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ค าน า 
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้

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

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา จึงได้จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองโดยเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA Assessment at Programme Level 
Version No. 3.0 ในระดับหลักสูตรเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในระหว่างวันที่1 
สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได้ตระหนกัถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีความมุ่งมั่นที่ จะพัฒนาการด าเนินงานให้ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อคุณภาพในการผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา และเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ ซึ่งรายงานประจ าปีการประเมิน
คุณภาพภายในนี้ยังเป็นหลักฐานด้านการบริหารการศึกษาที่จะเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบ และ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได้ด าเนินงานและตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยยึดเอาปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเป้าหมายใน
การด าเนินงานโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระบบใน
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีและมีการปรับปรุงเนื้อหาย่อยของรายวิชาในทุกปีการศึกษาเพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ได้อาศัยข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ มหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานประกอบการและมีการสื่อสารเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของหลักสูตรในทุกด้านไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ินให้มี
ความสามารถในการแข่งขันทั้งทางด้าน คุณภาพ (Quality) ราคา (Price) ประสิทธิภาพการผลิต 
(Efficiency) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (Environmental Conservation) โดยสามารถเช่ือมโยง
วิทยาการต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นมาของท้องถ่ิน เพื่อให้เกิด
ความสมดุลทางสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้อีกด้วย จึงได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตรไว้คือมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา มี
สมรรถนะเชิงสากลให้เป็นผู้มีความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) 
เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารารวมทั้งเป็นผูย้ึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตดังกล่าวให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา จึงได้ร่วมกันจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA 
Assessment at Programme Level Version No. 3.0 ระดับหลักสูตรที่ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งช้ี 
(AUN.1- AUN.11) 
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บทท่ี 1 

ส่วนน า 
 

1. ประวัตโิดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังข้ึนตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 
2545 โดยมีภารกิจหลักในการบริหารวิชาการในด้านเทคโนโลยีและการจัดการในเชิงบูรณาการของ
ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต้
แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีภารกิจในด้านการบริหารวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตร 
โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน ามัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดย
บริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์
ที่เนน้การบูรณาการที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ์โดยมีวิสัยทัศน์ 

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

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

1) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะ
สากล มีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 

2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

3) บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
4) ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2561 มีการสอนนักศึกษาโดยใช้เล่มหลักสูตรสองเล่ม คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมา
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2551 
ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 122 (4/2554)  เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 2554 
และ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 332(5/2554) เมื่อวันที่ 9  
กรกฎาคม 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2555 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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หลักสูตร  4  ปี ส าหรับใช้สอนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ข้ึนไป และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาเขต  ในคราวประชุมครั้งที่ 12(2/2559) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559  ได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 373(3/2559) เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2559 และใช้สอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในปีการศึกษา
ดังกล่าว หลักสูตรทั้งสองเล่มจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา รับนักศึกษา
ไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
จัดการเรียนการสอนโดยตรงและให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
2.วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเนื้อที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศ 

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

1) มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้
ยางพารา 

2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการจัดการเรยีน
การสอนแบบเชิงรุก (Active learning) 

3) มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  สามารถวิเคราะห์และ
บูรณาการความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างานและมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงได้ 

4) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. โครงสรา้งการจัดองค์กร และการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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4. นโยบายการประกนัคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินงานภายใต้การบริหารงานแบบ “รวมศูนย์บริการ 
ประสานภารกิจ” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินงานด้านการจัดการเรียน
การสอนเป็นหลัก ส่วนงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางในการ
ด าเนินงานให้กับคณะ โดยประกอบไปด้วย กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ กองวิชาการ
และการพัฒนานักศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีตัวแทนจากหลักสูตรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ร ะบบประกั น คุณภาพการ ศึกษา  แล ะ ได้ มี ป ร ะกาศ ไ ว้ห น้ า เ ว็ บ ไซต์ ขอ ง วิทย า เขตฯ  
(http://iqa.surat.psu.ac.th/pages/index.php) โดยสามารถอ้างอิงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
งานประกันคุณภาพได้ในระบบจัดเก็บข้อมูลในระบบเก็บ ข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php)  

 

http://iqa.surat.psu.ac.th/pages/index.php
http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php
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บทท่ี 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
 

เกณฑ์ข้อท่ี เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

- ตามเกณฑ์ () 

- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

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

 
ตารางท่ี 2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คณุสมบัตขิอง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจบุัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์

กับสาขาท่ีเปิด
สอน 

หมาย
เหต ุ

ตรง สัมพันธ ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สุวลักษณ์  วิสุนทร* 
3809700159741 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สุวลักษณ์  วิสุนทร* 
3809700159741 

Ph.D. Chemical 
Engineering 
(2549) 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจบุัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์

กับสาขาท่ีเปิด
สอน 

หมาย
เหต ุ

ตรง สัมพันธ ์

วท.ม.เคมฟีิสิกส์ 
(2543) 
วท.บ.เคมี (2539) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วรรณรัตน์ เช่ืองชยะพันธ์ุ* 
3800400100182 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วรรณรัตน์ เช่ืองชยะพันธ์ุ* 
3800400100182 

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

 

  

3. นายณรงค์  เช่ืองชยะ
พันธ์ุ* 
3920700021538 

3. นายณรงค์  เช่ืองชยะ
พันธ์ุ* 
3920700021538 

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

 

  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บัญญัติ  เฉิดฉ้ิม* 
3900700060924 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บัญญัติ  เฉิดฉ้ิม* 
3900700060924 

Ph.D. Wood 
Biology and 
Wood 
Technology 
(2553) 
วท.ม.ฟสิิกส์ 
(2546) 
วท.บ.
ศึกษาศาสตร์: 
ฟิสิกส์ (2540) 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจบุัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์

กับสาขาท่ีเปิด
สอน 

หมาย
เหต ุ

ตรง สัมพันธ ์

5. นางวิศนีย์ ยิ่ง
ประเสริฐ* 
3800300126295 

5. นางวิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ* 
3800300126295 

ปร.ด.วิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมวัสดุ 
(2557) 
วท.ม.วิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมวัสดุ 
(2547) 
วท.บ วน
ผลิตภัณฑ์ (2541) 
 

 

  

6. นายมานพ  ธรสินธ์ุ* 
3800101471081 

6. นายมานพ  ธรสินธ์ุ* 
3800101471081 

วท.ม.วน
ผลิตภัณฑ์ (2548) 
อส.บ.เทคโนโลยี
ศิลปอุตสาหกรรม 
(2541) 

 

  

 
หมายเหตุ : กรุณาใสเ่ครื่องหมาย * หลังรายช่ืออาจารย์ทีเ่ปน็ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
  ครบ  ไม่ครบ 

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เป็นไปตามเกณฑ ์

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



13 

 
 

 

    
 

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

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

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 11 การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

1) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรบัปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยียางพารา หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2554 
2) ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขต ในคราวประชุมครั้งที ่12 (2/2559)  

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 
3) ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที่ 373    

          (3/2559) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ใช้สอนครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 

  ปัจจุบันหลกัสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลกัสูตรถือว่าล้าสมัย 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 

 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไมผ่่านข้อ..................... 
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บทท่ี 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

ระดับการประเมนิ 
 เพื่อใหห้ลกัสูตรรบัรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรงุ
พัฒนาต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังตอ่ไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพฒันา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มี
เอกสาร ไม่มีแผนหรือไม่มหีลกัฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรบัปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเรง่ด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรงุ
แก้ไขหรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไมเ่ช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่
ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรบัปรุง แก้ไข 
หรือพฒันาเพียงเล็กนอ้ยสามารถท าใหม้ี
คุณภาพเพียงพอได ้

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ ์

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดง
ถึงการด าเนินการทีม่ีประสิทธิภาพ
ดีกว่าเกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตร
ดีกว่าเกณฑ ์

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก

หรือแนวปฏิบัติช้ันน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว
ปฏิบัติช้ันน า 
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Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 
reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 
  

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

AUN 1  
Expected Learning 

Outcomes 
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เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

Overall opinion        

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

with the vision and mission of the university  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559)  เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตหรือวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่จะสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ 4 ประการ (เอกสารอ้างอิง; มคอ. 2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
หมวดที่ 2 ข้อที่ 1)  ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของ
สกอ. โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรคือ 

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง และสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไม้ที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียางและไม้ 

2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการ Active 
learning 

3) มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์และ
บูรณาการความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างานและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 

4) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ทั้งนี้ วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการประกาศให้เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และนักศึกษาได้รับทราบผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มีการสื่อสารแจ้งเพื่อทราบเปน็เอกสารด้วย  ส่วนผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร รวมทั้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของสกอ. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเป็นคนแจ้งให้นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรับทราบ อาจารย์ผู้ประสานงานในแต่ละรายวิชาออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาให้
นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

เอกสารอ้างอิง 
1. ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งข้ึนตามนโยบายการพฒันาภาคใต้ โดยมีเจตนารมณ ์
ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ 
ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยัจึงมุง่เน้นที่การพฒันาคนเพือ่ใหเ้ป็นก าลัง 
หลักของสงัคม  และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง     
  ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขและปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา จากความ
ต้องการของผู้เรียน  ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรยีน ซึ่งจะน าไปสู่การเรยีนรู้ทีย่ั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนา คือการ
เปลี่ยนแปลง  การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต  การ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย  
  จากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัดการ ศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเช่ือว่าสามารถ 
ตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) 
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้ 
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service 
Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อน มนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม คา่นิยม และ อัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิสัยทัศน์: “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับภูมิภาค
เอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมี
การวิจัยเป็นฐาน” 

พันธกิจ: 1) พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
และหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ ใน
หลากหลายรูปแบบ 
2) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐาน
ของภาคใต้ และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 
3) ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การ
สอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

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

(Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
ค่านิยม  

ค่านิยม ความหมาย 
PSU ร่วมแรงร่วมใจ รบัผิดชอบต่อสังคมอย่างมืออาชีพ 
P-Professionalism 
 

1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสงัคม 
2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 
3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมจีิตสาธารณะ  

S-Social responsibility 
 

1. เป็นที่พึง่ และช้ีน าสังคม 
2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน 
3. บ่มเพาะคนดี สูส่ังคม 

U-Unity 
 

1. มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร 
2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม 
3. ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 
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อัตลักษณ์ (Identity)   ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝป่ัญญา จิตสาธารณะ 
ภาษาอังกฤษ Integrity Wisdom Social engagement 
ค าย่อ I-WiSe 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  มหาวิทยาลัยวิจัย 
พฤติกรรมคุณลักษณะดา้นคณุธรรม จรยิธรรมของนักศึกษา  
ซื่อสัตย์ มีวินัยเปี่ยมน้ าใจ ใฝ่จิตสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีว่า 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องมีความสามารถในประเด็นต่อไปนี้  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. สามารถใช้เหตุผลในการแยกแยะ เช่ือมั่นและรู้คุณค่าในตนเองและผู้อื่น  
2. มีวินัยและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา  
3. มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์บนพื้นฐานของความรู้เท่าทัน เหตุและผล   
4.  มีทักษะเชิงสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้ทันต่อ

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

ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม  
7. เข้าใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ใน

ฐานะพลเมืองที่ดี  
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
8. สามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา   
9. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย  
10. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาสากลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอนรายวิชาทั่วไปในปีการศึกษา 2561 ได้กระจายผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้านลงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาต่อคุณลักษณะของ
นักศึกษาที่คาดหวัง (เอกสารแนบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในปีการศึกษา 2561) 
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3. วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยช้ัน

นาของภาคใต้ ด้านการผลิตบัณฑิตและเป็นที่พึ่งทางวิชาการโดยมีการวิจัย
เป็นฐาน 

พันธกิจ: 1). ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสงูระดบัสากลและตอบสนองบรบิทสงัคม  
2). สร้างงานวิจัยทีม่ีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  
3). ให้บรกิารวิชาการแกส่ังคม 
 

 4. วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในด้านการบริหารวิชาการ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตร
โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ ามัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม 
โดยบริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลาย
ศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ์ 

วิสัยทัศน์: เป็นคณะช้ันน าของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

หลักสูตรนี้จัดท าข้ึนโดยเน้นองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาควิชาการ ภาค
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาควิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและจากภาคอุตสาหกรรม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เนื้อหาและรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอน ร่วมกับคณาจารย์ผู้สอน และคณาจารย์ผู้รับฟิดชอบ
หลักสูตร (เอกสารอ้างอิง; เอกสารข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน) หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 2 
วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง และวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้  
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หลักสูตรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ผู้เรียนจะต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการวางแผน คิดวิเคราะห์ 
ประมวลและสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ รายวิชา 935-229 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 927-312 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 927-441 สัมมนา 927-341 สหกิจศึกษา 1 
927 -442 สหกิจศึกษา 2 924-342 ฝึกงานและรายวิชา 927-443 โครงงาน โดยผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงทั้งภายในมหาวิทยาลัยและทั้งในสถานประกอบการต่างๆ โดยมีอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการท าหน้าที่คอยแนะน าให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก นอกจากนี้
ยังมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อจะให้แน่ใจได้ว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
หลังจากเรียนจบในรายวิชานั้น ๆ  นอกจากนี้ยังมีรายวิชาอื่น ๆ  ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน อีกหลายวิชา ที่ฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา 

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

 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic 

(i.e. transferable) learning outcomes  
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความรู้และทักษะท่ัวไปรวมท้ังความรู้และทักษะเฉพาะ
ทาง 

ในมคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1 ได้ก าหนดรายวิชาเรียนประกอบด้วย 136 หน่วยกิต ครอบคลมุ
ความรู้ทั่วไปและความรู้ทักษะเฉพาะทางดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจ านวน 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา     12  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12  หน่วยกิต 
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3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะจ านวน 93 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาแกน     31  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพ     62 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาชีพบังคับ   50  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพเลือก   12   หน่วยกิต 

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

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

หรือ 
2) ฝึกงาน     1  หน่วยกิต 
3) โครงงาน     6  หน่วยกิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ร่วมกันน าผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทกุ
กลุ่มมาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ครอบคลุมทั้งรายวิชาความรู้ทักษะเฉพาะด้านและรายวิชา
ความรู้ทักษะทั่วไป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความสมดุลกันระหว่างรายวิชาความรู้และทักษะทั่วไป
กับรายวิชาความรู้ทักษะเฉพาะด้าน โดยได้แสดงไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ทั้งสองกลุ่มในเล่มหลักสูตร 
(มคอ. 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล) 
ตาราง การกระจายความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังสู่ร ายวิชาในหลักสูตร 
 

ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 

รายวิชาความรู้และทักษะเฉพาะทาง รายวิชาความรู้และทักษะท่ัวไป 

มีความรู้และทักษะ
ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ย า ง พ า ร า 
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยียางและ
ไม้ 
 

  

วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 
927-220 เคมีพอลิเมอร์ 
927-221 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์ 
927-222 เทคโนโลยีอิมัลชัน 
927-223 ยางสังเคราะห์ 
927-224 ยางธรรมชาติ 
927-225 สารเติมแต่งส าหรับยาง 1 
927-226 สารเติมแต่งส าหรับยาง 2 
927-227 กระบวนการแปรรูปยาง 1  

921-013 ฟิสิกส์ 
921-201 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
922-102 หลักการจัดการอุตสาหกรรม 
924-321 การจัดการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม 
922-300 การควบคุมคุณภาพ 
932-071 หลักชีววิทยา 
932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
934-011 หลักคณิตศาสตร์   
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ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 

รายวิชาความรู้และทักษะเฉพาะทาง รายวิชาความรู้และทักษะท่ัวไป 

927-228 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปยาง 1 
927-229 ฟิสิกส์ของยาง 
927-230 เทคโนโลยีน้ ายาง 1 
927-320 กระบวนการแปรรูปยาง 2 
927-321 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปยาง 2 
927-322 เทคโนโลยีน้ ายาง  
927-323 ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ ายาง   
927-324 เคมียาง 
927-326 การทดสอบยางทางกายภาพ 
927-327 ปฏิบัติการทดสอบยางทางกายภาพ 
927-328 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยาง 
927-329 วัสดุคอมโพสิต 
927-340 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยาง 
927-341 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียาง 
927-420 การออกสูตรยาง 
927-421 ปฏิบัติการการออกสูตรยาง 
927-422 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 
927-330 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง 
927-331 การวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยอุปกรณ์ 
927-332  เทคโนโลยีพลาสติก 
927-333  การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง 
927-334 กาวและการยึดติด  
927-335 พอลิเมอร์เบลนด์และอัลลอยด์ 
927-336 การเสื่อมสภาพและเสถียรภาพของพอ
ลิเมอร์ 
927-337   การออกแบบแม่พิมพ์และหัวดาย 
927-338  สมบัติเชิงวิทยากระแสของพอลิเมอร์ 
927-339   การดัดแปรทางเคมีของโมเลกุลยาง 
927-201 การจัดการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรม
ยาง 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ 
927-260 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้เบื้องต้น 

934-018 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 
937-021  หลักเคมี 
937-022  ปฏิบัติการหลักเคมี 
937-014  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
937-013  เคมีอินทรีย์ 
922-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและ
การจัดการต้นทุน 
923-313 เทคโนโลยีสะอาด 
923-441 การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม926-151 หลักการตลาด 
926-262 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และขนาดกลาง 
923-441 การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม 
923-313 เทคโนโลยีสะอาด 
922-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและ
การจัดการต้นทุน 
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ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 

รายวิชาความรู้และทักษะเฉพาะทาง รายวิชาความรู้และทักษะท่ัวไป 

927-261 เคมีไม้ 
927-262 กายวิภาคและโครงสร้างของเน้ือไม้ 
927-263 สมบัติทางกายภาพของไม้ 
927-264 สมบัติเชิงกลและวิศวกรรมโครงสร้าง
ของไม้ 
927-265 กระบวนการท าไม้และแปรรูปเบื้องต้น 
927-266 การเสื่อมสภาพและการป้องกันรักษา
เน้ือไม้ 
927-360 เครื่องจักรกลงานไม้ 
927-334 กาวและการยึดติด 
927-361 เทคโนโลยีการอบและตกแต่งผิวหน้า
ไม้ 
927-362 การเขียนแบบ และประมาณราคา 
เครื่องเรือนไม้ 
927-363 เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไม้ 
927-364 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 
927-365 เทคโนโลยีแผ่นไม้ประกอบ 
927-366 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผ่นไม้ประกอบ 
927-367 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
927-368 การออกแบบและการผลิตเครื่องเรือน
ไม้ 
927-460 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม้ 
927-369 ไม้อัดและไม้ประกับ 
927-370 การผลิตและสมบัติแผ่นชิ้นไม้อัด 
927-371 การจัดการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรม
ไม้ 
927-372 เทคโนโลยีการปรับปรุงเน้ือไม้ 
927-373 การจัดการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 
927-374 การค้าสินค้าไม้ระหว่างประเทศ 
927-375 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากไม้ 
927-376 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
927-377 บรรจุภัณฑ์ไม้ 
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ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 

รายวิชาความรู้และทักษะเฉพาะทาง รายวิชาความรู้และทักษะท่ัวไป 

927-378 พฤติกรรมการอ่อนตัวของไม้ 
927-379 การใช้ประโยชน์เอนไซม์ใน
อุตสาหกรรมไม้ 
927-380 เทคนิคการวิเคราะห์ไม้ 
927-381 การใช้ประโยชน์ไม้ทางวิศวกรรม
โครงสร้าง 
927-382 เทคโนโลยีการตกแต่งและเคลือบ
ผิวหน้าไม้ 
927-383 การสร้างเครื่องมืองานไม้ 
927-384 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไม้         
 

มีทักษะในการคิด 
วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่ านกระบวนการ 
Active learning 
 

927-342 ฝึกงาน 
927-440 โครงงาน 
927-325 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
927-441 สหกิจศึกษา 

937-022  ปฏิบัติการหลักเคมี 
937-014  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
 

มีความสามารถใน
ก า ร ค้ น ค ว้ า ห า
ความรู้ จากแหล่ ง
ต่ า ง  ๆ  ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์และบูรณา
การความรู้เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการท างาน
และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถ
ปรับตั ว ให้ เ ข้ า กับ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงได้ 
 

927-101 สัมมนา 
927-342 ฝึกงาน 
927-440 โครงงาน 
927-325 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
927-441 สหกิจศึกษา 
 

936-001 ทักษะการสื่อสาร  
936-002 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ              
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ         
936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ       
936-005 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน             
925-001 ทักษะชีวิต 
925-004 สุขภาวะกายและจิต 
927-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
935-xxx  พลศึกษา 
925-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
925-003 เอเชียศึกษา                           
934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
934-001 คณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจ าวัน   
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ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 

รายวิชาความรู้และทักษะเฉพาะทาง รายวิชาความรู้และทักษะท่ัวไป 

922-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและ
การจัดการต้นทุน 
923-313 เทคโนโลยีสะอาด 
923-441 การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม926-151 หลักการตลาด 
926-262 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และขนาดกลาง 
923-441 การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม 
923-313 เทคโนโลยีสะอาด 
922-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและ
การจัดการต้นทุน     

มี เ จ ต ค ติ ที่ ดี  มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนมีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อตนเอง
แ ล ะ สั ง ค ม ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

927-342 ฝึกงาน 
927-440 โครงงาน 
927-441 สหกิจศึกษา 
 

925-001 ทักษะชีวิต 
925-004 สุขภาวะกายและจิต 
927-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
935-xxx  พลศึกษา 
925-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  

 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders  
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยนักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งศิษย์เก่า 
หลักสูตรมีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยส ารวจจากการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม และน าผลการส ารวจมาพิจารณาตามล าดับความเกี่ยวข้องและความส าคัญต่อหลักสูตร
เพื่อก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และได้แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มได้รับทราบ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ใช้บัณฑิต หรือ
ตัวแทนสถานประกอบการมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะที่ทางสถาน
ประกอบการต้องการกลับมายังหลักสูตรผ่านทางคณาจารย์นิเทศในรายวิชาฝึกงาน รายวิชาสหกิจ
ศึกษา หรือรายวิชาทัศนศึกษา ซึ่งคณาจารย์ในหลักสูตรได้น าค าแนะน ามาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่
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คาดหวังเพิ่มเติมใน มอค.3 ของแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเนื้อหาที่จ าเป็น และมั่นใจว่า
นักศึกษาที่จะเข้าไปยังสถานประกอบการแห่งนั้น ๆ  จะสามารถปฏิบัติงานตามที่สถานประกอบการ
ต้องการได้ 2. อาจารย์ผู้สอน มีการปรับปรุงผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังใน มคอ.3 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลานั้น ๆ   3. ศิษย์เก่า มีการสะท้อน
ผลการคาดหวังในตัวรุ่นน้องผ่านกลุ่มออนไลน์ต่าง ๆ เช่นไลน์กลุ่มของศิษย์เก่าแต่ละรุ่น กลุ่ม 
Facebook ของศิษย์แต่ละรุ่น ร่วมทั้งการแสดงความคิดเห็นในงานเลี้ยงศิษย์เก่า คณาจารย์ใน
หลักสูตรก็น าสิ่งเหล่านั้นมาปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยเริ่มปรับในมคอ.3 รายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ ส่วนการปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้านในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะใช้ข้อมูลผลการปรับย่อยใน มคอ.3 ในการปรับปรุงเมื่อถึงก าหนดระยะเวลา
การปรับปรุงหลักสูตร จากข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินนักศึกษารายวิชาฝึกงานและรายวิชาสหกิจ
ศึกษาซึ่งมีส่วนที่สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษาผู้เข้าร่วมฝึกงานและ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแสดงความคิดเห็น พบว่านักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามก าหนดและ
สถานประกอบการมีความพึงพอใจ (หลักฐาน ; แบบประเมินนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา) นอกจากนั้น 
รายการหลักฐาน 
- มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
- มคอ. 3 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
- เว็บไซต์ของสาขา คณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 
- เอกสารและเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 
- เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 
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Criterion 2 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   
 

   

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

   
 

   

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

   
 

   

Overall opinion        

AUN 2 
Programme 
Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2 

ในปีการศึกษา 2561 มีการสอนนักศึกษาโดยใช้เล่มหลักสูตรสองเล่ม คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมา
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2551 
ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 122 (4/2554)  เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 2554 
และ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 332(5/2554) เมื่อวันที่ 9  
กรกฎาคม 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2555 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร  4  ปี ส าหรับใช้สอนนักศึกษาตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาเขต  ในคราวประชุมครั้งที่ 12(2/2559) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559  ได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 373(3/2559) เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2559 และใช้สอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในปีการศึกษา
ดังกล่าว  

การปรับปรุงหลักสูตรที่ผ่านมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบไป
ด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง (เอกสารอ้างอิงการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร)  นอกจากนี้ยังมีการน าผลการ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ผลการประเมินหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ และ
ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรด้วย  ขณะนี้ทางหลักสูตรได้ท าการเตรียมการเพื่อปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563 และเมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2562 ทางหลักสูตรได้ ด าเนินการจัดประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อจัดท า PLOs ในการปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่
มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี (เอกสารแนบ) 

เนื้อหาในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร มีการน าผลการประเมินจากนักศึกษา ผลจากการประชุม
ร่วมกันของอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการซึ่งได้มาจากการไปนิเทศ
นักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา มาปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนการด าเนินการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป 

ข้อก าหนดของหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสาขาวิชา เว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุ
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ราษฎร์ธานี (http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1)  ในวันสอบสัมภาษณ์
เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร มีการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรรวมทั้งภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ  โดยคณะผู้บริหารและตัวแทนหลักสูตร แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และคู่มือนักศึกษา (เอกสารอ้างอิง) ได้แจกให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทุกคน
ในช่วงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่หลักสูตรให้แก่นักเรียนและครูโดย
การจัดกิจกรรม Road show ตามโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ  โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
และมีการเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตรให้กับผู้ประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงานและ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รับทราบด้วย 

 
ข้อก าหนดหลักสูตรโดยย่อ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
คณะ/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

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

Technology 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยอีุตสาหกรรมยางพารา) 

ช่ือย่อ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม  Bachelor of Science (Rubber Industry  

Technology) 
    ช่ือย่อ B.Sc. (Rubber Industry Technology) 
 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  136 หน่วยกิต 
  

รูปแบบของหลักสูตร 
1) รูปแบบ  หลักสูตรระดับปรญิญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุมดมศึกษา 

หลักสูตร  4  ป ี
2) ภาษาท่ีใช้  หลกัสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
3) การรับนักศึกษา รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่ฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาไทยได ้โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ 

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

5) การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ใหป้รญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
ปรัชญา ความส าคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราเป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
และไม้ยางพารา  มีสมรรถนะเชิงสากล รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกด้านการ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนร่วม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงได้  

 
ความส าคัญ 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราและไม้ยางพาราเป็นอันดับหนึ่ง
ของโลก และจากความต้องการใช้ยางเพิ่มข้ึนจึงส่งผลให้ราคายางสูงข้ึนน้ัน ท าให้มีการขยายพื้นที่การ
ปลูกยางพาราไปทั่วประเทศไทย โดยพื้นที่ปลูกยางเพิ่มข้ึนจาก 14.4 ล้านไร่ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 
16.7 ล้านไร่ในปี 2551 จากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางและไม้ยางพารามี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยสว่นใหญ่เกี่ยวข้องกับการผลติ
ผลิตภัณฑ์ข้ันต้น ในขณะที่ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและไม้ยางพารายังมีปริมาณน้อย ท าให้
มูลค่าเพิ่มในส่วนนี้เกิดข้ึนน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและไม้ยางพารา  ดังนั้นการผลิตบัณฑิตจากหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราจึงสามารถตอบสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาง
และไม้ยางพาราทั้งในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้ันต้นและผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  

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

การความรูเ้พื่อน าไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนาการท างานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และสามารถ
ปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานการณ์การทีเ่ปลี่ยนแปลงได ้
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4)  มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมจีิตส านึกรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ข้อก าหนดของหลกัสูตรอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเลม่หลักสูตร มคอ2 (เอกสารอ้างอิง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

AUN 3 
Programme Structure and 

Content 
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ผลการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   

 

   

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

   

 

   

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

   

 

   

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 และ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

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

1) วิชาเอกอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ 
2) วิชาเอกอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2554 สามารถสรุปได้ดังนี ้
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวน         32    หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาภาษา      15    หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11    หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์   6    หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน         94  หน่วยกิต 
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                     1) กลุ่มวิชาแกน                                              52  
 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาชีพ                                                        42  
 หน่วยกิต 

