ทราบจ านวนนักเรียนที่
ยืนยันสิทธ์ิที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
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2. สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อเพิ่มจ านวนการ
รับนักศึกษา ด้วยการเพิ่มรอบเพิ่มเติมการรับนักศึกษาในโครงการตั้งใจดีมีที่เรียนโดยจะรับสมัครไปพร้อมๆ กับ
ระบบกลาง (Admissions)  

 
8.2.5 ขั้นตอนกำรจัดท ำโครงกำรรับนักศึกษำ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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8.2.6 แนวทำงในกำรให้ได้นักศึกษำท่ีมีคุณภำพตรงตำมเกณฑ์ และได้จ ำนวนตำมท่ีวำงแผนไว้  
แนวทางให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) ด าเนินการ

ส ารวจข้อมูลการรับสมัครนักเรียนทุกปีการศึกษาเพื่อให้คณะยืนยันเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละโครงการต่าง ๆ 
ก่อนจะประกาศรับสมัครนักเรียนในปีถัดไป เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และให้ได้
นักศึกษาเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์
หลักสูตร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เพื่อก าหนดนโยบาย แผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก  โดยได้วางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนตามโรงเรียนต่าง (Road Show) ตามโรงเรียน 
- Road Show โรงเรียนภายในภาคใต้ จ านวน 118 โรงเรียน 
  ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 
 

- Road Show โรงเรียนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 
โดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามเส้นทางต่าง ๆ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะไปรับสมัครนักเรียนมาด้วย 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
8. 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
 หลักสูตรก าหนดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสมให้กับ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (4 ปี) หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
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จ านวน 139 หน่วยกิต ได้มีการกระจายไปยังช้ันปีต่าง ๆ  โดยพิจารณาจากภาระการเรียนของผู้เรียน เนื้อหาของ
รายวิชา และความยาก-ง่าย ของรายวิชา โดยช้ันปีที่ 1-3 ผู้เรียนจะลงทะเบียนเรียนจ านวน 18-21 หน่วยกิต ส่วน
ช้ันปีที่ 4 เหลือเพียง 9-13 หน่วยกิต (ผู้เรียนที่ไปสหกิจศึกษา เหลือ 5 หน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 2) เพื่อให้
ผู้เรียนมีเวลาเพียงพอและเน้นความสนใจไปยังการท าโครงงาน/สหกิจศึกษา 
 หลักสูตรและมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไหในการติดตามดูแลความก้าวหน้า พฤติกรรมการเรียน และ
ภาระการเรียนของศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเรียนที่ระบุใน มคอ 2 โดยระบบดังกล่า ววิทยาเขตและ
หลักสูตร ช้ีแจงให้นักศึกษาทราบในกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา ในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น 
 - แผนการศึกษาของหลักสูตร 
 - ข้อมูลหลักสูตรและคู่มือการศึกษา 
 - แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนและการช าระค่าธรรมเนียม 
 - ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
 - เว็บไซด์ค านวณผลการเรียนล่วงหน้า 
 - ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุนการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา 
 - การใช้งานโปรแกรม Tell Me More เป็นต้น 

ระบบตรวจสอบสถานะของนักศึกษา ประสิทธิภาพการเรียน และการเรียน  
 
8.3.1 ระบบตรวจสอบสถำนะของนักศึกษำ และประสิทธิภำพกำรเรียน 
การตรวจสอบสถานะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีระบบในการตรวจข้อมูลนักศึกษาผ่านทาง website 

ระบบสารสนเทศนักศึกษา https://sis-surat8.psu.ac.th/ 
อาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาสามารถตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาผ่านระบบสารสนเทศ

นักศึกษา ซึ่งมีข้อมูลของนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูล รหัสนักศึกษา ช่ือ – นามสกุล ระดับการศึกษา สถานะการศึกษา ช่ือ

อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะกิจกรรม และบันทึกการให้ค าปรึกษา 
2. ประวัติส่วนตัว 
3. ผลการลงทะเบียน 
4. ผลการเรียน 
5. ตารางเรียน 
6. ตารางสอบ 

https://sis-surat8.psu.ac.th/
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8.3.2 กระบวนกำรในกำรติดตำมดูแลผลกำรศึกษำของนักศึกษำ (ระบบ SIS) 
1. การ lock การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กรณีมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ต้องพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบยีนเรยีน ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ประจ าภาค และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด รวมทั้งสถานะผลการเรียนของนักศึกษา 
 
8.3.3 กำรติดตำมข้อมูลนักศึกษำในแต่ละชั้นปี 
หลักสูตรมีการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาในแต่ละช้ันปี ดังตาราง 

ตารางที่ 8.3 จ านวนนักศึกษาในแต่ละช้ันปี ตามปีการศึกษา 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 
มากกว่า 4 

ป ี
ท้ังหมด 

2561 26 37 48 70 - 181 

2560 41 49 70 56 3 220 

2559 54 74 56 81 1 268 

2558 80 58 82 68 1 293 

 
8. 4 Academic advice, co- curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability 

 8.4.1 ระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ  

 งานพัฒนานักศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรบันักศึกษาช้ันปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 และนัดประชุม
คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี  

- กำรด ำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
  ประชุมคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 

1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี น าผลการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามี
ความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข นักศึกษาสามารถปรับตัวในช่วงรอยต่อของการ
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เปลี่ยนแปลงจากการเรยีนในระดับมัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา มีแนวคิดในการบริหารจัดการตนเองส าหรับการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจและมีความประทับใจในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ เกิดจิตส านึกร่วมกันต่อ
มหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะสืบสานสิ่งที่ดีงามต่อไป และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนา
ตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นจนน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับการศึกษาเล่าเรียน  
 

- กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
สรุปผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะมีผลการประเมินระดับความคาดหวังที่ต้องการรับรู้ 

ต้องการศึกษารายละเอียด ต้องการทราบต้องการค าแนะน า และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกประเด็น  
 

- กำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ ตำมผลกำร
ประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 

หลักจากเสร็จสิ้นโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการเตรียม

ความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2560  
และน าผลการประเมินปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ดังนี้   
ปรับช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้น้อย เน้นกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ได้เรียนรู้จักกันมาก

ข้ึน เน้นในเรื่องของการท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติความส าคัญของระบบทรานสคริปกิจกรรมฯ  
ประเภทและด้านของกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโครงสร้าง 17 กิจกรรม 100 ช่ัวโมง และระเบียบวินัยนักศึกษา
และวินัยหอพักที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ลักษณะความผิด กระบวนการ ตลอดจนลักษณะโทษใน
ความผิดต่าง ๆ  

 
 8.4.1 ระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนว

แก่นักศึกษำ  
- งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ งานพัฒนานักศึกษา 

โดยมีผู้บริหารของคณะทั้งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะกรรมการ และมีการประชุม
เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ของปีการศึกษา 2561 เช่น การ
เน้นให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ  มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ตรงต่อเวลา 
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- หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุกช้ันปีพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา  

  
- กำรด ำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะ

แนวแก่นักศึกษำ 
- จากการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้

นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา เช่น โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (Lead Camp) และการท างานอย่างมีส่วนร่วม โครงการ
เตรียมความพร้อมก้าวสู่วงการวิชาการ  

- นักศึกษาทุกช้ันปีได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงเวลาที่คณะก าหนด เพื่อให้มีการวางแผนการศึกษาของแต่
ละรายบุคคล เช่น การถอนวิชา  

- กำรประเมินผลกำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำ 
จากการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา ได้มีการน าแผนการปฏิบัติงาน ของปีการศึกษา 2560 

และ 2561 มาทบทวนผลการท างานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมใหก้ับนักศึกษาในปี การศึกษา 2562 ต่อไป  
 

  - กำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะ
แนวแก่นักศึกษำปริญญำตรีตำมผลกำรประเมิน 
           การประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือ
แนวทางการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน 
        ผลของการจัดกจิกรรมทั้งหมดของงานพัฒนานกัศึกษา นักศึกษาได้มีการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนา
นักศึกษา เพื่อประเมินผลการจัดกจิกรรมและน ามาปรบัปรุงพัฒนาในการจัดกจิกรรมในปีต่อไป 
 
 8.4.2 รำยวิชำกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 กำรด ำเนินกำรรำยวิชำ 

 1. หลักสูตรได้แจง้เปิดรายวิชากิจกรรมเสรมิหลักสูตร และงานพัฒนานักศึกษาได้จัดท าระเบียบเพื่อให้ใน
การด าเนินการของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ประชุมรว่มกันของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพือ่เตรียม
กรอบแนวคิดในการจัดกจิกรรม/โครงการ 

 2. การด าเนินการของรายวิชากจิกรรมเสริมหลกัสูตร  
- ประชุมวางแผนการด าเนินการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสตูรร่วมกบัคณะ และวิทยาเขต 
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- วิทยาเขตแจ้งแผนและปฏิทินการด าเนินการให้กบัหลักสูตร ผู้ประสานงานวิชา และคณะ 
- จัดปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ประจ าหลกัสูตร เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
- จัดปฐมนิเทศให้กับนกัศึกษา เพื่อให้นกัศึกษามีแนวคิด การด าเนินโครงการ และสรุปโครงการ 
- นักศึกษาจัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร เปน็อาจารยท์ี่ปรึกษา  
- นักศึกษาด าเนินการโครงการตามแผนที่วางไว้ 
3. การติดตามโครงการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาและติดตามการด าเนินงานของโครงการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

นักศึกษาจะต้องส่งความก้าวหน้าการด าเนินงานและแผนโครงการให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และวิทยา
เขตเพื่อติดตามโครงการต่อไป 

4. การประเมินผลการด าเนินการรายวิชากิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
- ส่วนนักศึกษา จัดสัมมนาเพื่อประเมินโครงการ และเผยแพร่กิจกรรมของโครงการของนักศึกษาใน

หลักสูตร 
- ส่วนของอาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ในหลักสูตรประชุม

เพื่อประเมินโครงการของนักศึกษา และปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หลักฐาน: การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

คู่มือการจัดการรายวิชา กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

(http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/studentandalumni/bscstudent 

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดบัปริญญาตรีทีเ่ข้าศึกษาในปี

การศึกษา 2550 เป็นต้นไป ทุกคณะ วิทยาเขต และเขตการศึกษา จะต้องผ่านการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลกัสูตร

เพื่อพฒันานักศึกษาตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนดด้วย จึงจะไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 

กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ที่ จ ะ เ ข้ า ร่ ว ม ใ น ร ะ ห ว่ า ง ที่ ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1-ปีสุดท้าย) มีจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม มีจ านวน

หน่วยช่ัวโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยช่ัวโมง มีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรจ าแนกได้ดังนี้ 

1. กิจกรรมเสรมิหลักสูตรซึ่งก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะบงัคับเลือก หมายถึง กิจกรรมที่

นักศึกษาต้องเข้าร่วม แต่นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมทีจ่ะเข้าร่วมได้ตามทีม่หาลัยก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า     7 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/studentandalumni/bscstudent
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กิจกรรม และมจี านวนช่ัวโมงทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยช่ัวโมง กิจกรรมในส่วนน้ี ใหเ้ป็นไปตามที่วิทยาเขตหรือ

เขตการศึกษาที่นักศึกษาสังกัดก าหนดไว้ในแต่ละปกีารศึกษา 

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้

นักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้ตามความชอบ ความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน

ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม มีจ านวนช่ัวโมงเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยช่ัวโมง            ตามประเภทกิจกรรมที่

ก าหนดให้ 5 ประเภท ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมเสริมสรา้งจิตส านึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความมีวินัย ได้แก่ การมีจิตส านึก

เพื่อสังคมส่วนรวมโดยเน้นสังคมผู้ด้อยโอกาส จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสงัคมวิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความ

เป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะส่งเสริมพฒันาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า การเปิดโลกทัศนส์ูส่ากล การกล้า

แสดงออก ทกัษะทางภาษา คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

หลักฐาน: http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/87-tachang62 

 http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/86-beautybusiness62 

 http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/85-processmarch2019 

2.3 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึง่เดียวไม่แยกวิทยาเขต

หรือเขตการศึกษา ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะปลูกฝังการปฏิบัติตามแนวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ความภูมิใจในสถาบัน การแต่งการถูกระเบียบ กจิกรรมแสดงออกถึงความกลมเกลียวภายในคณะ 

ระหว่างคณะ วิทยาเขตและเขตการศึกษา 

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมพีระมหากษัตริย์ทรง

เป็นพระประมุข ได้แก่ กิจกรรมเสรมิสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางศาสนา เช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ภาษาและ

วัฒนธรรม กจิกรรมหลอมรวม พหุวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

2.5 กิจกรรมเสริมสร้างและพฒันาสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมการออกก าลังกาย นันทนาการ การพัฒนาสมาธิ

และการพัฒนาจิตใจ กิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละประเภท ตั้งแต่ข้อ 2.1-2.5 นักศึกษาต้องเลือกกจิกรรมเข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยช่ัวโมง 

 
 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/87-tachang62
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/86-beautybusiness62


 

102 
 

8.4.3 โครงกำรดูแลนักศึกษำท่ีมีปัญหำด้ำนกำรเรียน 
คณะได้ต้ังกรรมการเพื่อดูแลนักศึกษาที่มปีัญหาด้านการเรียน โดยนักศึกษาที่มีสถานะไมผ่่าน เช่น first 

pro second pro หรอื third pro เพื่อก ากบัดูแล แล้แก้ปญัหาด้านการเรียน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะจะมี
โครงการพี่เลี้ยงวิชาการ เพื่อช่วยให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
8.4.4 กระบวนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษำได้งำนท ำ 

 กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นกัศึกษาได้งานท า ด าเนินงานโดย งานพฒันานักศึกษา กอง
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนบัสนุนกจิกรรม  
Non – Academic โดยด าเนินกิจกรรม/โครงการผ่าน กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวสู่โลกแห่ง
การท างาน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 

- โครงการนัดพบแรงงาน  
- โครงการปจัฉิมนเิทศนักศึกษา 
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/89-postgrad62 

- โครงการเตรียมความพรอ้มของนกัศึกษา ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0 
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/45-21century61 

 
 

8.4.5 สิ่งสนับสนุนกำรศึกษำ  
 วิทยาเขตได้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 1. ห้องสมุด 
 2. ห้อง Lab ภาษา 
 3. สถาบันขงจื้อ 

4. มีจุดให้บริการ Wifi 
 
8.4.6 กิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรเรยีนรู้ 
หลักสูตรประชุม วางแผน และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ และทักษะทางวิชาการเพิ่มเติมจากใน

ห้องเรียน เพือ่เพิม่ศักยภาพของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ด้านเช่น 
-โครงการทัศนศึกษากลุ่มไขมันและน้ ามัน 

-โครงการทัศนศึกษากลุ่มความกลุ่มความงามและความผาสกุ 

- โครงการอบรมเครื่องมือเคมีขั้นสงู 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/89-postgrad62
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/45-21century61
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- โครงการเสริมทักษะทักษะทางปฏิบัตกิารทางเคมี 

(http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/90-chemtech62) 

- โครงการเรียนครบจบแน ่

- โครงการเสริมทักษะการเรียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- โครงการประกวดแผนธุรกิจ (http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/78-

startup2019) 

- โครงการเตรียมความพร้อม แนะแนวการท างาน และศึกษาต่อ และปัจฉิมนิเทศ 

- โครงการการเรียนรูร้อบด้านผ่านการดูแลสระโอลมิปิก 

- โครงการแสดงความยินดีและต้อนรับบัณฑิตใหม่ 

(http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/51-parinya61a) 

นอกจากนี้ ในรายวิชาบางรายวิชายังมีกจิกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนเพิม่เติม เช่น 

1. โครงการดงูานรายวิชา วิชา 937-339 กระบวนการทางเคมี 

(http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/85-processmarch2019) 

2. โครงการประกวดแผนธุรกจิเครื่องส าอาง รายวิชา 937-235 สารปรงุแต่งในเครื่องส าอาง 

(http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/86-beautybusiness62) 