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

1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 
2) วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ 
มีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง และสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง

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

ความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างานและมีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 

4) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้  
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ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30     หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา     12     หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12     หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6     หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                   93  หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาแกน                                31  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพ                                62  หน่วยกิต 

   - วิชาชีพบังคับ                  50  หน่วยกิต 
   - วิชาชีพเลือก                    12    หน่วยกิต 

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

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

เนื้อหาของหลักสูตร รายละเอียดวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการจัดการหลักสูตร 
แสดงไว้อย่างละเอียดในเล่มหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร (AUN QA 3 มคอ 2 2554, AUN QA 3 มคอ 2 
2559) ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยแสดงไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยแยก curriculum 
mapping ออกเป็นสองกลุม่รายวิชา คือ curriculum mapping วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ส าหรับวิชาศึกษาทั่วไป 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน) และ curriculum mapping วิชาชีพเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา (AUN QA 3 มคอ 2 2554) ซึ่งมีหลักการในการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาดังนี้ ในรายวิชาชีพจะมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
และ ด้านทักษะทางปัญญา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางและไม้เป็นอย่างดี ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีความสามารถในการค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ที่ได้ ส่วนในรายวิชาทางพละศึกษา
จะเน้นทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาทางภาษาและกลุ่มวิชาแกนจะ
เน้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และในทุกกลุ่มวิชาจะ
มีการสอดแทรกทักษะทางคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

หลักสูตรได้ก าหนดแผนการศึกษาให้นักศึกษา (การก าหนดแผนการศึกษาเกิดข้ึนตอน
ปรับปรุงหลักสูตร เป็นการระดมความคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต) ว่า
ในแต่ละช้ันปีนักศึกษาควรเรียนรายวิชาใดบ้าง มีการจัดล าดับการเรียนแต่ละรายวิชาไว้ให้ในแผนการ
ศึกษา เช่น ในช้ันปีที่ 1 นักศึกษาควรเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยภาคเรียนที่ 1 ควรเรียนรายวิชา
ทักษะชีวิต สุขภาพกายและจิต การฟัง-พูดภาษาอังกฤษหลักคณิตศาสตร์หลักเคมีชีววิทยาทางพืชและ
จุลินทรีย์ เป็นต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเป็นพื้นฐานในการเรียนราย
วิชาชีพ ในภาคการศึกษาหรือช้ันปีการศึกษาอื่น ๆ หลักสูตรมีการก าหนดรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนทีจ่ะ
เรียนอีกรายวิชาหนึ่ง เช่น ต้องเรียนรายวิชา 927-258  กายวิภาคของเนื้อไม้ ก่อนรายวิชา 927-254   
สมบัติกายภาพและเชิงกลของไม้หรือ ต้องเรียนรายวิชา 927-201 ยางธรรมชาติ, 927-205 สารเคมี
ส าหรับยาง ก่อนที่จะเรียนรายวิชา 927-301 กระบวนการแปรรูปยาง 2 เป็นต้น  นอกจากนี้หลักสูตร
ยังก าหนดให้มีรายวิชา 927-401  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง 927-257 ความก้าวหน้าทาง
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เทคโนโลยีไม้ยางพาราเพื่อให้เรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพที่เกิดข้ึนใน
ช่วงเวลานั้น ๆ มีรายวิชา 927-312 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้า
เยี่ยมชมสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางและไม้ 

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ปรับการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ประกอบด้วยสาระ จ านวน  7  สาระ  ดังนี้ สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  
จ านวน   4  หน่วยกิต สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ   จ านวน   5  หน่วยกิต สาระที่ 3 
การเป็นผู้ประกอบการ     จ านวน   1  หน่วยกิต สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล   
จ านวน   4  หน่วยกิต สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  จ านวน   4  หน่วย
กิต สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร     จ านวน   8  หน่วยกิต สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา     
จ านวน   2  หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ว่า “ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ” (I-WiSe: 
Integrity Wisdom Social engagement)  (เอกสารแนบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปในปีการศึกษา 2562)  
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 Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 

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

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

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

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

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

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

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

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how 
to learn and instill in students a commitment of lifelong learning (e.g. 

AUN 4 
Teaching and 

Learning Approach 
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commitment to critical inquiry, information-processing skills, a willingness 
to experiment with new ideas and practices, etc.). 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

    
 

   

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

    
 

   

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

    
 

   

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

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

หลักสูตรฯ มีปรัชญาในการศึกษาที่ชัดเจน คือมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา มีสมรรถนะเชิงสากล รวมทั้งเป็นผู้ยึด
มั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบท
ของสังคม ซึ่งในการอธิบายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงปรัชญา พันธกิจ หรือวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยมีการด าเนินการดังนี้       
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1) ส าหรับนักเรียนมัธยมปลาย หลักสูตรมีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ 
Road show และการจัดค่าย “เปิดบ้านเทคโนโลยียาง” ซึ่งด าเนินการโดยหลักสูตร
เอง กรรมการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาปัจจุบัน มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
ในการให้ข้อมูลและประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับหลกัสูตร นอกจากนั้น ยังมีการส่งตัวแทน
อาจารย์และนักศึกษาไปประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองที่สนใจ ณ 
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับโครงการ Road show ที่จัดโดยวิทยาเขตฯ 
ด้วยเช่นกัน 

2) หลักสูตรได้จัดท าวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และน าเสนอหลักสูตรใน 
Facebook เ ทคโนโลยี อุตสาหกรรมยางพารา , Facebook Page หลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา, Website ของคณะ และ Website วิทยาเขต 
นอกจากนั้นหลักสูตรยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรไปยังคณะ เพื่อจัดท าวีดีโอ
ประชาสัมพันธ์ และน าเสนอใน website ของคณะและวิทยาเขต 

3) หลักสูตรมีการช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และงานที่รองรับของหลักสูตรฯ ใน
ข้ันตอนการสัมภาษณ์ เพื่อรับนักศึกษา แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สมัครเรียนใน
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

4) ช้ีแจงข้อมูลหลักสูตร การเรียน การได้งานท า ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
5) ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันได้ท าการแจกคู่มือนักศึกษา และสามารถสืบค้นได้ผ่านทาง

เ ว็บไซต์ของคณะ (http://www.scit.surat.psu.ac.th) นอกจากนั้นนักศึกษา
ปัจจุบันยังได้รับการดูแลอย่างใกลชิ้ดจากอาจารย์ทีป่รึกษา ผ่านโครงการ “นักศึกษา
พบอาจารย์ที่ปรึกษา” อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากระยะเวลาในโครงการ นักศึกษา
สามารถเข้าพบอาจารย์ประจ าหลกัสตูรได้ทุกคนเพือ่ปรกึษาปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการ
เรียนและเรื่องส่วนตัว  

6) ส าหรับผู้ประกอบการ มีการแนะน าหลักสูตรผ่านกระบวนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
และสหกิจศึกษา และการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่จัดข้ึนทุกปี 

7) ส าหรับผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป มีการแนะน าผ่านทาง  Facebook เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา, Facebook Page หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  
และเว็บไซต์ของคณะ 

ทั้งนี้หลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม้
ยางพารา มีการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงหรือสหกิจศึกษายังสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา 
ส่งเสริมการเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ตาม 
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Curriculum Mapping มีสมรรถนะเชิงสากลโดยจัดการฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย มีการรับนักศึกษาต่างชาติและส่งนักศึกษาในสาขาวิชาไป
ฝึกงานต่างประเทศ และมีการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ เช่น 927-403 
เทคโนโลยีพลาสติก 927-252 เคมีของไม้ และ 927-254 สมบัติกายภาพและเชิงกลของไม้ เป็นต้น  

 
รายการหลักฐาน 

1) http://office.surat.psu.ac.th/rubber/Data-website/CourseDetail1.pdf 
2) มคอ.2 และ มคอ.3 ในระบบ มคอ.ออนไลน ์
3) คู่มือนักศึกษา 
4) กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
5) แผ่นพับประชาสัมพันธ์  โครงการ Road show และโครงการเปิดบ้านเทคโนโลยี

ยาง ของสาขา 
6) ตารางการเข้าร่วมโครงการ Road show กับวิทยาเขตฯ 
7) Website ของคณะ (http://www.scit.surat.psu.ac.th) 
8) วีดีโอประชาสมัพันธ์หลักสูตร 
9) ก าหนดการปฐมนเิทศ 
10) Facebook เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  

(https://www.facebook.com/rubberindustrialtechnologyhttps://www.fa
cebook.com/rubberindustrialtechnologyhttps://www.facebook.com/ru
bberindustrialtechnologyvvv) 

11) Facebook Page หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  
(https://www.facebook.com/หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา-
1092022647631328/?modal=admin_todo_tour)  

 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes 
ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อเนื้อหาและสัมพันธ์

กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดใน มคอ. 2 และทุกรายวิชาต้องจัดท า มคอ. 3 ก่อนการ
จัดการเรียนการสอน เป็นการวางแผนกิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่หวังในแต่
ละรยวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพของการเรียนรู้ หลักสูตรจึงจัดให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น แบบบรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้าด้วยตั วเอง การเรียนรู้เชิงรุก (Active 

http://office.surat.psu.ac.th/rubber/Data-website/CourseDetail1.pdf
http://www.scit.surat.psu.ac.th/
https://www.facebook.com/rubberindustrialtechnologyhttps:/www.facebook.com/rubberindustrialtechnologyhttps:/www.facebook.com/rubberindustrialtechnologyvvv
https://www.facebook.com/rubberindustrialtechnologyhttps:/www.facebook.com/rubberindustrialtechnologyhttps:/www.facebook.com/rubberindustrialtechnologyvvv
https://www.facebook.com/rubberindustrialtechnologyhttps:/www.facebook.com/rubberindustrialtechnologyhttps:/www.facebook.com/rubberindustrialtechnologyvvv
https://www.facebook.com/หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา-1092022647631328/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา-1092022647631328/?modal=admin_todo_tour
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Learning) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการบูรณาการงานวิจัยและบริการ
วิชาการสู่การเรียนการสอนในบางรายวิชา ซึ่งเป็นการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
จริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด การบูรณาการความรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต  

ในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับความรู้ใน
ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอน และช่วยน าทางไปสู่การศึกษาด้วยตนเองต่อไป ซึ่ง
ตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

การเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) เพื่อเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
โดยมีรูปแบบของการเรียนการสอนแบบเชิงรุก เช่น การใช้สื่อวีดิทัศน์ การอภิปรายค้นคว้าในช้ันเรียน 
การแบ่งกลุ่มท างานเป็นทีม การฝึกระดมสมอง ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ 
(Learning by doing) มีการออกแบบกิจกรรมโดยเน้น Project based Learning และ Problem 
based Learning มีการสอนโครงงานวิจัยที่มีการใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาท
จากผู้รับความรู้ไปสู่การมสี่วนร่วมในการสร้างความรู ้ซึ่งจะเปน็การสง่เสริมการเรียนรูก้ารเรียนรูต้ลอด
ชีวิตให้กับนักศึกษา ทางหลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเนื้อหาในรายวิชา มีการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้นอกสถานที่ การศึกษาดูงาน  สหกิจศึกษา การ
ฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้
ความรู้ รู้จักการแก้ปัญหา มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริง มีการแลกเปลี่ ยนองค์
ความรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความหลากหลายเพื่อให้นักศึกษา
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านต่างๆ คือ 

 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝกึ
ให้รู้หน้าที่ของการเป็นผูน้ ากลุม่และการเป็นสมาชิกกลุม่ มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจรติใน
การสอบหรือลอกการบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา  
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2. ด้านความรู ้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทาง

ปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้ งนี้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาน้ันๆนอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในรายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

3. ทักษะทางปญัญา 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา รู้จักการประยุกต์ใช้

ความรู้ รู้จักการแก้ปัญหา เช่น เรียนรู้กรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางและไม้ยางพารา 
การท าโครงงาน มีการอภิปรายกลุ่มและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการในรายวิชาฝึกงาน และ สหกิจศึกษา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่มที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือ

ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น รวมทั้งฝึกปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร การ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ขณะที่นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและ

น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเช่นในรายวิชาโครงงานนักศึกษา นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้เทคนิค
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านยางและไม้ยางพาราร่วมกับการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 

ซึ่งหลักสูตรมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อสื่อสารไปยังอาจารย์ผู้สอน ให้น า
วิธีการและจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านต่างๆ และใน
ข้ันตอนของการท า มคอ.3 ออนไลน์ จะมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา และผู้บริหารระดับ
คณะให้การแนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านต่างๆ ซึ่งอยู่
ในหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

รายการหลักฐาน 
1) มคอ.2 หมวดที่ 4.2 
2) มคอ.3 แต่ละรายวิชา ในระบบ มคอ.ออนไลน์ 
3) โครงการทัศนศึกษาในรายวิชา  
4) กิจกรรมการส่ง นศ ไปฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ 
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5) กิจกรรมการส่ง นศ ไปสหกิจศึกษา 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

กลยุทธ์การเรียนการสอนมีความหลากหลายตามลักษณะของรายวิชาและฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้
ตลอดชีวิต (Life-long learner) โดยในแต่ละรายวิชาจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียน มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนกระตือรือร้น สร้างลักษณะนิสัยการเป็นผู้แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง หมั่นตั้งค าถาม
และแสวงค าตอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่มีความน่าเช่ือถือเป็นข้ันเป็นตอน สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ด้วยองค์ความรู้จนกลายเป็นนิสัยติดตัวผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวและมีความพร้อมที่จะเรยีน
และรับความรู้ใหม่ๆ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาโดยเรยีนรู้จากประสบการณ์ท างานจรงิ 
ผ่านรายวิชาฝึกงาน สหกิจศึกษา และโครงงานนักศึกษา ซึ่งมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตโดยนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ เทคนิค และได้ประยุกต์ใช้
ความรู้ที่เรียนกับสถานการณ์จริง องค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้ถ่ายทอดประสบการณ์และพัฒนางาน ส่วน
อาจารย์ได้รับข้อมูลใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมไม้เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป  