โดยแต่ละโครงการมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในแต่ละโครงการ เพือ่จะน ามาปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป ซึ่งจะท าให้เกิดการพฒันาโครงการในปีถัดไป 
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รูปที่ 8.1 แสดงตัวอย่างความพงึพอใจของนักศึกษาของโครงการพฒันานักศึกษาของสาขาวิชา 
 
นอกจากนีห้ลกัสูตรได้จัดโครงการเตรียมความพรอ้มการสมคัรงาน แนะแนวการท างาน และศึกษาต่อม

ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
หลักฐาน http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/qa/qabsc/2-uncategorised/50-

studentactivities 
 
8.4.7 ทุนกำรศึกษำท่ัวไป   
เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรจากมลูนิธิ  บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ จ านวน 29  ทุน   
ทุนยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ มีจ านวน 1 ทุน คือ 
     1. ทุนเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) 
เป็นทุนที่ทางรัฐบาลขอความอนุเคราะหม์หาวิทยาลัยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนกัศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนกัศึกษา โดยโอนเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย  และนกัศึกษาจะต้องช่วยงานที่มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 -12  ช่ัวโมงต่อเดือน 
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ตัวอย่างความพึงพอใจของนักศึกษาของโครงการพัษนานักศึกษา

โครงการสอบประมวลความรู้ โครงการอบรมเครื่องมือข้ันสูง Linear (โครงการสอบประมวลความรู้)
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     2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี เป็นทุนทีท่างรัฐบาลขอความอนุเคราะหม์หาวิทยาลัยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนกัศึกษา ส านักพระราชวังสนบัสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนใหก้ับนักศึกษา โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีมหาวิทยาลัย   

    3. ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เป็นทุนที่คณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวิทยาลัย
มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในท้องถ่ินห่างไกล เขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา สนบัสนุนทุนการศึกษาต้ังแตม่ัธยมศึกษาตอนปลายจนส าเรจ็การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยสนับสนุน 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกรายการ (ยกเว้นค่าบ ารงุสุขภาพและค่าบ ารุงกจิกรรมนกัศึกษา) 
- ให้สิทธ์ิเข้าพักมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร 
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเวลา 10 เดือน/ปีการศึกษา 
   4.  ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแกร่าชอาณาจักรกัมพูชา เป็นทุนที่มหาวิทยาลัย

ขอความร่วมมือคณะพิจารณารบันักศึกษาต่างชาติ โดยคณะที่เข้าร่วมโครงการเป็นผูร้ับผิดชอบ 
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- ค่าหอที่พักในอัตราเหมาจ่ายเดือนละ 3,000 บาท 
-คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือนฝ่ายละ 50 % อัตราเหมาจ่ายเดือนละ 7,000 

บาท 
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,900 บาท ค่าประกนัสุขภาพ 300 บาทและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อื่นๆ 4,000 บาท/ปีการศึกษา  
  5. ทุนการศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นทุนที่

มหาวิทยาลัยร่วมทลูเกล้าฯถวายทุนตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแกร่าชอาณาจักรกัมพูชาด้าน
การศึกษา โดยวิทยาเขตสรุาษฏร์ธานี สนับสนุนทุนคณะละ 1 ทุน ดังนี้ 

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร 
- ค่าหอที่พักในอัตราเหมาจ่ายเดือนละ 3,000 บาท 
- ค่าใช้เบี้ยเลี้ยงเดอืนละ 5,000 บาท x 12 เดือน 
- ค่าต่อวีซ่า 1  ครั้ง 2,000 บาท และเปลี่ยนวีซ่า 2,000  บาท 
- ค่าประกันสุขภาพ 300 บาท 
- ค่าหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา 8,000 บาท 
- ค่าประกันสุขภาพ 2,000 บาท/ป ี
- เงินช่วยเหลือเมื่อแรกถึง จ่ายครั้งเดียว 6,000 บาท 
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- ค่าใช้จ่ายระหว่างเตรียมความพร้อมภาษาไทย 4  เดือน ๆ ละ 4,000 บาท 
 6. ทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ เป็นทีม่หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 

สนบัสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาปีละ 10 ทุน โดยให้คณะละ 5 ทุน ดังนี้ 
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร 
- ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป 
- ต้องเป็นผู้ช่วยสอนในช้ันปทีี่ 2 ของแต่ละคณะ  
 
หน่วยบริกำรทุนท ำงำนแลกเปลี่ยน 
ทุนท างานแลกเปลี่ยน  จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน

หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน  โดยการจัดสรรเงินทุนการศึกษาในลักษณะทุนท างาน
แลกเปลี่ยน  ในภาคการศึกษาปกติและช่วงภาคฤดูร้อน  โดยนักศึกษาสามารถท างานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้ช่วงเวลาว่างจากการเรียน  ในการเก็บช่ัวโมงการท างาน จ านวน 40-120 ช่ัวโมง  คิดเป็น
ช่ัวโมงละ 40 บาท/ชม.  
  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท าหน้าที่ว่าด้วยเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา แนะน าให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง  อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้กู้ยืมเงิน  เตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ จัด

ประชุมคณะอนุกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุ นเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา เสนออนุมัติการให้กู้ยืม ประชาสัมพันธ์  การจัดท าประกาศผู้ที่ได้รับการอนุมัติ เป็นต้น ให้บริการ

สวัสดิการนักศึกษา  จ านวน  2,014 ราย  แบ่งออกเป็นนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า  จ านวน 1,810 ราย ผู้กู้ยืมรายใหม่  

จ านวน 204 ราย  จ านวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คิดเป็น 47.90 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 

หลักฐาน: ทุนการศึกษา 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/studentandalumni/bscstudent 
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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 กำรดูแลนักศึกษำ ให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ ด้ำนสุขภำพกำย ด้ำนจิตใจ และบริบทด้ำนสังคม 
กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ด าเนินงานโดยงานพัฒนา

นักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บรกิาร ประสานภารกิจ  สนับสนนุ
กิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษา โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  
 หน่วยบริกำรให้ค ำปรึกษำและพัฒนำนักศึกษำ 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ 
   เมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพื่อนและอื่นๆอีกมากมาย 
ก าลังหาทางออกต้องการคนช่วยคิด มีขั้นตอนการรับบริการดังนี้  

ข้ันตอนการรับค าปรึกษา  
1. เลือกช่องการรับบริการ 

– Hotline: 086-6299354 (08.30-16.30น.) 

– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  

– Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 

– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 

– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการฯ 
2. บอกเล่าปัญหาเพื่อส ารวจปัญหาที่เกิดข้ึน 
3. ให้ค าปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง 
5. วางแผนแก้ปัญหา  
6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา  

   กรณีที่ปัญหาของน้องๆต้องมีการติดตามผลหรือแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง พี่จะติดต่อกลับน้องๆเป็นระยะคะ 
 

บริกำรสำรสนเทศ  
  งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆทั้งในเรื่องของการศึกษา การใช้ชีวิต 
อาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม ช่องทางการให้บริการมีดังนี้  

– บอร์ดประชาสัมพันธ์  

– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

mailto:thidarat.w@psu.ac.th
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– โทรศัพท์ : 077-278861/086-6299354 

– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่งานพัฒนานักศึกษา 
บริการแนะแนวศึกษาต่อ 
1. เลือกช่องทางรับบริการ 

– บอร์ดประชาสัมพันธ์  

– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

– โทรศัพท์ : 077-278861/086-6299354 

– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา 
 การดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก เพื่อให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพี่ดูแลน้อง โดยมีคณะกรรมการนักศึกษา
ประจ าแต่ละหอพัก  หอพักละ 5 คน คอยดูแลให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  
 
 8.5.2 งำนพัฒนำนักศึกษำ (สันติศึกษำ)  
 มีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจและบริบททาง
สังคม โดยการจัดการสนับสนุนสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตตปญัญาศึกษา เพื่อการดูแลสุขภาวะเป็นองค์
รวม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้  
- โครงการปลูกเพาะรัก กิจกรรมที่รุ่นพี่ ซึ่งเคยผ่านกิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ ได้ร่วมกันปลูกดอกไม้ ด้วยวิถีเกษตร
ธรรมชาติ เพื่อเตรียมดอกไม้ไว้ให้นักศึกษา ปี 1 ที่จะเข้ามาได้ใช้ในการเรียนจัดดอกไม้  
- โครงการศิลปะแหง่ชีวิต รู้จักตนเอง เข้าผูอ้ื่น กิจกรรมส าหรับการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย
ให้แก่นักศึกษา ปี 1 ซึ่งกิจกรรมจะถูกออกแบบให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การจัดดอกไม้โครกิะ เช่ือมโยงสูก่ารมองเห็น
ความงามในตนเองและผู้อื่น  