หลักสูตรได้ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เพื่อเสรมิ
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การค้นคว้าและน าเสนอความรู้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา 
รวมทั้งยังมีรายวิชาในการส่งเสริมเพื่อการฝึกฝนการสร้างความรู้ เช่น การเรียนการสอนในรายวิชา
ฝึกงาน โครงงาน และสหกิจศึกษา ซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิด การเรียนรู้ การสื่อสาร 
และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา แม้จะจบการศึกษาไปแล้ว อาจจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
หรือนอกระบบการศึกษา กิจกรรมเชิงรุก ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเรียน วิธีการหาความรู้ ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้อย่างตลอดชีวิต โดยทุกกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเชิงรกุ จะเน้นเรื่องการเพิ่มทกัษะ 
Thinking skill, Learning skill, Professional skill, Communication skill แล ะ  Management 
skill นอกจากนี้หลักสูตรยังส่งเสริม สนับสนุนนโยบายของวิทยาเขตเกี่ยวกับโครงการเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตมากมาย เช่น โครงการจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์  การจัดประกวด แข่งขันต่างๆ     

รายการหลักฐาน 
1) มคอ.2 แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping)  ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

AUN 5 
Student 

Assessment 
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เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready 
access to appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
 ในกระบวนการรับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติของนักเรียน
ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และมีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักเรียนร่วมกับงานรับนักศึกษา กอง
ทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามเอกสารแนบ “เกณฑ์โครงการรับนักศึกษา”
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เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีความสนใจในหลักสูตรและมีความพร้อมสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรได้ 
นอกจากนั้นทางหลักสูตรฯ มีกระบวนการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่และเผยแพร่ความเข้าใจ
ถึงหลักสูตร ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านกระบวนการต่างๆ 
เช่น 1. โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ Road show 2.การจัดค่าย “เปิดบ้านเทคโนโลยียาง” 
นอกจากนั้น ยังประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยร่วมกับทางวิทยาเขต ตามเอกสารแนบ “งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานรับนักศึกษา” เช่น 1. ส่งตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาไปประชาสัมพันธ์ ให้
นักเรียน ครู และผู้ปกครองที่สนใจ ณ โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับโครงการ Road show ที่
จัดโดยวิทยาเขตฯ 2. ประชาสัมพัน ธ์ผ่ านเ ว็บไซต์  http://entrance.surat.psu.ac.th และ 
http://www.entrance.psu.ac.th 3. รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย เพจ Face Book :รับ
นักศึกษาใหม่ ม.อ. สุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/tcaspsusurat/ 

การรับนักศึกษาจะรับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยได้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคณะ (มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 5.3) และมีเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (มคอ.2 หมวดที่ 5 ข้อ 3) จากการประชาสัมพันธ์ข้างต้น ในปีการศึกษา 2561 ทาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รวม 14 โครงการ มีผู้ยืนยัน
สิทธ์ิทั้งสิ้น 10 คน ดังเอกสารแนบ “สถิติการรายงานตัวประจ าปีการศึกษา 2561” 
 ในระหว่างการศึกษา การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังซึ่งหลักสูตรฯใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายข้ึนกับรายวิชา มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านต่างๆคือ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากความตรงตอ่เวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม

ก าหนด 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมใน

รายวิชา 
3) ประเมินจากปริมาณการกระท าทจุริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรบัผิดชอบในหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย 

2. ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 

http://www.entrance.psu.ac.th/
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4) ประเมินจากการฝึกงานและโครงการที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
6) ประเมินจากผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาสหกิจศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 

และมีการคิดวิเคราะห์ ในการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการท างานร่วมกับผู้อื่น ระหว่าง

การร่วมกิจกรรม หรือรายงานกลุ่ม และ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายในการท างานกลุ่ม 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายต่อช้ันเรียน 
รายการหลักฐาน 

1) มคอ.2 หมวดที่ 4.2 
2) มคอ.3, 4, 5, 6 แต่ละรายวิชาในระบบ มคอ.ออนไลน ์
3) ค่าย “เปิดบ้านเทคโนโลยียาง” http://scit.surat.psu.ac.th/rubber/?p=477 
4) เกณฑ์โครงการรบันักศึกษา 
5) จ านวนนักศึกษาที่ยืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาและจ านวนรับนักศึกษา 

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

การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการให้คะแนน เกณฑ์ 
และเกรด มีความชัดเจนโดยมีรายละเอียดอยู่ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนด
กลไกในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย์ต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามเอกสารแนบ “ระบบ มคอ.ออนไลน์” และมีการด าเนินการแจ้งใหผู้ม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือนักศึกษารับทราบโดยด าเนินการดังนี้ 
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1. เผยแพร่ มคอ3 ในระบบออนไลน์ และบางรายวิชาอาจารย์ผูส้อนได้แจกส าเนามอค.3 ของ
รายวิชาให้แก่นักศึกษาในช่ัวโมงแรกของการสอน 

2. สร้างข้อตกลงร่วมกัน และช้ีแจง สัดส่วนการให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินให้กับ
นักศึกษาในคาบแรกของการเรียนการสอน สร้างความเข้าใจให้ตรงกันโดยมีการสอบถามนักศึกษาถึง
การรับรู้วิธีการประเมินในรายวิชาและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางกรอบเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อให้ระดับคะแนน 

3. อาจารย์ผูส้อนประกาศคะแนนกลางภาค และคะแนนเกบ็ เพื่อเป็นข้อมลูในการตัดสินใจ
ให้นักศึกษาก่อนก าหนดการถอนรายวิชาของฝ่ายทะเบียน 

รายการหลักฐาน 
1. มคอ.2 หมวดที่ 5 
2. มคอ.3, 4 แต่ละรายวิชาในระบบ มคอ.ออนไลน ์
3. แบบรายงานคะแนนสอบกลางภาค 
 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 
ensure validity, reliability and fairness of student assessment 
 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง 
ความน่าเ ช่ือถือและเป็นธรรมซึ่ งการวั ดผลและการส าเร็จการ ศึกษาเป็นไปตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีกระบวนการก าหนดให้ผู้สอนส่งข้อสอบเพื่อให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะและ
หลักสูตรพิจารณาก่อนน าไปใช้จริง ตามเอกสารแนบ “กรรมการประเมินข้อสอบ” มีระบบการ
ประเมินที่มีการให้น้ าหนักคะแนนในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด เพื่อให้ข้อสอบมีความถูกต้อง และมี
การวัดผลในแต่ละหัวข้อ ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและมีน้ าหนักคะแนนที่เหมาะสม 

การประเมินผลหรือการให้ เกรด ในแต่ละรายวิชาจะต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมในการวัดผลการเรียนรู้ ตามเอกสาร
แนบ “การประชุมของหลักสูตร/การประชุมคณะกรรมการคณะ" 

การประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบต่าง ๆ  จะมีการประกาศให้นักศึกษาทราบภายใน 
1-2 สัปดาห์หลังการสอบกลางภาค ซึ่งหากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถาม
อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้า สาขาวิชาฯ  

รายการหลักฐาน 
1) กรรมการประเมินข้อสอบ 
2) การประชุมของหลักสูตร/การประชุมคณะกรรมการคณะ 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
 การให้ผลป้อนกลบัในการประเมินผูเ้รยีนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รยีน
โดยมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) อาจารยผ์ู้สอนใหผ้ลป้อนกลับทุกครัง้ที่นักศึกษาส่งงาน หรือส่งการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อเป็นข้อมลูในการปรบัปรุงการท างานในครั้งถัดไป 

2) มีการก าหนดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้ามาปรึกษาหรอืพูดคุยกับอาจารยผ์ู้สอนในแตล่ะ
รายวิชา ซึ่งจะมกีารก าหนดตารางเวลาไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละวิชา 

3) คณะมีระบบแจง้ผลการประเมินผูเ้รียนแก่นกัศึกษา โดยมีการประกาศคะแนนเกบ็และ
คะแนนกลางภาคก่อนก าหนดการถอนรายวิชา  

4) มีโครงการอาจารยท์ี่ปรึกษาพบนกัศึกษา 
5) ผลการประเมินจากนักศึกษาในแต่ละรายวิชาซึ่งอาจารยผ์ู้สอนแต่ละท่านน ามาปรบัการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
รายการหลักฐาน 
1) มคอ 5 ในระบบ มคอ.ออนไลน ์
2) โครงการอาจารย์ทีป่รึกษาพบนักศึกษา  

 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์ได้หากมีข้อสงสัยในระดับคะแนน โดยนักศึกษา

สามารถสอบถามข้อสงสัย เกี่ยวกับคะแนนและเกรดกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง  นอกจากนี้สามารถ
ร้องเรียนผ่านหัวหน้าสาขา หรือผู้บริหารได้ผ่านกระบวนการด าเนินงานในการขอแก้ไขระดับคะแนน 

ในการขอแก้ไขระดับคะแนนมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังเอกสารแนบ “การขอแก้ไขระดับ
คะแนน” เป็นจ านวน 10 ข้ันตอน ดังแผนภาพด้านล่าง ประกอบไปด้วย นักศึกษาเขียนค าร้องและยื่น
ค าร้องฯ ที่คณะ คณะกรรมการคณะมีการประชุมเห็นชอบขอแก้ไขผลการศึกษา ยื่นเรื่องไปยังงาน
ทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง เพื่อตักเตือนหรือไม่ตักเตือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ท าบันทึกขออนุมัติเพื่อเสนอผู้บริหาร บันทึกผลการเรียนใหม่ จัดท า สน 57 พร้อมบันทึกเพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และในข้ันตอนสุดท้าย แจ้งผลการพิจารณา งานทะเบียนด าเนินการแจ้งผลการ
พิจารณา ทาง E-doc ให้ทางคณะเจ้าของรายวิชาทราบและส่งบันทึกข้อความพร้อม สน. 57 ให้คณะ
ที่นักศึกษาสังกัดเพื่อรับรองผลการศึกษาใหม่ โดยกระบวนการขอแก้ไขระดับคะแนนใช้ระยะเวลาด า
เนิการโดยรวมประมาณ 3 วัน ไม่นับรวมเวลาที่รอเอกสารการรับทราบการตักเตือนจากนิติกร (ถ้ามี) 
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รายการหลักฐาน 
1) บันทึกข้อความรอ้งเรียน  
2) รายงานการประชุม  
3) การขอแก้ไขระดบัคะแนน 
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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. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

6.6 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
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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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

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

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

2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสาย
วิชาการ อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกโดยมี
คณะกรรมการ 3-5 คน เพื่อด าเนินการสรรหาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย
ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็น
ประธานกรรมการผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ  

3) มีแผนการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ รวมถึงอบรมเทคนิคการสอน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียางและเทคโนโลยีไม้ 
ทบทวนอัตราก าลังของสาขาวิชาทุกปี เพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ สาขาวิชาจัดส่งข้อมูลจ านวน
ช่ัวโมงสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของคณาจารย์ในแต่ละปีและเสนอขอกรอบอัตราก าลังไปยังงาน
นโยบายและแผน โดยงานนโยบายและแผน วิเคราะห์ความจ าเป็น งบประมาณและข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง เสนอค าขอไปยังกองแผนงานผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณบดี ซึ่งจากวิเคราะห์
อัตราก าลังของบุคลากรพบว่ามีอัตราก าลังเพียงพอ (AUN QA 6 FTE คณาจารย์ , AUN QA 6 
นักศึกษา, AUN QA 6 การวิเคราะห์อัตราก าลัง) ข้ันตอนการปฏิบัติงานการสรรหาบุคลากรดังแสดง
ในตารางที่ 6.1 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/AUN%20QA%206%20FTE%20คณาจารย์),%20(http:/qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php%3fid=11)
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/AUN%20QA%206%20FTE%20คณาจารย์),%20(http:/qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php%3fid=11)
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/AUN%20QA%206%20FTE%20คณาจารย์),%20(http:/qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php%3fid=11)
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 ตารางท่ี 6.1 กระบวนการการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ป ี 
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นอกจากนี้หลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น
ประจ าทุกปี โดยน ามาพิจารณาในที่ประชุมสาขาวิชา เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
โดยสาขาวิชาสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สาขาวิชาได้ปรับเปลี่ยน
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คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สาขาวิชา
สามารถรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสามารถบริหารอาจารย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้ จากตาราง  
6.2 แสดงข้อมูลจ านวนอาจารย์ในหลักสูตร จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 6 ท่าน หลักสูตรมีจ านวน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ท่าน และอาจารย์ 3 ท่าน โดยหลักสูตรได้สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ที่ยัง
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการให้ยื่นขอภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยมีอาจารย์ 3 ท่าน อยู่ในกระบวนการ
ท าผลงานทางวิชาการและยื่นประเมินการสอน และหลักสูตรมีคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปรญิญา
เอก คิดเป็น 67%  
 
ตารางท่ี 6.2 จ านวนคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของคณาจารย์ในหลักสูตร  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน (%) ปริญญาเอก (คน) 
Professor 0 (0%) 0 
Associate Professor 0 (0%) 0 
Assistant Professor 3 (50%) 3 
Lecturer 3 (50%) 1 
Total 6 (100%) 6 (67%) 

  
รายการหลักฐาน 

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

การบงัคับใช้ กระบวนการในการตรวจสอบกรณีมีข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ) 
 

แผนการพัฒนาตนเอง 
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท างานในด้านต่างของบุคลากรสายวิชาการ  
 - โครงการ Ph.D. 50% 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=11
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=13
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=14
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=19
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=19
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- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
 - โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  
 - การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร) 
 2) มีการจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัย อย่างเช่น ทุนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของ
อาจารย์ใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย์ เป็นต้น  

3) มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือในเงินสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์  
4) มีการบริหารและจัดการอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เพียงพอ และมีแผนในการศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก และแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  โดยมีการแบ่งภาระงานในสายสอน และ
ก าหนดระยะเวลาในการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร 
รายการหลักฐาน 

1) นโยบายในการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ และแผนการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ 
2) การสง่เสรมิและพัฒนาระบบงานวิจัย  
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์ 
4) กระบวนการในการสนบัสนุนการขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
5) แผนการพฒันาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ 

แผนการกระจายภาระงาน 
มีการจัดประชุมการแบ่งภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรตามความถนัดเช่ียวชาญ โดย

มีการแบ่งสัดส่วนช่ัวโมงการสอนบรรยายและช่ัวโมงการสอนปฏิบัติการจ านวนใกล้เคียงกัน (ข้อมูล
จ านวนช่ัวโมงของอาจารย์ในหลักสูตร) มีการจัดสรรจ านวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับจ านวนอาจารยท์ี่
ปรึกษา มีการจัดสรรจ านวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในแต่ละช้ันปีมี
อาจารย์ที่ปรึกษาจ านวน 2 ท่าน และมีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาประมาณ 1:10 (รายงานการ
ประชุมสาขาวิชา) 