หลักฐาน: งานพัฒนานกัศึกษา (http://std.surat.psu.ac.th/) 

 
 8.5.2 กำรดแูลนักศึกษำให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำด้ำนสุขภำพ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนนิการด้านอนามัยภายใต้ภารกิจหลัก 3 ด้าน 
คือ 

1. ด้านการป้องกัน ดูแลรักษาและพฒันาสุขภาพให้แข็งแรงสมบรูณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ   ทั้งนี้ได้
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ตอบสนองภารกิจทั้ง 3 ด้าน โดยด้านการป้องกันได้ด าเนินดังนี ้
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1.1 ประสานงานและให้บริการจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) และให้บริการประสานงาน
บริษัทประกันกรณีนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุและรับการรักษาพยาบาลตลอดทั้งประสานงานการเบิกจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 
    1.2  ประสานงานกับหน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดท าบัตรประกันสุขภาพ
ให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการเจ็บป่วย 

1.3  ด าเนินการจัดท าแผ่นพับ/คู่มือการดูแลสุขภาพนักศึกษา การป้องกันและการปฏิบัติตัวขณะเจ็บป่วย 
ข้ันตอนการรับบริการกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 

2.  ด้านดูแลรักษา ได้จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-Clinic ที่เปิด
ให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยาสามัญประจ าบ้านและการน าส่งโรงพยาบาลกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บหนักพร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ปกครอง 

 
กำรจัดท ำประกันสุขภำพนักศึกษำ   
- งานบริการและสวัสดิการได้จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลกัษณะ Pre-Clinic ที่

เปิดใหบ้รกิารปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยาสามญัประจ าบ้านและการน าส่งโรงพยาบาล
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บหนัก พรอ้มทัง้การติดตามอาการและการบริการประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารยท์ี่
ปรึกษาและผูป้กครอง 
 

3.  ด้านส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้นักศึกษา
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจสามารถมีความสุขในระหว่างศึกษาเล่าเรียน ตลอดทั้งการจัด
โครงการต่างๆ ซึ่งงานบริการและสวัสดิการ  มีดังนี้ 
 1.โครงการ ม.อ.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ 
 2.โครงการพลังวัยใส  มหาวิทยาลัยสีขาว 
 3.โครงการเครือข่ายแกนน าปฐมพยาบาล 
 4.โครงการรกันวลสงวนตัว รักยิ่งใหญ่สูอ่นาคต 
 5.โครงการ้านอาหารปลอดภัย ชาว ม.อ. 
 6.โครงการพลังเครือข่ายการเฝ้าระวังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสบู 
 7.โครงการพฒันาศักยภาพสุขภาพนักศึกษาและศิลปะป้องกนัตัว 
 8.โครงการขับข่ีปลอดภัย 
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4. บริการจัดสวัสดิการรถรบั-ส่งนกัศึกษาช้ันปีที่ 1  
  มหาวิทยาลัยได้จัดบริการและสวัสดิการรถรับ-ส่งนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก จ านวน 3 คัน ไว้

บริการนักศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยรถว่ิงรับ-ส่ง มายังอาคารเรียนและส านักงานอธิการบดีจนถึงหอพัก ในวัน
เวลาราชการตั้งแต่เวลา 07.30–17.30 น.และนอกเวลาราชการจัดบริการรถรับ-ส่งนักศึกษาไปยังภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น บิ๊กซี โลตัส ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าและตลาดในเมือง เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหลังเลกิเรยีนให้
นักศึกษา 

หลักฐาน: งานพัฒนานกัศึกษา (http://std.surat.psu.ac.th/) 
 

8.5.2 สิ่งส่งเสรมิท่ีช่วยวิจัย 
หลักสูตร คณะและวิทยาเขตมีการจัดบรรยากาศการเรยีนรู้ทีเ่หมาะสมกับผูเ้รียน ได้แก่ จัดสถานที่ ท างาน

กลุ่มในห้องสมุด ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ มีการจัดการเรียนรู้ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกงาน และสหกิจ
ศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานจริง และส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจเมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปท างาน มี
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียบพร้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
ช านาญก่อนออกไปประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น กีฬาสาขาและกิจกรรมส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม เช่น พิธีไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข 

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา 

จากกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร โดยนักศึกษาน้ัน ก็จะมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา เพื่อเป็น
ข้อมูลของหลักสูตรที่จะส่งต่อให้ คณะและวิทยาเขตด าเนินการต่อไป 
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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. 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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  2      

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 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 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการสอนและการเรียนรู้เพียงพอ และทันสมัยที่ใช้การเรียนและการวิจัย 

 - มีห้องบรรยายทั้งตึกบริการวิชาการกลาง และ ตึกศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครือ่งมอืกลาง ขนาด

ความจุ 20 – 350 คน  

 - ห้องปฏิบัติการทางเคมี จ านวน 3 ห้อง คือ Chemistry LAB 1 2 และ 3 

 - ห้องโครงงานเคมี จ านวน 1 ห้อง 

 - ห้องเครื่องมือกลาง ส าหรับเครื่องมือเคมี 

 - ห้องสมุดที่ทันสมัย  
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ระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้โดยให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีส่วนร่วม 
การด าเนินการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความ

พร้อมด้านอปุกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการใหบ้ริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โสตทัศนูปกรณ์ หอ้งสมุด การบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

  

 

อธิบำยกำรด ำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้โดยให้อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรมสี่วนร่วม 

แนวทางในการบริหารจัดการห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้ ทางศูนย์สนเทศและการ

เรียนรู้จะส ารวจความพร้อมของห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมจ านวนที่นั่งของแต่ละห้อง โดยน าส่งให้

งานทะเบียนเป็นผู้จัดตารางเรียนลงในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่ทางหลักสูตรได้แจ้งไว้ และทาง

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ก็ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย โสตทัศนูปกรณ์

ประจ าห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉลายภาพ 3 มิติ และเครื่องเสียง ความพร้อม

ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางภาษา 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการทางเคมี 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครือ่งมอืกลางมสีิ่งสนับสนนุการเรียนการสอนต่างๆ ดังนี้ 

 1. งบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 

 หลังจากจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะ

ด าเนินการส่งแบบฟอร์มส ารวจงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ให้นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิด

รายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายวิชาปฏิบัติการ โดยปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้สอน หรือ

อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ หลังจากรวบรวมจนครบทุกรายวิชา

ปฏิบัติการ หัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณค่าใช้ประจ ารายวิ ชา

ปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการศึกษา 

2. วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 
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 หลังจากจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ

สารเคมี จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีประจ ารายวิชาปฏิบัติ การ ให้

นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้นๆ กรอกข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ต้องการใช้ในรายวิชา

ปฏิบัติการ โดยปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ถึงรายการและจ านวน วัสดุ 

อุปกรณ์ และสารเคมีประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 

          เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการส่งรายการต่างๆ ไปยังบริษัทต่างๆ เพือ่ขอใบ

เสนอราคาของรายการวัสดุ อปุกรณ์ และสารเคมี นั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อปุกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการ

สอบเทียบราคาของแตล่ะบริษัท 

          เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการจัดท าขออนุมัตจิัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ์ 

และสารเคมี แต่ละรายวิชาปฏิบัติที่แสดงความต้องการไปยงังานพัสดุ เพือ่ด าเนินการจัดซื้อ โดยผ่านหัวหน้างาน

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ช่วยอธิการบดทีี่ดูแลตามล าดับ 

 

อธิบำยกำรประเมินกำรด ำเนินงำน 

         - ส าหรับส่วนการตรวจสอบด้านสิง่สนับสนุนการเรียนรูข้องศูนย์สนเทศ และการเรียนรู้ ได้มีการจัดก าลังคน

ในให้บริการความพร้อมด้านอุปกรณ์ และความพร้อมด้านเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนใหก้บั

เจ้าหน้าที่แต่ละคน และยังมีการให้เพื่อนร่วมงานที่มีภาระหน้าที่ใกล้เคียง สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้เมื่อ

ผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้  โดยจะมีการตรวจสอบทุกเช้าและช่วงพักกลางวัน ก่อนที่จะมีการเรียน

การสอน 

กำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ตำมผลกำรประเมิน  
(ในวงรอบต่อไป) 
 ส่วนของการประเมินผลการให้บริการนั้น ได้มีการน าด าเนินการประจ าทุกปี เพื่อหาข้อสรุปในส่วนของ

ปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน ามาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้มีการ

บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 
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9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
 1. ห้องสมุดของวิทยาเขต  

   มีทรัพยากรยังไมเ่พียงพอกับจ านวนนักศึกษา และเนือ้หารายวิชาที่เปิดสอน   

การด าเนินการของห้อสมุด 

ห้องสมุดได้ส ารวจทรัพยากรและความต้องการของทรัพยากรในทุกปี โดยอ้างอิงจาก มคอ 3 และ

ส ารวจมายังอาจารยป์ระจ ารายวิชา เพื่อน าข้อมลูไปจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อไป นอกจากนี้ ห้องสมุดได้

ส ารวจ ความพึงพอใจของทรพัยากรจากนักศึกษาและบุคลากร และน ามาประชุมเพื่อด าเนินการต่อไป 

2. ห้องสมุดออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย  

ความพอเพียงของทรัพยากร 

เวปไซท์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ มี E-resources หลายรูปแบบที่ทนัสมัย และพอเพียง ดังนี ้

- E-database 

- E-Journal 

- E-books 

- Open Access เป็นต้น 

การด าเนินการของห้องสมุด 

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมบีริการตอบค าถามออนไลน์ บรกิารยืมระหว่างห้องสมุด และบริการเพื่อนช่วย

หาหนังสือ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าถึงทรพัยากรได้มากข้ึน (http://library.surat.psu.ac.th/) 

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมรีะบบ QA ประเมินคุณภาพ และแผนการบรหิารจัดการทรัพยากรออนไลน์ 

ให้มีประสิทธิภาพ 

 

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

 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครือ่งมอืกลาง มีห้องปฏิบตัิการและเครื่องมือที่สนบัสนุนการเรียนการ

สอน และงานวิจัย ของสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ดังนี้ 
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1. ห้องปฏิบัตกิารทางเคมี จ านวน 3 ห้อง คือ Chemistry LAB 1 2 และ 3 ให้ส าหรบัการเรียนการสอนปฏิบัติการ

ทางเคมสี าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตร ดังตาราง 

 

ตารางที่ 9.1 ความจุของนักศึกษาของห้องปฏิบัติการทางเคมี 

ล ำดับท่ี ห้องปฏิบัติกำร ควำมจุนักศึกษำของห้องปฏิบัติกำร 
1 เคมี 1 96 คน 
2 เคมี 2 96 คน 
3 เคมี 3 64 คน 

 

โดยมี จ านวนนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี จ านวน 5 คน ดูแลเรื่องอุปกรณ์และจัดเตรียมสารเคมสี าหรับ

ห้องปฏิบัติการ 

2. ห้องโครงงานเคมี  

3. ห้องเครื่องมือกลาง ส าหรบัเครื่องมอืข้ันสูงทางเคมี ดังนี ้

- เครื่อง High Performance Liquid Chromatography  

- เครื่อง Gas Chromatography  

- เครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy 

- เครื่อง Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy 

 - เครื่อง UV-VIS spectroscopy 

   

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

ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2560 มี จ านวน 4 

ห้อง ดังนี้ 

   1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 2 หัอง 

   2. ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 2 หัอง 
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ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ติดตั้งข้อมูลจุดให้บริการ Wifi ในปี 2560 รวม 128 จุด และมีความเร็วใน

การรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps จ านวน  60 จุด และความเร็วในการ

รับส่งข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด 

 

ทรัพยากรไอทรีวมทั้งแหลง่เรียนรู้ เพียงพอและทันสมัยที่ใช้ในการเรียนและการวิจัย 

ห้องสมุดออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย  

ความพอเพียงของทรัพยากร 

เวปไซท์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ มี E-resources หลายรูปแบบที่ทนัสมัย และพอเพียง ดังนี ้

- E-database 

- E-Journal 

- E-books 

- Open Access เป็นต้น 

การด าเนินการของห้องสมุด 

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมบีริการตอบค าถามออนไลน์ บรกิารยืมระหว่างห้องสมุด และบริการเพื่อนช่วย

หาหนังสือ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าถึงทรพัยากรได้มากขึ้น 

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมรีะบบ QA ประเมินคุณภาพ และแผนการบรหิารจัดการทรัพยากรออนไลน์ ให้

มีประสิทธิภาพ 

 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
 
1. วิทยำเขตสุรำษฎร์ มีหอพักท่ีมีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมำะสมและควำมปลอดภัยให้แก่นักศึกษำ ดังนี้ 

วิทยาเขตมีหอพกั ดังตารางที่ 9.2 
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ตารางที่ 9.2 แสดงจ านวนหอพักนกัศึกษาทั้งหมดภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

ชื่อหอพัก ประเภทหอ  จ ำนวนท่ีรองรับ นศ ได้ จ ำนวนนักศึกษำเข้ำพักจริง 

หอพักช่อม่วง ชาย 188 156 

หอพักพวงผกา ชาย 188 142 

หอพักดาหลา หญิง 216 165 

หอพักปาริชาติ หญิง 216 159 

หอสหกรณ์ (5) หญิง 176 176 

หอสหกรณ์ (6) หญิง 264 264 

หอสหกรณ์ (7) หญิง 176 176 

หอสหกรณ์ (8) หญิง 176 176 

หอสหกรณ์ (9) หญิง 96 96 

 รวม 1,696 1,510 
 

 

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในหอพกั 

1. มีเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย บริเวณทางข้ึนหอพัก 

2. ก าหนดเวลา เข้าหอเวลา 05.30 และปิดหอ 24.00 น. 

3. ก าหนดนักศึกษาข้ึน-ลง หอพกัทางเดียว 

4. ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด ทุกหอพัก 

5. มีแสงสว่างภายในหอพักอย่างเพียงพอ 

 

กรณีไฟฟ้ำดับ  

- ที่หอพักจะมีไฟแสงสว่างส ารอง ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ประมาณ 30 นาที 

- ที่ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อไฟดับ เครื่องมือวิเคราะห์ช้ันสูงจะมเีครื่องส ารองไฟ (UPS) ซึ่งสามารถส ารอง

ไฟได้ประมาณ 30 นาที 
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กรณีแก๊สระเบิด 

มีถังดับเพลงิประจ าห้องปฏิบัติการทุกห้อง และถังดับเพลิงมกีาร Maintenance ทุกปี เพื่อให้พร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ 

 

กรณีเกิดกำรรั่วไหลของสำรเคมีภำยในห้องปฎิบัติกำร   

มีอ่างน้ า และมี Shower ส าหรบัล้างตัวในห้องปฏิบัติการ กรณีที่ผูป้ฏิบัติงานโดนสารเคมี 

2. ข้อมูลดำ้นระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

1. มีนโยบายและแผนทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ 
2. มีผู้รบัผิดชอบทางด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น รับผิดชอบทางด้านสารเคมี รับผิดชอบทางด้านก าจัด

ของเสีย เป็นต้น 
3. เก็บสารเคมีในภาชนะที่เหมาะสม และมีฉลากชัดเจน 
4. มีการจัดเก็บถังแก๊สอย่างปลอดภัย 
- เก็บถังแก๊สโดยมีอปุกรณ์ยึดที่แข็งแรง 
- เก็บถังแก๊สในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากความร้อน ประกายไฟ แหล่งก าเนิดไฟ วงจรไฟฟ้า 
4. จ าแนกของเสียโดยอ้างอิงตามการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการก าจัดของ