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

หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 คน และมีอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรทั้งหมด 13 
คน จากเกณฑ์ของสกอ. ที่ก าหนด ในตารางที่ 6.3 โดยมีจ านวนอาจารย์ซึ่งจบปริญญาเอกเพิ่มข้ึนมา 1 
คน ท าให้สัดส่วนเปอร์เซน็ต์อาจารย์ที่จบปริญญาเอกเพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 74.6 เป็นร้อยละ 84.6 พบว่า
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม FTEs ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรรวม
เท่ากับ 2.84 โดยมีการแบ่งภาระงานสอนของคณาจารย์ในหลักสูตรให้มีภาระงานสอนใกล้เคียงกัน
ผ่านการประชุมสาขาวิชาเพื่อให้มีการกระจายภาระงานสอนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ข้อมูล

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=16
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=20
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=54
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=56
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รายช่ืออาจารย์ที่สอนทั้งหมดในหลักสูตรและจ านวนช่ัวโมงสอนประจ าปีการศึกษา 2561 ในตารางที่  
6.5 
 
ตารางท่ี 6.3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรแบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการ 

Category M F 
Total Percentage of 

PhDs Headcounts FTEs 
Professors      
Associate/Assistant Professors 2 3 5 0.88 100 
Full-time Lecturers 4 4 8 1.84 75 
Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/Lecturers - - - - - 
Total 6 7 13 2.39 84.6 

 
ตารางท่ี 6.4 ค่า FTEs ของอาจารย์ นักศึกษา และสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 
Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of 

students 
Staff-to-student 

Ratio 

2559 2.54 162.69 64.05 

2560 2.39 129.78 54.30 

2561 2.72 - - 

 
ตารางท่ี 6.5 รายช่ืออาจารย์ที่สอนทั้งหมดในหลักสูตรและจ านวนช่ัวโมงสอนประจ าปีการศึกษา 
2561 
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ประกอบไปด้วยข้ันตอนการประกาศรับสมัคร 
การเปิดรับสมัคร และการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ ด้วยการสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ตาม
แบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด และวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนด
ตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่
ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  (AUN QA 6 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 2562) มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์
ใหม่ที่เหมาะสม และมีความโปร่งใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสาขาวิชามีส่วน
ร่วมในการสัมภาษณ์และประเมิน โดยมีค าสั่งการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่  

 
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  

ท่ี รายชื่ออาจารย์ท่ีสอนท้ังหมดในหลักสูตร 
จ านวนชั่วโมงสอน  
ภาค 1/2561 ภาค 2/2561 FTEs 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ  

1 ดร.จุฑารัตน์  อินทปัน 72 24 78 0 0.17 
2 อ.ศุภรัตน์  หนูมา 70 42 62 33 0.20 
3 ผศ.ดร.วรรณรัตน์  เช่ืองชยะพันธ์ุ 50 71 48 60 0.22 
4 ดร.เอกสิษฐ์  อนันต์เจริญวงศ์ 55 60 40 74 0.22 
5 อ.ณรงค์  เช่ืองชยะพันธ์ุ 81 18 57 43 0.19 
6 ดร.สกุลรัตน์  พิชัยยุทธ์ 44 81 55 48 0.22 
7 ดร.สุนิสา  สุชาติ 84 0 53 51 0.18 
8 ผศ.ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร 73 0 48 60 0.17 
9 รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์ 45 0 0 0 0.04 
10 ดร.บัญญัติ  เฉิดฉ้ิม 43 55 107 73 0.26 
11 ดร.วิศนีย์  ยิ่งประเสริฐ 78 108 67 82 0.32 
12 อ.มานพ  ธรสินธ์ุ 50 61 111 69 0.28 
13 ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์ุ 94 61 82 37 0.26 
  รวม 839 581 808 630 2.72 
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2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและ
คัดเลือก    

3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย  
3.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ  
3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 

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

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

รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผา่นเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ 

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
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ขั้นตอนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 
รายการหลักฐาน 

1) เกณฑ์/กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  
2) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ และความโปร่งใส  
3) นโยบายในการจ้างงานบุคลากรสายวิชาการ 

4) หนังสือเชิญเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=13
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=14
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=15
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1.7 Competences of academic staff are identified and evaluated 
หลักส ูตรเทคโนโลยีอ ุตสาหกรรมยางพาราได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที ่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ ่ง
พิจารณาจากภาระงานการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารและงานอื่นๆโดยบุคลากร
จะต้องจัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ TOR Online เสนอต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ทั้งนี้ 
กระบวนการจัดท าข้อตกลงภาระงาน จะช่วยให้บุคลากรได้วางแผนและบริหารจัดการการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงคณะจะได้มีการวางแผนก าลังคนในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย โดย
หลังจากที่ครบก าหนดที่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน (หลังจากท าข้อตกลงภาระงานครบ 6 
เดือนแล้ว) บุคลากรจะต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ HR-MIS และ TOR Online 
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากนั้นจะน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที ่มีการแยกตามสาขาวิชา เพื ่อให้เกิดความเป็นธรรม
เนื่องจากภาระงานของบุคลากรแต่ละสาขาวิชามีความแตกต่างกัน   

โดยคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ ่งจะ
ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  

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

ปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็วมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ  
2. S: Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม) หมายถึง เป็นที ่พึ ่งและชี้น า

สังคมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดีสู่สังคม 
3. U: Unity (รู ้ร ักสามัคคี) หมายถึง มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

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

เพื่อบูรณาการการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

 เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง น าไปประยุกต์ในการด าเนินการวจิัย/            
งานสร้างสรรค์ ทั ้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากนี้ยังสามารถน าไปพัฒนาเทคนิค วิธีการ 
เครื่องมือส าหรับวิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม  

3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ 
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การประยุกต์องค์ความรู้ทักษะและความเช่ียวชาญ ในสาขาของตนเองเพื่อการพัฒนาและ
ตอบสนองความต้องการของสังคม และมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และ
พัฒนาหลักสูตร 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ความเข้าใจในหลักการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา 
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาที่เป็นไปตาม

ระเบียบ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทางหรือส่งเสริมให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
มีแนวทางที่เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานในการดูแลนักศึกษา  
 

กระบวนการการประเมิน และวัดผลการด าเนินการของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการ
ประกาศเกณฑ์ในการประเมินผลงานของแต่ละหลักสูตร) ผลต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 
1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีละ 1รอบ ตามปีงบประมาณ    
   ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 กรกฏาคม  
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน  

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

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

เพิ่มค่าจ้าง  
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้  

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

วิชาการ กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ

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

บุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลือก
สมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ  การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
 

รายการหลักฐาน 
1) กระบวนการการประเมิน และวัดผลการด าเนินของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการ

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

2) สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการ กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงนิเดือน)  competency online 
(AUN QA 6 มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย, AUN QA 6 
การก าหนดภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
 

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

หลักส ูตรเทคโนโลยีอ ุตสาหกรรมยางพาราได้ด าเนินการตามระบบและกลไ กของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที ่ส ่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=49
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=49
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=49
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/2031507066.pdf
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/2031507066.pdf
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=50
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=50
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/2004893976.pdf
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ได้จ ัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้ม ีศักยภาพที ่ส ูงขึ ้น โดยจัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ อาทิ   

- สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่สนใจ หรือ

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

ต าแหน่งอาจารย์ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการของหลักสูตร โดยให้

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

- โครงการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  

- โครงการอบรมเทคนิคการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LMS2@PSU สัญจร 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 

- เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

- การฝกึอบรม สร้างนกัวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  

- งาน “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.”  

- อบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบความซ้ าซ้อนในการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความทาง
วิชาการด้วยโปรแกม Turnitin 

- โครงการ สวก แนะแนวกรอบการวิจัยและการขอทุน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการศึกษา ตามแนวทาง Outcome-Based Education 
(OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA 

- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) ด้าน
มาตรฐาน FSC 
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- วางแผนงานเพื่อการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา 

โครงการของทางคณะท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม 

- โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการสร้างความสุขในองค์กร (Happy Work Place) 

- โครงการพี่เลี้ยงเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ ส าหรับห้องเรียน วมว. 

- โครงการ Lunch Talk 
 
รายการหลักฐาน 
นโยบายในการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ และแผนการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ 
ประวัติการเข้าอบรม พฒันาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

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

ในการสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎร์

ธานี จัดให้มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยมีอ านาจหน้าที่  ก าหนด

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนานักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้มีความสามารถและศักยภาพระดับสูง  

ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  มาตรการและกลยุทธ์ในการบริหารงานวิจัยและเงิน

อุดหนุนการวิจัย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอโครงการ

เพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย  รวมทั้งสนับสนุนรางวัลแก่งานวิจัยที่ประสบความส าเร็จทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

เพื่อให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในปี
การศึกษา  2561 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ  ได้ก าหนดประกาศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  รายละเอียดดังนี้ 

1.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  จากเงินกองทุนวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
2.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน   
3.  ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบัปริญญาโททีเ่น้นการศึกษาวิจัย 
4.  ทุนเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
5.  ทุนเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
6.  ทุนสนับสนุนการริเริ่มโครงการวิจัย 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=16
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7.  การสนับสนุนรางวัลส าหรบังานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร 
8.  ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

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

ผลลัพท์ด้านการวิจัย ประกอบด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าผลงาน วิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
  3.1 การพัฒนาศักยภาพและเสรมิสร้างความมั่นใจในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ เพื่อให้มีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอต่อการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการให้ได้ตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2 การพัฒนาส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

นอกจากนั้นมีระบบการให้รางวัลและการยอย่องบุคลากรสายวิชาการ โดยมอบเงินรางวัล
เนื่องในโอกาสวันส าคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 

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

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

 
 รายการหลักฐาน 
 การประกาศเงินรางวัลการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=64
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6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement 
 อาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มีหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไม้ ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผลตีพิมพ์งานวิจัย  
2. มี Proceedings 
3. การบรกิารวิชาการ  
4. การผลิตหนงัสือ เอกสาร ต ารา 
5. โครงการขอทุนจากแหลง่ทุนภายในและภายนอก 
 
รายการหลักฐาน 
รายงานความก้าวหน้าในรอบปี 2559 ถึงปี 2561 ของหน่วยวิจัย ฯ 
ตารางแสดงผลงานตีพมิพ์ (Research Activities)  

 
ตารางท่ี 6.7 จ านวนผลงานวิจัยของคณาจารยห์ลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

Year 

No. of 

Academic 

Staff 

Types of Publication 

Total 
No. of Publications Per 

Academic Staff National International 

2556 6 - 1 1 0.16 

2557 6 1 3 4 0.67 

2558 6 2 3 5 0.83 

2559 11 4 4 8 0.73 

2560 6 2 5 7 1.17 

2561 6 1 9 10 1.67 

*นอกจากนี้ยังมผีลงาน Proceedings อีกจ านวน 2 ผลงาน (AUN QA 6 ผลงานวิจัยอาจารย์) 
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ตารางท่ี 6.8 โครงการทุนวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราในปี 2561 
อาจารย ์ โครงการวิจัย 

อ. ณรงค์ เช่ืองชยะพันธ์ุ 
การเตรียมและสมบัติไดอิเล็กทริกของยาง/เซรามิกคอมพอสิต  
ทุนองค์ความรู้ข้ันสูง ปี 2561 (ผู้ร่วมวิจัย) 

 
การเตรียมและสมบัติยางธรรมชาติกราฟต์แป้งเพื่อการควบคุม
การปลดปล่อยปุ๋ย ปี 2562 (ผู้ร่วมวิจัย) 

 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นโฟมยางปพูื้นจากยางธรรมชาติ
ที่มีสมบัติต้านเช้ือจุลินทรีย์ ปี 2562 (ผู้ร่วมวิจัย) 

ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ การใช้สารสกัดจากเปลือกไม้กระถินเทพาผลิตกาวเพื่อใช้ในการ
ผลิตแผ่นช้ินไม้อัดจากไม้ยางพารา ปี 2562 (หัวหน้าโครงการ) 

 การใช้สารสกัดจากเปลือกไม้กระถินเทพาผลิตกาวเพื่อใช้ในการ
ผลิตไม้อัดเกรดภายนอก ปี 2562 (หัวหน้าโครงการ) 

 การศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิ
เมอร์ ปี 2562 (หัวหน้าโครงการ) 

 การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยชานอ้อยผสมยางธรรมชาติ
เพื่อผลิตบล็อคยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ ปี 2562 (ผู้ร่วมวิจัย) 

 การพัฒนาเปลือกไข่เพื่อผลิตเป็นตัวดูดซับสารฟอร์มัลดีไฮด์จาก
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ปี 2562 (ผู้ร่วมวิจัย) 

ผศ.ดร. บัญญัติ เฉิดฉ้ิม การปรับปรุงค่าพลังงานความร้อนและกระบวนการผลิตเม็ด
พลังงานจากไม้ปาล์มน้ ามันที่ปรับสภาพด้วยเ ช้ือราผุ  ทุน
งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 2560 (หัวหน้าโครงการ) 

 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของไม้ปาล์มน้ ามันและไม้
ยางพาราเพื่อผลิตเอทานอลและเม็ดพลงังานค่าความร้อนสงู การ
ผลิตถ่านอัดแท่ง และการบริหารจัดการช้ินไม้สับพลังงาน 

 อิทธิพลของสารลิกนินที่สกัดได้จากไม้ยางพาราต่อสมบัติความ
ต้านทานต่อความร้อนและสมบัติของยางวัลคาไนซ์เสริมแรงด้วย
ซิลิกาและเขม่าด า 

 โครงการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากต้นปาล์มน้ ามันหมดอายุ 
ผศ.ดร. สุวลักษณ์ วิสุนทร Nanocomposite of Natural rubber based on carbon 

nanotubes, grapheme and their hybrid fillers (ผู้ร่วมวิจัย) 

https://prpm.psu.ac.th/project_detail.aspx?ID=19286
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ผลของพันธ์ุยางต่อลักษณะและสมบัติของยาง (หัวหน้าโครงการ) 
ผศ.ดร. วรรณรัตน์ เช่ืองชยะ
พันธ์ุ 

การเตรียมและสมบัติไดอิเล็กทริกของยาง/เซรามิกคอมพอสิต  
ทุนทุนองค์ความรู้ข้ันสูง ปี 2561 (หัวหน้าโครงการ) 
การเตรียมและสมบัติยางธรรมชาติกราฟต์แป้งเพื่อการควบคุม
การปลดปล่อยปุ๋ย ปี 2562 (หัวหน้าโครงการ) 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นโฟมยางปพูื้นจากยางธรรมชาติ
ที่มีสมบัติต้านเช้ือจุลินทรีย์ ปี 2562 (หัวหน้าโครงการ) 

อ. มานพ ธรสินธ์ การเก็บรวบรวมพันธ์ุและศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธ์ุพืชในวงศ์ 
Aristolochiaceae ที่เป็นพืชอาหารของผีเสื้อถุงทอง Troides 
spp. เพื่อการอนุรักษ์ 
การใช้แตนเบียนควบคุมเพลี้ยอ่อนในผักเศรษฐกิจโดยใช้ระบบ 
Banker plant 
พันธ์ุพืชในสกุล Cinnamomum ที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี: 
วิธีการ ขยายพันธ์ุ ปริมาณและคุณสมบัติของน้ ามันหอมระเหย 
และประสิทธิภาพ ของน้ ามันหอมระเหยในการยับยั้งการลง
ท าล ายของปลวกใต้ดิ น  Coptotermes gestroi (Isoptera: 
Rhinotermitidae) 

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

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

https://prpm.psu.ac.th/project_detail.aspx?ID=19286
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราที่ผ่านการประเมิน PSU-TPSF ใน
ปี พ.ศ. 2560 จ านวนทั้งหมด 3 ราย ดังตารางที่ 6.9 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=137) 
 
ตารางท่ี 6.9 แสดงรายช่ือผู้ได้รับการประเมิน PSU-TPSF ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561-2562 

รายชื่อผูข้อรับประเมิน สถานะ 
1. ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ ดรุณาจารย์  11 มี.ค. 61 
2. ผศ.ดร.วรรณรัตน์ เช่ืองชยะพันธ์ุ ดรุณาจารย์  13 พ.ย. 61 
3. ผศ.ดร.บญัญัติ เฉิดฉ้ิม ดรุณาจารย์  14 พ.ย. 61 

 
 

 

 

 

 

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. 