เสีย สารเคมอีันตรายจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
5. มีการแยกประเภทขยะ เช่น ขยะทั่วไป อุปกรณ์การทดสอบที่เป็นแก้วแตก 
6. ของเสียจากการทดลองในห้องปฏิบัติการมีป้ายระบุชัดเจน มีการเกบ็ในภาชนะ และมีพื้นทีจ่ัดเก็บ 
7. มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นนิรภัย เสื้อคลุม ทีเ่หมาะสมกบักจิกรรมของห้องปฏิบัตกิาร 
8. มีอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น อ่างล้างตา ชุดล้างตัว ถังดับเพลงิ  
9. มีการอบรมนกัศึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
 

3. ด้ำนสุขภำพ 

 วิทยาเขตมีบริการห้องพยาบาลทั้งอาคารเรียนรวม และหอพักนักศึกษา รวมถึงทีจ่ัดหายาที่ใช้ส าหรับปฐม

พยาบาลนักศึกษา ได้เพียงพอกบัความต้องการของนักศึกษา  

 วิทยาเขตมีการสนับสนุนเรื่องการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีอุปกรณ์กีฬา อาคารศูนย์กีฬา และ

สนามกีฬา และยงัมีกจิกรรมกีฬาที่สง่เสรมิสุขภาพ 
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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. 
 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

  
     

10.2 The curriculum design and 
development process is established and 

  
     

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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  2.67      

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 10 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม) ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้จัดให้มีการประเมินหลกัสูตรส าหรบันักศึกษาทุกช้ันปีและวิพากษ์หลักสตูรโดย
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ซึ่งน าข้อคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงหลักสูตรและการท างานของสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2560  
ดังปรากฎในเอกสาร มคอ.5 และ มคอ.6 นอกจากนี้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้ท าหน้าที่ในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรทกุรอบ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รยีน ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งในปีการศึกษา 
2558 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2561  
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ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ทางหลักสูตรจงึได้จัดใหม้ีการวิพากษ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยนักศึกษาทุกช้ัน
ปี ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวกับหลักสูตร การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะรอบด้านและ
ทรัพยากรสนับสนุนต่างๆ ทั้งนี้ทางหลักสูตรยังได้ส่งแบบสอบถามให้กับผู้ใช้บัณฑิตผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อ
ประเมินหลักสูตรและมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรต่อไป  
 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 

หลักสูตรมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการหลกัสูตรจะด าเนินการการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้หลักสูตรมีการประเมินหลักสูตร

สม่ าเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม จากการน าข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม กองวิชาการและการพัฒนา

นักศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การจัดท า

หลักสูตรให้เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE) และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ตรงตาม

ความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง มาลิน อังสุรังษี (Technical Director บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์

เนช่ัแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน)) 

2. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ (หัวหน้าศูนย์เช้ือเพลิงและพลังงานจากชีวมวล จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย) 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/91-obejune19 

จากการประชุมหลักสูตรได้หาข้อมูล และจัดท า PLOs (Program Learning Outcomes) ของหลักสูตร

เพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 

 

 

 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/91-obejune19
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10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
 หลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินรายวิชาประเมินอาจารย์ผู้สอน และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

ของนักศึกษา และปรับปรุงรายวิชา เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา และอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฎในเอกสาร มคอ.5 

และ มคอ.6 ซึ่งการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ซึ่งจะมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

∙  ความรับผิดชอบ 

∙  เทคนิคการสอน 

∙  ความเป็นครู 

∙  การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

∙  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
 หลักสูตรมีกระบวนการน าผลงานวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2559 มีผลงานวิจัยที่น ามาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน เช่น “Bioactive secondary metabolites from the soil fungi Aspergillus unguis PSU-RSPG199 

and Trichoderma brevicompactum PSU-RSPG27”ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยเครือ่งมือ โดยน าเทคนิคการวิจยั

โดยใช้เครื่องมือข้ันสูง เช่น nuclear magnetic resonance spectroscopy  และในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้

น าเอาผลงานการวิจัยการเรียนการสอนในช้ันเรียน ซึ่ ง เป็นส่วนหนึ่งของ  PSU Teaching Professional 

Standards Framework มาปรับใช้กับรายวิชาปฏิบัติการทางเคมี รายวิชา 937-012  โดยมีการประเมินวิธีการ

สอนโดยนักศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับการสอนโดยวิธีอื่นๆ และวิชาเดียวกันแต่มีผู้สอนและวิธีการเรียนการสอนที่

ต่างกัน โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ คล้ายติวเตอร์ระยะสั้นๆในรายวิชา ดังที่ปรากฎใน Bloom’s principle ตาม

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด  

 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561หลักสูตรมีการบูรณาการการเรียนการสอนในช้ันเรียนกับงานวิจัย เช่น  

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/aboutchem/teaching 
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10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์บรกิารประสานภารกิจโดยมีหน่วยงานส่วนกลาง
ของวิทยาเขตที่ใหก้ารสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆเช่น 

∙  งานวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 

∙  งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 

∙  งานบรรณสารสนเทศศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 

∙  งานอาคารสถานที ่

∙  ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครือ่งมอืกลาง 
จากการรายงานผลการปฏิบัติงานและกระบวนการประกันคุณภาพพบว่า หลายหน่วยงานได้ท าการประเมินความ
พึงพอใจของผูร้ับบรกิาร แต่มีเพียงหน่วยงานเดียวทีร่ายงานผลความพงึพอใจ คือศูนย์ปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือกลาง โดยได้รบัการประเมินจากนักศึกษาทุกช้ันปีและคณาจารยจ์ านวน 515 คนและมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดี-ปานกลาง โดยการประเมินได้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆในการให้บริการ ทั้งนี้หน่วยงานเกือบทัง้หมดยังได้
น าเอาเทคโนโลยีในการแจง้เหตุ รายงาน และการประเมินผลแบบออนไลนม์าใช้เพื่อสะดวกต่อผูร้ับบรกิาร 
โดยทางหลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ตามหัวข้อหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ โดยมีผลสรุป

ดังนี้ 

หัวข้อประเมิน ระดับควำม

พึงพอใจจำก 

5 คะแนน 

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 3.5 

ความพร้อมของอุปกรณ์โสตฯ ที่ใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนรวม 3.1 

ความสะดวกในการใช้งานระบบอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัย 2.6 

ระบบการจัดการของเสียและขยะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ถังขยะเพียงพอ มีการ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม) 

2.9 

ห้องน้ าสะอาด และถูกสุขลักษณะ 2.6 

สถานที่ส าหรับการอ่านหนังสือ/ท างานกลุ่ม/ท าการบ้าน และการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสม 
(มีโต๊ะ เก้าอี้ สะอาด และมีแสงสว่างเพียงพอ) 

3.2 
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation  
and enhancement 

หลักสูตรได้มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา (จากการ
วิพากษ์หลักสูตร) ศิษย์เก่า (จากแบบสอบถาม)  สถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ไปฝึกงาน(จาก
แบบสอบถาม) และผลจากรายงานภาวะการได้งานท าของบัณฑิต และข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มาใช้พิจารณาในการปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังปรากฏในมคอ 
5 และ มคอ.6  
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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. 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

AUN 11 
Output 
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11.4 The types and quantity of research 
activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement 
[2] 

       

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

       

Overall opinion  2      

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 11 

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

อัตราการสอบผ่านและอัตราการออกกลางคันของนกัศึกษา ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบ

สารสนเทศ (ระบบ SIS) เพือ่การติดตามดูแลผลการเรียนของนักศึกษา และมรีายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษา

ประจ าภาคการศึกษา ผลการศึกษาทกุรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  และระดบั

คะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) ยังมรีะบบการอนุญาตและไม่อนญุาตให้ลงทะเบียน

เรียนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษา ต่ ากว่า 2.00 (ภาวะวิกฤต) โดยระบบจะไม่อนุญาตใหน้ักศึกษาที่มผีล

การศึกษาต่ ากว่า 2.00  ลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ  มีระบบของอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาช่วยในการวางแผน

ให้กับนักศึกษา โดยผู้ที่จะอนุญาตให้ลงทะเบียนคืออาจารยท์ี่ปรกึษาของนักศึกษา เป็นการสร้างเงื่อนไขให้

นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ทีป่รึกษากอ่นการลงทะเบียนเรยีนผ่านเว็บ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการวางแผนการเรียน

ได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทะเบียนเรียน เพื่อลดปํญหาในเรือ่งการตกออกกลางคันของนักศึกษา 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  และ  2558  

ข้อ  16.5  การลาออก  นักศึกษาย่ืนใบลาออก พรอ้มหนังสอืรับรองของผูป้กครองผ่านอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อขอ

อนุมัติต่อ อธิการบดผีู้ทีจ่ะได้รบัอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไมเ่ปน็หนี้สินกบัมหาวิทยาลัย 

ระบบ SIS สามารถรายงานช่ือนักศึกษาที่ตกออกด้วย โดยในรายงานมรีะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ า

ภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาก่อนหน้า และสถานภาพผลการศึกษาก่อนหน้า  เพื่อให้

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา นอกจากนี้ระบบ SIS ยงัรายงานช่ือนักศึกษาที่ขอลาออก  ผ่านค าสั่งให้
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นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาซึ่งส่งให้คณะทุกครั้งทีม่นีักศึกษามาขอลาออก  และในค าร้องขอลาออก

นักศึกษาต้องไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษา 

 กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาตกออก 
 1. มีรายงานรายช่ือนักศึกษาตกออก พร้อมการเสนอรบัรองผลการเรียน แต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารบัรองผลการเรียนและรับรองการตกออกของนักศึกษา  
 2. เมื่อมีการออกค าสั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากตกออกแล้ว จะมีการแจ้งค าสั่งพ้นสภาพให้
นักศึกษาที่สังกัดทราบและท าหนงัสอืแจ้งผูป้กครองของนักศึกษาทราบด้วย  
อนึ่ง ก่อนจะมีการตกออก นักศึกษาส่วนใหญม่ีระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาก่อนหน้าที่
จะมีการตกออก  ซึ่งนักศึกษาเหล่าน้ี  มหาวิทยาลัยจะมีการแจ้งผลการศึกษาไปยังผู้ปกครองของนักศึกษาทราบ
ด้วย 
 อัตราการสอบผ่านของนักศึกษาเป็นที่น่าพอใจ (80%)  
 อัตราการลาออกกลางคัน มีหลายสาเหตุ เช่น สอบเข้าใหมท่ี่มหาวิทยาลัยอื่น มีการย้ายสาขาไปเรียนที่
วิทยาเขตอื่น หรือหลกัสูตรอื่นภายในวิทยาเขต หลกัสูตรมีอตัราการคงอยู่และตกออก ดังตารางที่ 11.1 
ตารางที่ 11.1  อัตราการคงอยู่ และตกออก (Pass Rates and Dropout Rates)  

ปี
การศึกษา 

Cohort Size 
ร้อยละ ส าเร็จการศึกษา ร้อยละการตกออก 

3 
Years 

4 
Years 

>4  
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2555 82  82.93 - 7.32 9.75 - - 
2556 93  82.80 2.15 9.68 2.15 1.07 - 

2557 69  85.51  15.94 2.89 - - 
2558 80  ข้อมูลยังไม่

เรียบร้อย 
 7.5 5 - - 

2559 54  ยังไม่ส าเรจ็
การศึกษา 

 9.26 - - - 

2560 39  ยังไม่ส าเรจ็
การศึกษา 

 7.69    

2561 26  ยังไม่ส าเรจ็
การศึกษา 
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11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
 ระยะเวลาทีผู่้เรียนแต่ละรุ่นส าเรจ็การศึกษาอยู่ในกรอบเวลาตามมาตรฐานทีก่ าหนด คือ 4 ปี ตาม
แผนการเรียนของหลักสูตร และบัณฑิตส าเรจ็การศึกษาตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
 มีระบบฐานข้อมลูในการรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับภาวะการมีงานท าของบัณฑิต https://job.psu.ac.th/ 
เนื่องจาก บัณฑิตปกีารศึกษา 2561 ยังไม่ได้มารับปริญญาจงึยังไม่มีข้อมูลภาวการณ์มงีานท า จงึใช้ข้อมูลของ
บัณฑิตที่จบปกีารศึกษา 2558-2560 แทน  
 
ตารางที่ 11.1 การมงีานท าของบัณฑิตสาขาเคมีเพื่ออุตสาหกรรมปีการศึกษา 2558-2560  

ปี
การศึกษา 

จ านวน
บัณฑิต 
ที่ส าเร็จ
การศึกษา  
 

จ านวน
บัณฑิต 
ที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ
บัณฑิต 

ที่ได้งานท า  
(ไม่รวมศึกษา

ต่อ) 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ได้ท างาน
แล้ว 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ศึกษาต่อ 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ยังไม่ท างาน 

2558 68 67 46.30 25 (37.13%) 5 (7.46%) 29 (43.28%) 
2559 76 69 54 34 

(49.28) 
5 
(7.25) 

30 
(43.48 %) 

2560 61 60 20 20 (33.3) 7 (11.7%) 33 (55%) 
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/31-job-psu 
 
 บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้เข้ามาท าแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวการณ์ได้งานท า
ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา จ านวน 67 คน จากจ านวนบัณฑิตที่จบทั้งหมด 68 คน คิดเป็น 
98.53% พบว่า บัณฑิตที่ได้งานท า คิดเป็น 37.30% จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อคิดเป็น 7.46% จากข้อมูลที่ได้พบว่า
การได้งานท าของบัณฑิตยังนอ้ย เมื่อตรวจสอบพบว่า มีบัณฑิตบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้นตัวเลขที่ได้จงึ
ไม่ใช่ข้อมูลที่แทจ้รงิ จึงอาจต้องมีการปรบัแก้ไขในปีการศึกษาถัดไปในส่วนของแบบสอบถามที่ใช้  ภาวะการได้งาน
ท าของบัณฑิตภายใน 1 ปียังไม่มีข้อมลู และอาจจะต้องเก็บข้อมูลภายในปีการศึกษาถัดไป 

https://job.psu.ac.th/
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 บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ได้เข้ามาท าแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวการณ์ได้งานท า
ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา จ านวน 69 คน จากจ านวนบัณฑิตที่จบทั้งหมด 76 คน คิดเป็น 
90.79% พบว่า บัณฑิตที่ได้งานท า คิดเป็น 54 % และจ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คิดเป็น 7.25% จากข้อมูลที่ได้
พบว่าการได้งานท าของบัณฑิตเพิ่มข้ึนจากปกีารศึกษา 2558 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 6 เดือน มี
จ านวน 33 คน คิดเป็น 97.06% ของจ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าที่ตอบแบบสอบถาม  
 บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้เข้ามาท าแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวการณ์ได้งานท า
หลงัจากจบการศึกษา จ านวน 60 คน จากจ านวนบัณฑิตที่จบทั้งหมด 61 คน คิดเป็น 98.4% พบว่า บัณฑิตที่ได้
งานท า คิดเป็น 20 % และจ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คิดเปน็ 11.7% จากข้อมูลที่ได้พบว่าการได้งานท าของบัณฑิต
ลดลงจากปีการศึกษา 2559 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 6 เดือน มีจ านวน 20 คน คิดเป็น 33.33% 
ของจ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าที่ตอบแบบสอบถาม  
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 
and benchmarked for improvement 
  
 การวิจัยของนักศึกษาโดยการท าโครงงาน โดยหลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน จ านวน 3 
ภาคการศึกษา โดยแบ่งเป็นรายวิชา วิธีการด าเนินการ และการประเมินโครงงาน ดังนี้ 
 1. โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 1 จ านวน 1 หน่วยกิต นักศึกษาจะเลือกหัวข้อโครงงาน สืบค้น
ข้อมูล เขียนโครงการวิจัย และน าเสนอโครงการภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และสอบโครงร่างของ
โครงงาน 
 2. โครงการทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 2 จ านวน 2 หน่วยกิต นักศึกษาจะด าเนินการโครงการวิจัยที่เสนอ 
น าเสนอผลการทดลอง และส่งรายงานความก้าวหน้า 
 3. โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 3 จ านวน 2 หน่วยกิต นักศึกษาจะทดลองตามโครงการวิจยัทีเ่สนอ 
น าเสนอผลการทดลอง และส่งรายงานการทดลอง 
 นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีรายวิชาที่ให้นักศึกษาไปท าวิจัย ณ สถานประกอบการ คือ รายวิชาสหกิจ โดยมี
รายวิชาและการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. สหกิจศึกษา 1 เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติงาน และเรียนรู้การท าโครงงาน 
 2. สหกิจศึกษา 2 เป็นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท าโครงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
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 นักศึกษาได้ท างานวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นงานที่มีความสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ และสามารถน างานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาภายในหน่วยงานที่นักศึกษา
ไปฝึกสหกิจได้จริง   
หลักฐาน :  http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/ 
              