AUN 7 
Support Staff 

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 

 นโยบายการบริหารงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี เป็นการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ โดยได้รับการสนับสนุนภารกิจ
ต่างๆ ของหลักสูตรจากวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ กอง
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือกลาง ดังนี้  

กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ จัดบุคลากรสายสนับสนุนมาประจ าที่คณะจ านวน 
3 คน เพื่อดูแลงานเกี่ยวกับธุรการ เลขานุการ การประชุม ประกันคุณภาพ และงานประสานงานตา่งๆ 
ในส่วนของงานบริหาร ส่วนภารกิจอื่นๆ ได้แก่ แผนและนโยบาย บริหารงานบุคคล การประชาสัมพนัธ์ 
การเงินและบัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ และหอพักนักศึกษา ได้รับการดูแลจากบุคลากรสายสนับสนุน
ของกองฯ ที่ประจ าอยู่ในส่วนกลาง โดยมีผู้อ านวยการกองฯ ช่วยดูแลและกับการท างานของบุคลากร
สายสนับสนุนส่วนกลาง และดูแลและก ากับร่วมกับผู้บริหารของคณะในส่วนของบุคลากรสาย
สนับสนุนของกองฯ ที่จัดไปประจ าคณะ   

กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา จัดบุคลากรสายสนับสนุนมาประจ าทีค่ณะจ านวน 3 คน 
เพื่อดูแลงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และงานที่ท าร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนส่วนกลางคือ การ
พัฒนาหลักสูตร สหกิจและฝึกประสบการณ์ และบัณฑิตศึกษา ส่วนภารกิจวิชาการด้านอื่นๆ ได้แก่ 
การรับนักศึกษาใหม่ การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย วิเทศสัมพันธ์ สหกิจและฝึก
ประสบการณ์ งานทะเบียนและประมวลผล งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับการดูแล
จากบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ที่ประจ าอยู่ในส่วนกลาง โดยมีผู้อ านวยการกองฯ ช่วยดูแลและ
ก ากับการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนส่วนกลาง และดูแลและก ากับร่วมกับผู้บริหารของคณะใน
ส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ที่จัดไปประจ าคณะ 

การบริการของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 
และศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ด าเนินการจากบุคลากรสายสนับสนุน
ส่วนกลางที่ประจ ายังหน่วยงานนั้น โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ดูแลให้บริการในการ
ด าเนินการภารกิจด้านบริการวิชาการ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ให้บริการด้านห้องสมุด การพัฒนา
และสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ บริการ โครงข่ายพื้นฐาน ระบบสื่อสาร และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์  และศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
และเครื่องมือกลาง สนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
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รวมถึงงานวิจัย และบริการซ่อม สร้างและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ฯ ในระดับเบื้องต้น    

มีการวางแผนและวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับผิดชอบด้านก าลังคนทั้งหมด 

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

 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน แบบแสดงข้อมลูอัตราก าลงัท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561 
  

Support Staff 
บุคลากร 

Highest Educational Attainment 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

Total 
รวม High School 

มัธยมศึกษา 

High Voc. 
Cert. 
ปวส. 

Bachelor's 
ปริญญาตร ี

Master's 
ปริญญาโท 

Doctoral 
ปริญญาเอก 

Library Personnel 
ห้องสมุด 

0 1 2 1 0 4 

Laboratory Personnel 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

0 0 17 3 1 21 

IT Personnel 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

0 3 9 1 0 13 

Administrative 
Personnel 
กองบริหาร 

6 5 55 8 0 74 
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Support Staff 
บุคลากร 

Highest Educational Attainment 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

Total 
รวม High School 

มัธยมศึกษา 

High Voc. 
Cert. 
ปวส. 

Bachelor's 
ปริญญาตร ี

Master's 
ปริญญาโท 

Doctoral 
ปริญญาเอก 

Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 
กองวิชาการ 

0 0 24 8 0 32 

Total 
รวม 

6 9 107 21 1 144 

 
รายการหลักฐาน 

ข้อมูลจากกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ และข้อมูลจากการวิชาการและการ

พัฒนานักศึกษา 

 

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

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

(1) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนได้ใช้ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือก จ านวน 3 – 5 คน ประกอบด้วย 
    1.1) ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ 
    1.2) ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
เป็นกรรมการ 
    1.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 – 3 คน เป็นกรรมการ 

(2) คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าที่ก าหนดวิธีการสรรหา และคัดเลือก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยก าหนดภาระงานของต าแหน่ง
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
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(3) วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไป โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย และด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
    3.1) สอบข้อเขียน และหรือสอบปฏิบัติ และ 
     3.2) สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัต ิ
สอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยที่ทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 รายการหลักฐาน 

 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน คู่มือบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน 
ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จ านวน 5 
สมรรถนะ ดังนี้ 
    1) จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    2) มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มาติดต่อ 

3) การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
 4) ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตน
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
    5) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐาน
ที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรอืกระบวนการปฏิบัติงานตามเปา้หมายทีย่าก และท้าทาย ชนิดที่อาจ
ไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 

มี ก า ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น โ ด ย ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
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(1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตาม
ปีงบประมาณ คือ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-31 กรกฎาคม  

(2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
  2.1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 

2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
(3) การก าหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับดเีด่น      คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
  ระดับดีมาก      คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89.99 
  ระดับดี           คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79.99 
  ระดับพอใช้      คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69.99 
  ระดับต้องปรับปรงุ ไม่ผ่านการประเมิน คะแนนรวมร้อยละ 0 –59.99 
  ต้องปรับปรุง คือ ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง  

(4) ระดับการประเมิน ก าหนดให้มีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 
  4.1) ระดับที่ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล จ านวนต้ังแต่ 3 คนข้ึนไป ต้องมีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นกรรมการ 
  4.2) ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ จ านวนตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สายสนับสนุน ดังนี้ 

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

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

มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรู้ความสามารถของสายสนับสนุน มีการ
ก าหนดการประเมินแบบรูบิคที่ชัดเจน และเปิดให้สายวิชาการได้มีส่วนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนด้วย 
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บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะหลัก และตามคุณสมบัติงานที่ได้
ก าหนดไว้ และคณะ/วิทยาเขต มีการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนนุ 
และแจ้งผลการส ารวจให้ทราบโดยทั่วกัน 

รายการหลักฐาน 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
แบบสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของการใช้บริการบุคลากรสายสนับสนุน 

 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfill them 

มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ดังนี ้

1) โครงการ การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการและการสื่อสารในงานบริการ (Service 
Communication and Service Excellence) 

2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร HR for HR (Heart Reset for Human 
Resource) 

3) โครงการบรรยายท าความเข้าใจพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
4) โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ 
5) โครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มผู้อ านวยการกองและเลขานุการคณะ 
6) โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาวะ การท างานให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
7) การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของ

บุคลากร) 
8) โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน 
หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ กองการ

บริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์  
แผนงานส าหรับการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งการพัฒนาในภาพรวม 

การพัฒนาเฉพาะราย โดยการพัฒนาในภาพรวมจะเป็นการด าเนินตามโครงการที่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
ซึ่งมีกรรมการชุดต่างๆ ก าหนดโครงการ โดยกรรมการมีผู้บริหารจากคณะเป็นองค์ประชุมด้วย เช่น 
อบรม LEAN อบรม Happy Workplace อบรมเส้นทางสายอาชีพ ฯลฯ ส่วนการพัฒนาเฉพาะราย มี
การสนับสนุนงบประมาณส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 4,500 
บาทตอ่คนต่อปี และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 6,000 บาทต่อคนต่อป ี
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เพื่อฝึกอบรมความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติมมาพัฒนาประสิทธิภาพของการท างาน นอกจากนี้บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องแก้ไขในส่วนใด ผู้บริหารของคณะร่วมกับ
ผู้อ านวยการกองฯ ประเมินการอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนเฉพาะด้านในส่วนที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขนั้นด้วย  

รายการหลักฐาน 
โครงการฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, research and service 
 มีการสร้างระบบแรงจูงใจในการบรหิารจัดการผลการปฏิบัตงิาน บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่สงูข้ึน ดังนี้  
 ระดับช านาญการ ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้  

(1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
(3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

 ระดับช านาญการพิเศษ  
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ป ี
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น

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

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are 
clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 

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

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload, student progress, academic performance and 
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students 
and corrective actions are made where necessary. 

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

5. In establishing a learning environment to support the achievement of 
quality student learning, the institution should provide a physical, social 
and psychological environment that is conducive for education and 
research as well as personal well-being. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

8.2 The methods and criteria 
for the selection of students 

       

AUN 8 
Student Quality and 

Support 
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เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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        
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง
ชัดเจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

หลักสูตรมีนโยบายในการรับผู้เข้าศึกษาที่ชัดเจนซึ่ งปรากฏในมคอ. 2 การรับนักศึกษา
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่สถาบันใช้และมีกระบวนการรับเข้าที่เหมาะสมคือการพิจารณาคุณวุฒิโดย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจากคณาจารย์ในหลักสูตรและสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการประจ า
ห ลั ก สู ต ร ซึ่ ง ส อด คล้ อ ง แ ล ะ ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั บ น โ ยบ า ย ข อ งมห า วิ ทย า ลั ย  โ ด ย
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรแีรกเข้าโดยความเหน็ชอบของคณะ/
หน่วยงาน โดยเปิดรับใน 3 ระบบ ดังนี้ 

 1) ระบบรับตรง GAT/PAT 9 สามัญ 
 2) ระบบกลาง (Admissions) 
 3) ระบบโครงการพิเศษ เช่น โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โครงการ

เพชรนครินทร์ โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการรับ
นักเรียนเรียนดี โครงการทุนช้างเผือก โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้โครงการรับนักศึกษาจากภาคเหนือ
และภาคอีสานและโครงการพระราชทาน 
 ซึ่งการรบันักศึกษาแรกเข้ามีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบันทั้งแผ่น
พับประชาสัมพันธ์ มีการจัดโครงการโรดโชว์ของคณะและวิทยาเขต และมีการประชาสมัพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของคณะฯ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย
(http://www.entrance.psu.ac.th/assurancel.html) โดยมีข้อมูลการรับนักศึกษาและจ านวน
นักศึกษาในแต่ละช้ันปีดังตารางต่อไปนี ้
ตารางข้อมลูการรบัเขา้ของนักศึกษาในหลักสูตร
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=82) 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา(คน) 

จ านวนผู้สมัคร จ านวนที่ประกาศรับ จ านวนผู้ที่ลงทะเบียน 
2559 143 100 25 
2560 n/a 100 40 
2561 n/a 100 10 
2562 42 100 26 

 
ตารางข้อมลูจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ปี(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=122) 

ปีการศึกษาที่
เปิดภาค
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา(คน) 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 สูงกว่าปี 4 

2557 47 74 87 110 4 

2558 38 41 68 87 5 

http://www.entrance.psu.ac.th/assurancel.html
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2559 25 37 39 68 3 

2560 39 21 37 39 7 

2561 10 36 20 37 4 
 
 จากตารางพบว่าจ านวนนักศึกษาในช้ันปีที่ 2-4 มีจ านวนนักศึกษาลดลงจากแรกเข้าเนื่องจาก
มีนักศึกษาบางส่วนตกออกและลาออกไป 
 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียนและมีการประเมินผลวิธีการและ
เกณฑ์ 

 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได้มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้ง 3 ระบบ ดังนี้ 

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

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

ผลการด าเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในแต่ละโครงการสรุปได้
ดังนี(้http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=82) 

1) โครงการทุนการศึกษาช้างเผือก ไม่ได้นักศึกษาจากโครงการนี้ 
2) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ ได้นักศึกษา

จากโครงการนี ้1 คน 
3)  โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ได้นักศึกษาจากโครงการนี้ 3 คน 
4) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการฐานวิทยาศาสตร์ ไม่ได้

นักศึกษาจากโครงการนี้ 
5) โครงการคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับนักเรียนผลการเรยีน

ดี ไม่ได้นักศึกษาจากโครงการนี้  
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6) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้
นักศึกษาจากโครงการนี้ 3 คน 

7) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีรับรวม (Admissions) ไม่ได้นักศึกษา
จากโครงการนี้ 

8) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเพชรนครินทร์ ไม่ได้
นักศึกษาจากโครงการนี้  

9) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้ว
สงขลานครินทร์ ได้นักศึกษาจากโครงการนี้ 1 คน 

10) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยใช้ผลคะแนนสอบ ได้นักศึกษาจาก

โครงการนี้ 2 คน 

11) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ไม่ได้นักศึกษา

จากโครงการนี้  

วิธีการรับรวม (Admission) 
 รับสมัครประมาณเดือนเมษายน ประกาศผลประมาณต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
วิธีการรับโดยวิธีพิเศษ (http://entrance.surat.psu.ac.th/special_method.php) 
 1). โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ต้องศึกษาวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต จะต้องเป็น
ผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลาย 4-5 (รวม 4 ภาคการศึกษา) กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่ม
สาระวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับคะแนนเฉลี่ย แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่ต่ า
กว่า 2.50 
 2). โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ 
 ผู้สมัครเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกหลักสูตร ต้องเป็นผู้ก าลัง
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 นับจน
จบภาคการเรียนที่ 2 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2  
 3). โครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียน 
 - ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ม.6)  

- จะต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาค
การศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.25 
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- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาค
การศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.00 

4). โครงการเพชรนครินทร์ 
ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ม.6) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในกลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 ผลการเรียนสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.25 โดยใช้คะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 

ในปีการศึกษา 2561 พบว่าจ านวนผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่ ากว่าเป้าหมาย ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมา
จากช่ือหลักสูตรมีช่ือคล้ายคลึงกับหลักสูตรที่เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยอื่นรวมถึง ภาวะทางเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรในภาคใต้เนื่องจากราคายางตกต่ า ท าให้นักเรียนเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาใกลบ้า้น
หรือสถาบันที่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่ ากว่าอีกทั้งช่วงระยะเวลาในการรับนักศึกษาใกล้เคียงกับ
สถาบันอื่นๆ ส่งผลในการตัดสินใจเลือกเรียน ของนักเรียนด้วยเช่นกัน โดยมี การประเมินผลเกณฑ์ 
และวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพของผู้เรียน และด้านปริมาณที่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload มีระบบก ากับติดตามความก้าวหน้าในการเรียนศักยภาพทาง
วิชาการภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดวิชาเรียนในภาคการศึกษาต่างๆไว้ดังปรากฏใน มคอ. 2 ซึ่งได้
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้(มคอ 2 หมวด 3)โดยมีระบบก ากับติดตามความก้าวหน้าในการเรียน
ศักยภาพทางวิชาการภาระการเรียนของผู้เรียน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษา นอกจากนั้นทางหลักสูตรก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อแนะแนวการวางแผนการเรียน การเลือกสาขาวิชาย่อย การ
แก้ปัญหาด้านการเรียน การถอนรายวิชา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
และหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อแนะ
แนวการวางแผนการเรียน การเลือกสาขาวิชาย่อย การแก้ปัญหาด้านการเรียน การถอนรายวิชา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน  
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability มี
การให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียนและการ
บริการอ่ืนๆเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ กระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
นักศึกษาได้งานท า 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดบัปริญญาตรีที่
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ทุกคณะ วิทยาเขต และเขตการศึกษา จะต้องผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดย กจิกรรมเสริมหลกัสูตร
เพื่อพฒันานักศึกษาทีจ่ะเข้าร่วมในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตัง้แต่ช้ันปีที่ 1-
ปีสุดท้าย) มีจ านวนรวมทัง้สิ้นไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม มีจ านวนหน่วยช่ัวโมงที่เข้าร่วมไม่นอ้ยกว่า 100 
หน่วยช่ัวโมง ซึ่งหลักสูตรฯได้บรรจรุายวิชา 935-229 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร โดยมีอาจารย์ในหลักสูตร
ท าหน้าทีเ่ป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนกัศึกษา ซึ่งมีผลการด าเนินงานคือโครงการ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสถาบันและโลกสีเขียว ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล
ผลงานโครงการของนักศึกษาที่ด าเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซึง่รบัเงินรางวัลพรอ้ม
เกียรตบิัตรในพิธีวางพวงมาลาเนือ่งใน “วันมหิดล” (วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่) 
นอกจากนีท้างหลักสูตร มรีายวิชา 927-342 ฝึกงาน และ927-442 สหกิจศึกษา ช่วยในการฝกึ
ประสบการณ์การท างาน ตลอดถึง มีการจัดท าโครงการ เช่น ศึกษาดูงานในรายวิชา ทัศนศึกษาโรงงาน  
และกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาจากคณะและมหาวิทยาลัย เช่นโครงการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรบันักศึกษาช้ันปีที่ 2 โครงการพี่เลี้ยงวิชาการ 
การจัดกจิกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น โครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับคณะ ซึ่งกจิกรรมต่างๆเหล่าน้ีช่วยพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ของนกัศึกษาซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานท า 

นอกจากนีม้ีกระบวนการให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการ/การจดักิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้งาน
ท าจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งงานพัฒนานักศึกษากองวิชาการและการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้
ด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม Non – Academic ให้นักศึกษา
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยจัดโครงการ / กิจกรรมพฒันานักศึกษา  
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=30) ทัง้ทักษะทางสังคมและทกัษะ
ชีวิต  เพื่อเสริมสร้างและปลกูฝงันักศึกษา  วินัยนักศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  หน้าที่ของการเป็น
พลเมืองที่ดี  รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรยีมความพร้อมด้านการเรียน การประกอบ
อาชีพ  และการศึกษาต่อ และท าหน้าที่ในการให้ค าปรกึษา แนะน า  และจัดระบบสวัสดิการต่างๆ 
ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานในการด าเนินงานการจัด
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กิจกรรมต่าง ๆ  ของสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของชมรมต่าง 
ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านพฒันาสงัคม  และบ าเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้าน
สุขภาพและพลานามัย  โดยด าเนินกิจกรรม / โครงการผ่าน กระบวนการหลัก ดังนี้  

1 กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

– โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับหมาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1  

– โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
2.กระบวนการในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมในการด าเนินชีวิต 

ประกอบด้วย 

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

– โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคม
อาเซียน 

– โครงการเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

– สนับสนุนการประกวดแข่งขัน  
3. กระบวนการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 

– ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น า ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้น านักศึกษา (Leader Camp) และการท างานร่วมกันกับองค์กร
อย่างมีส่วนร่วม  

– โครงการเวทีคุณภาพ  

– สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรกิจกรรม ทั้งสิ้น 50 กิจกรรม  

– ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี รองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมรับน้อง
สร้างสรรค์โดยผู้น าคนพันธ์ใหม่ จากเวทีคุณภาพกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งที่ 4  

4.เตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวสู่โลกแห่งการท างาน  

– โครงการนัดพบแรงงาน 

– โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

– โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้บัณฑิตเพื่อสนับสนุน
การท างาน) 
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ท้ังด้านกายภาพสังคมและจิตใจท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนการวิจัยรวมท้ังสุขภาวะของผู้เรียน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ จิตใจที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจั ย รวมทั้งสุขภาวะของ
ผู้เรียนโดยทางหลักสูตรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  โดยมีการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นแบบActive Learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ โดยเพิ่มกระบวนการ
และกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน และการอภิปรายกับเพื่อนๆในช้ัน
เรียน นอกจากนั้นยังมีงานกิจการนักศึกษาซึ่งมีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาในด้านสุขภาพกาย จิตใจและบริบททางสังคม โดยการจัดการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เพื่อการดูแลสุขภาวะเป็นองค์รวม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ และ
สังคม ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้  

1. โครงการปลูกเพาะรัก  กิจกรรมที่รุ่นพี่ ซึ่งเคยผ่านกิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ ได้ร่วมกัน
ปลูกดอกไม้ ด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ เพื่อเตรียมดอกไม้ไว้ให้น้องๆ ปี1 ที่จะเข้ามาได้ใช้
ในการเรียนจัดดอกไม้  

2. โครงการศิลปะแห่งชีวิต รู้จักตนเอง เข้าผู้อ่ืน กิจกรรมส าหรับการเตรียมความพร้อมใน
การใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยให้แก่น้องๆ ปี 1 ซึ่งกิจกรรมจะถูกออกแบบให้นักศึกษา ได้
เรียนรู้การจัดดอกไม้โคริกะ เช่ือมโยงสู่การมองเห็นความงามในตนเองและผู้อื่น 

3. โครงการต้นกล้าจิตอาสากิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา สู่วีถีเกษตรธรรมชาติ : แปลงผักชาว
หอ ปุ๋ยหมักเกษตรธรรมชาติ 

4. โครงการโคริงกะ จัดดอกไม้จัดใจ บูรณาการกับรายวิชา ชีวิตและความสุข ซึ่งเป็น
รายวิชาเลือกเสรี ที่นักศึกษาที่มีความสนใจจะมาลงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  

5. โครงการพัฒนาแกนน าด้านจิตตปัญญาศึกษา เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรให้เป็นกระบวนกร หรือผู้ช่วยกระบวนกรในการจัดกิจกรรมจดัดอกไม้จัดใจ เป็น
การเพิ่มก าลังพลในการท างาน ไปพร้อมๆกับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่สนใจ 

6. โครงการจิตตปัญญาสัญจร กิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรในต่างวิทยา
เขตได้เรียนรู้ศิลปะแห่งชีวิต จัดดอกไม้จัดใจ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก หลายๆวิทยา
เขตได้น าไปปรับประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 
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7. จัดโครงการสัมมนาการเสริมสร้างสุขภาพด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้
ทฤษฎีและหลักการเกษตรธรรมชาติ การฝึกปฏิบัติตามกระบวนการปลูกพืชผักตามหลัก
เกษตรธรรมชาติ  (การท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสด/การท าสมนุไพรน้ าสบู่จบัใบ/ปุ๋ยน้ าชีวภาพ/
น้ าสกัดชีวภาพ/การเตรียมดิน/การเพาะกล้าในกระบะ/การคลุมดิน) โดยบูรณาการกับ
รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

8. โครงการตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส เป็นกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรม ณ สวนโมก
ขพลาราม อ ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

9. โครงการอาณาปาณสติเพ่ือชีวิตร่มเย็น: เป็นกิจกรรมเพื่อการฝึกการเจริญสติ โดยใช้
หลักอาณาปาณสติ  
 

นอกจากนั้นมีการด าเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของนักศึกษา ภายใต้ภารกิจหลัก 3 ด้าน 
คือ 

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

1.1 ประสานงานและให้บริการจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) และให้บริการ
ประสานงานบริษัทประกันกรณีนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุและรับการรักษาพยาบาลตลอดทั้ ง
ประสานงานการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

1.2  ประสานงานกับหน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดท าบัตร
ประกันสุขภาพให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการเจ็บป่วย 

1.3  ด าเนินการจัดท าแผ่นพับ/คู่มือการดูแลสุขภาพนักศึกษา การป้องกันและการปฏิบัติตัว
ขณะเจ็บป่วย ข้ันตอนการรับบริการกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 
 

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

การจัดท าประกันสุขภาพนักศึกษา   
- งานบริการและสวัสดิการได้จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ 

Pre-Clinic ที่เปิดให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน
และการน าส่งโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บหนักพร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการ
ประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 
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- ได้ด าเนินการประสานงานหน่วยประกันสุขภาพโรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ จัดท าบัตรประกัน
สุขภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1  

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

ทางมหาวิทยาลัยฯ เห็นถึงความส าคัญของจิตใจผู้เรียนซึ่งส่งผลถึงคุณภาพของการเรียนการ
สอน ดังนั้นเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหลังเลิกเรียนให้นักศึกษา จึงมีการจัดสวัสดิการรถรับ -ส่ง
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก จ านวน 3  คัน ไว้บริการนักศึกษาตลอดปี
การศึกษา โดยรถว่ิงรับ-ส่ง มายังอาคารเรียนและส านักงานอธิการบดีจนถึงหอพัก ในวันเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.30 น.และนอกเวลาราชการจัดบริการรถรับ-ส่งนักศึกษาไปยังภายนอก
มหาวิทยาลัยเช่น บิ๊กซี โลตัส ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าและตลาดในเมือง และเพื่อช่วยผ่อนคลายปัญหา
ต่างๆของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดต้ังหน่วยบริการให้ค าปรกึษาและพัฒนานักศึกษา ซึ่งมี
หน้าที่ 

 บริการให้ค าปรึกษา 
    เมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพื่อน
และอื่นๆอีกมากมาย ก าลังหาทางออกต้องการคนช่วยคิด ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

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

– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th 

– Facebook :งานพัฒนานักศึกษา 

– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 

– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการฯ 

mailto:thidarat.w@psu.ac.th
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 บริการสารสนเทศ  
   งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆทั้งในเรื่องของ
การศึกษา การใช้ชีวิต อาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม ช่องทางการให้บริการมีดังนี้  

– บอร์ดประชาสัมพันธ์  

– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

– โทรศัพท์: 077-278861/086-6299354 

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

 

 

 
 

 

 

Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, 

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

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

communication technology. 

AUN 9 
Facilities and 
Infrastructure 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=31
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5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 

6. The institution provides a highly accessible computer and network 
infrastructure that enables the campus community to fully exploit 
information technology for teaching, research, services and administration. 