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked 
for improvement 
 วิทยาเขตมีระบบการประเมิณผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ท าให้ได้รบัข้อมลูเกี่ยวกบั
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชาในหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการประเมิณความพึงพอใจ และการวิพากษ์
หลักสูตรโดยนักศึกษาแต่ละช้ันป ี
หลักฐาน :  11.5.1 (https://tes.psu.ac.th/login.asp) 
  11.5.2 การประเมิณความพึงพอใจ ของนกัศึกษาต่อรายวิชาในหลักสูตร 
  11.5.3 การวิพากษ์หลกัสูตรโดยนักศึกษาแต่ละช้ันป ี
 
 มีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลกัสูตร โดยมีการจัดกจิกรรมปัจฉิมนิเทศ และมีการตอบ
แบบสอบถามของบัณฑิต และมีการจัดโครงการสร้างเครือข่ายบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพือ่จัดท าเป็น
ฐานข้อมูลต่อไป 
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/37-posttraning61 
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/39-alumni61 
 
 มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อบัณฑติ พบว่าในปี 2560 มีองค์กรที่เข้ามาตอบ
แบบสอบถามจ านวน 8 หน่วยงานทั้งจากภาครฐั รัฐวิสาหกจิ และเอกชน โดยได้สอบถามความพงึพอใจของบัณฑิต
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทกัษะทางปญัญา 4) ทักษะด้านความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ จากทักษะใน 4 ด้านแรก มีค่ามากกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีเพียง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงด้านเดียวที่ระดบัความพึงพอใจยงั
ไม่ถึง  4.00 ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเพื่อเพิ่มกจิกรรมในการพัฒนาทักษะทางด้านน้ีให้แกบ่ัณฑิตในรุ่นถัดไป 
  

 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/37-posttraning61
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/39-alumni61
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บทท่ี 4 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 
จุดแข็ง (9 ประเด็น) 
1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะฯ 

2. หลักสูตรมี ELOs ทีป่ระกอบด้วย Generic และ Specific Learning Outcomes 

3. หลักสูตรมีการก าหนด ELOs เพิ่ม 6 ข้อ โดยอ้างอิงจากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4. มีการปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบทีก่ าหนด รวมถึงการปรบัปรุงรายวิชา 

5. มีการกระจาย ELOs สูร่ายวิชา 

6. หลักสูตรมีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย เช่น Problem-based and Project-based Learning 

Activities รายวิชาสัมมนา และการจัดสหกจิศึกษา  

ซึ่งมผีลต่อการบรรลุ ELOs 

7. มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีจ่บ Ph.D. ครบ 100% มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีความเอาใจใส่ต่อ

การเรียนของผู้เรียน 

8. บัณฑิตของหลักสูตรมีความตั้งใจ มทีัศนคติที่ดี และมีความรบัผิดชอบในการท างาน 

9. หลักสูตรมีรปูแบบการบรหิารจัดการการพัฒนานักศึกษาใหบ้รรลุ ELOs โดยเฉพาะ GLOs  

จุดท่ีควรพัฒนำ (11 ประเด็น) 
1. ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเคมีเพือ่อุตสาหกรรม รับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนได้ไม่ตรงตามเป้า 
2. ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ ช่องทางการประชาสมัพันธ์ในการรบันักศึกษาให้ได้ตามแผน 
3. การประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ และจัดท ารอบการด าเนินงานให้เป็นระบบมีผู้ดูแลชัดเจน มี

ช่วงเวลาการด าเนินการที่ชัดเจน และกระท าอย่างสม่ าเสมอ 
4. ทบทวนการใหห้ลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาสายสนบัสนุน ตลอดจนการ

ประเมินผลการท างานเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือต าแหน่งทีสู่งข้ึน 
5. ทบทวนระบบและช่องทางการรบัฟงัความเห็นและความต้องการของกลุม่ผูม้ีส่วนได้เสียทีห่ลากหลายเพื่อ

ใช้ในการปรบัปรุงหลักสูตร 
6. ทบทวนรปูแบบและวิธีการการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การได้งานท าของบัณฑิต 
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7. ก าหนดคู่เปรียบเทียบที่ชัดเจนด้านอัตราการส าเรจ็การศึกษา ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการส าเรจ็การศึกษา 
อัตราการได้งานท า จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้เสีย เพือ่น าไปสูก่าร
พัฒนาที่ดีข้ึน 

8. ทบทวนการตอบสนอง LOs ของวิชาต่าง ๆ ให้สมัพันธ์กับระดับและด้านของ LOs ทีจ่ะบรรลุ เช่น วิชา 
เคมีเชิงฟสิิกส์ (937-210) จุลชีววิทยา (937-261) ที่ระบุการบรรลุทกัษะทางด้านปัญญา ด้านการ
วิเคราะหส์าเหตุของปัญหา เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม รูผ้ลกระทบจากการ
ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาพฒันาทักษะการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น 
LOs ระดับสูงแต่ถูกบรรจลุงในรายวิชาของนักศึกษาช้ันปี่ที่ 2 

9. ขยายการใช้งาน Rubic และ Marking scheme ไปยังรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของทกุกลุ่มวิชา 
10. ทบทวนรปูแบบและวิธีการติดตามผลความก้าวหน้าการศึกษาของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ทีส่อดคล้อง

กับการบรรลุ ELOs 
11. ความรู้ด้านการประกันคุณภาพทีจ่ าเป็นต่ออุตสาหกรรม ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

และความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. คณะฯควรมอบหมายใหห้น่วยส่งเสริมงานวิจัยและหน่วยจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกในการสง่เสรมิและ
ผลักดันในการใหทุ้นผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

2. วิทยาเขตฯควรมีหน่วยงานส าหรับการประชาสมัพันธ์หลักสูตรเพื่อส่งเสริมกลไกการรบันักศึกษา 
3. ทบทวนการใหห้ลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาสายวิชาการ และสาย

สนับสนุน ตลอดจนการประเมินผลการท างานเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือน ต าแหน่ง หรือต าแหนง่ทางวิชาการที่

สูงข้ึน 

4. ปรับปรงุสิง่สนับสนุนการเรียน การสอน การท าวิจัยให้ทันสมัยและเพียงพอ ต่อการผลิตบัณฑิตด้านเคมี

เพื่ออุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสงู และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มสี่วนได้เสียของหลักสูตร เช่น 

เครื่อง HPLC, ระบบสารสนเทศ, วัสดุเครือ่งมอืวิทยาศาสตรใ์นห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

5. ปรับปรงุอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษา 
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บทท่ี 5 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน Common Data Set ท่ีจัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2561 

 

CdsName CdsValues 

1.จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   

- ---ระดับปริญญาตรี 1 

- ---ระดับ ป.บัณฑิต   

- ---ระดับปริญญาโท   

- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

- ---ระดับปริญญาเอก   
2.จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง   

- ---ระดับปริญญาตรี   

- ---ระดับ ป.บัณฑิต   

- ---ระดับปริญญาโท   

- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

- ---ระดับปริญญาเอก   

3.จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับกำรศึกษำ   

- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 181 

- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   

- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   

- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    

4.จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  11 
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จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 7 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   

5.คุณวุฒิอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   

- - --ระดับปริญญาตร ี   

- - --ระดับ ป.บัณฑิต   

- - --ระดับปริญญาโท   

- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

- - --ระดับปริญญาเอก 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 

- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 

- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์   
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6.จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ   

- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 1 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  3 

- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   

- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   

- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   

- - --ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   

- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ   

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   
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- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

7.กำรมีงำนท ำของบัณฑิต   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 61 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 60 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 19 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 1  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 7 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 12525.00 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕)   

8.ผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท   

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง    

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง   
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วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1   

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   

9.ผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก   

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ    
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ   
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- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1   

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   

 

 

 