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

     
 

  

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

    
 

   

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

      
 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 
9.5 The standards for 
environment, health and safety; 
and access for people with 
special needs are defined and 
implemented [7] 

   
 

    

Overall opinion        
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 
project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and 
research, etc.) are adequate and updated to support education and research 
 มีอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่ทันสมัยและเพียงพอสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การวิจัย ทางหลกัสูตรมีการประสานงานกบั หน่วยงานอื่นๆ โดยส่งจ านวนนักศึกษา ความต้องการใช้
งานเครื่องมือต่างๆซึง่ระบุในบทปฏิบัตกิารในแต่ละภาคการศึกษา เช่น ฝ่ายอาคารสถานที่และการ
จัดการทรัพยส์ิน มีระบบแจ้งซ่อม (http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php) ซึง่มรีะบบ
การดูแล อุปกรณ์ และการใช้งานในส่วนของห้องเรียน ห้องเรียนรวม จัดหา/สร้างอาคารตามแผน
จัดท างบประมาณรายงานประจ าปีและจัดท างบครุภัณฑ์มีการส ารวจความเพียงพอของห้องเรียน 
อุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อม คุณภาพ รวมทั้งข้อมูลทีส่ะทอ้นจากอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ที่แจง้
ซ่อมและด าเนินการซ่อมแซมพร้อมแจ้งผล(http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php)  
  
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research 
 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
วิจัยมีการก าหนดรายช่ือหนังสือ วารสาร และสื่อการสอนที่ใช้ในรายวิชาในหลักสูตร ให้ทันสมัย โดย
หลักสูตรเสนอรายช่ือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาไปยังห้องสมุดห้องสมุดจัดท าบัญชีหนังสือไปยัง
งานพัสดุ และส ารวจความเพียงพอของหนังสือโดยห้องสมุด มีการเก็บข้อมูลที่สะท้อนข้อมูลหนังสือ
จากอาจารย์ นักศึกษา บุคคลากร และมีระบบแจ้งความต้องการหนังสือ รวมทั้งมีการประชุมหาแนว
ท า ง แ ก้ ไ ข  ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  โ ด ย ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ห้ อ ง ส มุ ด

http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php
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(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=3 4 ) โ ด ย ง า น จั ด ซื้ อ ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศมีดัชนีช้ีวัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลที่ปรากฏใน
หมวด 6 ของ มคอ. 3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research 

มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน 
และการวิจัยในส่วนของห้องปฏิบัติการมีการส ารวจความเพียงพอของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=92) และ
มีการตรวจสอบความพร้อม คุณภาพ และด าเนินการจัดหา และซ่อมแซมเครื่องมือในปฏิบัติการ โดย
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางโดยมีการประสานงานกับหลักสูตรคือ ก าหนดแผนการรับ
นักศึกษาจากหลักสูตร ก าหนดครุภัณฑ์ สารเคมี ที่ใช้ในรายวิชาปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติการในหลักสูตร 
ให้ทันสมัยก าหนดแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์โดยทางหลักสูตรเสนอรายช่ือ
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อส่งรายการครุภัณฑ์ สารเคมีไปยังงานพัสดุ
เพื่อจัดซื้อรวมทั้งมีการส ารวจความเพียงพอของครุภัณฑ์ สารเคมี รายงานผลการใช้ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือ สารเคมี ใน มคอ. 5 ที่สะท้อนข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา บุคคลากร ที่แจ้งความต้องการ 
  
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated 
to support education and research 

มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถงึโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย โดยศูนย์สารสนเทศมีการ
ส ารวจความเพียงพอในการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=33), 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=86) ตรวจสอบความพร้อม คุณภาพ 
รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ จุดเช่ือมต่ออินเทอรเ์นตแบบไร้สายในทุกอาคารปฏิบัติการ และซอฟแวร์ต่างๆ 
ตามการส ารวจความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร มีการประสานงานกบัหลักสูตรโดยก าหนด
แผนการรับนกัศึกษา จ านวนนักศึกษาและรายวิชาที่จ าเปน็ต้องใช้งานห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
จากหลักสูตร ทางงานแผนจัดท างบประมาณรายจ่ายโดยกองแผน มีการจัดหาตามแผนจัดท า
งบประมาณครุภัณฑ์และซอฟท์แวรป์ระจ าปรี่วมกบัศูนย์สนเทศ ตามการใช้งานและผลส ารวจความ
เพียงพอ ความทันสมัย ความพร้อมของห้องเรียนและอปุกรณ์  

 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=34
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=33
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=86
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9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented 
 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึง
ได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษมีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร ทางงานแผน
จัดท างบประมาณรายจ่ายโดยกองแผนแผนเรื่องสุขภาพความปลอดภัย และประกันภัยของนักศึกษา 
และบุคลากรแผนการติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัย มีการจัดหา/สร้างอาคาร อุปกรณ์ตามแผนจัดท า
งบประมาณประจ าปีร่วมกับงานพัฒนานักศึกษาเตรียมห้องพยาบาล ติดตั้งและซ้อมแผนความ
ปลอดภัยในทุกๆด้าน ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา หอพัก และศูนย์วิทยาศาสตร์มีการส ารวจความ
เพียงพอของห้องเรียน อุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อม คุณภาพ และสะท้อนข้อมูลจากอาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากร และด าเนินการซ่อมแซมพร้อมแจ้งผลมีการประชุมหาแนวทางแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะโดยหลักสูตรและวิทยาเขต 
 ทั้งนี้สาขาเทคโนโลยีไม้ และเทคโนโลยียางมีการปรับปรุงจัดการห้องปฏิบัติการใหม่ทุกๆกอ่น
เปิดภาคเรียนการศึกษา มีกิจกรรม Big cleaning เพื่อให้เกิดสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาน และสามารถใช้
งานห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย 

นอกจากห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว สาขาวิชาเทคโนโลยียางมี
ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนักด้านยาง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ ายาง และห้องเครื่องมือ
วิเคราะห์ที่ทันสมัย เพื่อท าการจัดการเรียนการสอนและรองรับการท าวิจัย ซึ่งมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดังนี้ 

1. การให้นักศึกษาใช้ถุงมือยางป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่มีฤทธ์ิกัดกร่อน 
2. การให้นักศึกษาใส่ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่สามารถระเหยได้ 
3. การให้นักศึกษาสวมใส่เสื้อกราวน์ในการเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
4. การให้นักศึกษาสวมใส่แว่นตากันสารเคมีในกรณีที่บทปฏิบัติการนั้นอาจมีอันตรายกับ

ดวงตาได ้
5. การใช้ตู้ดูดควันในกรณีที่ใช้สารเคมีที่ระเหยได้ง่ายและมีอนัตรายสูง เช่น กรด เบส เป็นต้น 
6. ภายในห้องปฏิบัติการมีการติดตั้ง Shower ซึ่งใช้ในกรณีที่สารเคมีกระเด็นใส่ร่างกาย และ

ทางนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลห้องได้มีการตรวจเช็คว่าสามารถใช้งานได้ทุกภาคการศึกษา 
7. มีการเขียนบันทึกข้อความแสดงความจ านงขอชุดยาสามัญประจ าบ้านส าหรับกรณีฉุกเฉิน

ในห้องปฏิบัติการ  
8. มีถังดับเพลิงติดตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ  ซึ่งถังสีแดงใช้ในกรณีไฟไหม้ ทางงานอาคารสถานที่จะ

ท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี  
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9. หากเป็นห้องเครื่องมือกลาง และห้องโครงงานนักศึกษาจะมีการติดตั้งเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพงและผู้ใช้จะต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนเพื่อป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดข้ึน 

10. ห้องโครงงานนักศึกษามีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่เข้า
ใช้ห้องโครงงาน 

11. อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีกริ่งฉุกเฉินให้เสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น
ไฟไหม้เป็นต้น ซึ่งทางงานอาคารสถานที่จะท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี 

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

นอกจากนั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยแบบ key assessment โดยใช้ระบบ
ตรวจจับลายนิ้วมือ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณห้องวิเคราะห์ของสาขาวิชานอก
เวลาราชการทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกลายนิ้วมือก่อนเข้าใช้
ง า น แ ล ะ มี แ ผ น ฉุ ก เ ฉิ น  ก ร ณี ไ ฟ ฟ้ า ดั บ  แ ก๊ ส ร ะ เ บิ ด  เ กิ ด ก า ร รั่ ว ไ ห ล ข อ ง ส า ร เ คมี  
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=95)  
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Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 
students, alumni and stakeholders from industry, government and 
professional organisations. 

2. The curriculum design and development process is established and it is 
periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve 
its efficiency and effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 
alignment to the expected learning outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 

and student services) is subject to evaluation and enhancement. 
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, 

alumni and employers are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1 ความต้องการและข้อเสนอแนะจาก 

stakeholders ได้น ามาประเมิน และ เป็น

ส่วนช่วยในการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรอย่างไร 

       

AUN 10 
Quality Enhancement 



101 

 
 

 

    
 

เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.2 มีกระบวนการปรับปรงุหลักสูตรที่
ชัดเจนและกระบวนการต้องถูกประเมิน
ประสิทธิภาพและมีการปรบัปรุงต่อเนื่อง 

       

10.3 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
(criteria 3) และการวัดประเมินผล 
(criteria 5 ) ต้องถูกประเมินประสิทธิภาพ
และมีการปรับปรงุต่อเนื่อง (แจกแจง
กระบวนการประเมินและปรับปรงุ) 

       

10.4 มีการน าผลการวิจัย (ของอาจารย์ 
นักศึกษา) มาใช้ในการเรียนการสอน
อย่างไร 

       

10.5 มีการประเมินคุณภาพและปรับปรงุ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ อย่างไร 

       

10.6 มีกลไกการรวบรวมข้อมลูจาก 
stakeholders อย่างเป็นระบบ มกีาร
ประเมิน และปรบัปรุงอย่างไร 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

10.1 ความต้องการและข้อเสนอแนะจาก stakeholders ได้น ามาประเมิน และ เป็นส่วนช่วยใน

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอยา่งไร 

 Stakeholders ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
ประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ในหลักสูตร บัณฑิตในหลักสูตร ผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต โดยมีการส ารวจข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะจาก stakeholders เพื่อน าไปออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร ได้น าข้อมูลมาเป็นส่วนช่วยในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ดังแสดงใน
ตาราง 
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แหล่งข้อมูล stake holder วิธีการน าข้อมูลไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิต ข้อมูลจากนักศึกษาปจัจบุันและบัณฑิตที่ไดส้่วนใหญเ่ป็นเรื่อง
เกี่ยวกับรายวิชา ทักษะที่ขาดแคลน ทักษะที่ต้องใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพความรู้ทางด้านการจัดการ การใช้เครื่องมือเชิง
อุตสาหกรรม และการเปิดสอนในรายวิชาภาต่างประเทศที่
จ าเป็นต้องใช้ในสถานประกอบการ เช่น ภาษาพม่า กรรมการ
หลักสูตรมีการด าเนินการดังนี้  
1.ปรบัรายวิชาในหลกัสูตรให้ทันสมัยและตรงกบัความต้องการ
ของตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายวิชาชีพเลอืก ที่สามารถ
ปรับเนื้อหาได้สอดคลอ้งและทันกบัสถานการณ์  
2. จัดอบรมเพิม่เติมกรณีนักศึกษาที่ใกลจ้บ เพื่อให้ได้รบัความรู้
เพียงพอ และเพิม่กจิกรรมที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นใหม้าก
ข้ึนตามแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีผ่่านการอบรม 
เช่นการอบรมมาตรฐาน ISO 
3.น าเสนอข้อมูลไปยงัผูบ้รหิารเกี่ยวกบัการเปิดวิชาชีพเลือก
ทางด้านการควบคุมคุณภาพและการจัดการ เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อเพิ่มทักษะให้
นักศึกษาที่จ าเป็นต้องใช้ในสถานประกอบการ 

ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลจากผูป้ระกอบการส่วนใหญเ่ป็นเรื่องเกี่ยวกับทกัษะ การ
ใช้เครื่องมอื  การปรบัตัวในสถานประกอบการได้ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การใช้ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะด้านภาษา 
อีกทั้งในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยมรีายละเอียดสรปุได้คือ 
1.บัณฑิตมีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง  
2. บัณฑิตมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศและสามารถใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยในการสือ่สาร  
3. บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการท างาน 
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างานได้และความสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
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4. บัณฑิตมีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
สาธารณะ 
5. บัณฑิตมีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง และสามารถพัฒนาตัวเองให้
เป็นผู้ประกอบการได ้
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรน าข้อมลูมาด าเนินการดังนี้  
1.อบรมความรู้ ทักษะเพิ่มเติมให้นกัศึกษา  
2.ประชุมสาขาวิชาเพื่อช้ีแจงให้อาจารย์ผูส้อนก าชับในเรือ่ง
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา  
3.ปรบัเพิม่รายวิชาในหลกัสูตรเท่าที่ท าได้  
4.จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
5. เพิ่มความร่วมมอืในการวิจัยเพื่อแกป้ัญหาให้กับ
ผู้ประกอบการ 
6. จ าลองสถานการณ์ให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ปญัหา โดย
ประเมินจากผลลัพธ์ของสถานการณ์นั้นและสังเกตจาก
กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ 

คณาจารย์ในหลักสูตร อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในหลกัสูตรประชุม
เพื่อระดมสมองในทุกภาคการศึกษาเพื่อทบทวนกลยทุธ์
หลักสูตรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของโลกปจัจุบนั 
เพื่อน าขอมลูที่ได้มาพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและนกัศึกษา และใช้
โอกาสในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาฝึกสหกจิ
ศึกษาเพื่อรบัฟังข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในการปรบัปรุง
หลักสูตร 

 

รายการหลักฐาน  
1.หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559 
2.รายงานการประชุมกรรมการหลกัสูตร และรายงานการประชุมสาขาวิชา  
3.แบบแสดงความคิดเห็นจากบัณฑิต  
4.ข้อมูลการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  
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5. ข้อมูลการประเมินนกัศึกษาฝึกงาน และฝึกสหกจิ 
6.รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น 927-403 เทคโนโลยีพลาสติก 927-
252 เคมีของไม้ เป็นต้น) 

 

10.2 มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีชัดเจนและกระบวนการต้องถูกประเมินประสิทธิภาพและ
มีการปรบัปรุงต่อเนื่อง 
 ระบบการประเมินหลักสูตรเป็นดังนี้  

1. มีการปรบัปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี   
2. มีการปรบัปรุงหลักสูตรยอ่ย  เช่น การปรบัเพิ่มรายวิชา  การปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 

โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
2.1 กรรมการหลักสูตรท าเรื่องเสนอมายงัคณะ  
2.2 คณะน าเรื่องเข้าประชุมกรรมการประจ าคณะเพือ่พิจารณาความเหมาะสมของการ

ปรับเปลี่ยน  
2.3 คณะเสนอผลการพจิารณาจากกรรมการประจ าคณะไปยังวิทยาเขต จากนั้นจงึ

ด าเนินการปรบัเปลี่ยนหลงัจากไดร้ับอนญุาตจากวิทยาเขตแล้ว  

การเปลี่ยนช่ือหลกัสูตรให้ทันสมัยและตรงกบัความต้องการของนักศึกษา โดยมีการประชุม
คณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อพจิารณาความเหมาะสมของช่ือหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด
และนักศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารระดบัวิทยาเขต 

การประเมินประสิทธิภาพของการปรับปรุงหลักสูตรส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในการประชุม
กรรมการประจ าคณะ ในการแสดงความคิดเห็น เช่น ความล่าช้าของการท าเรื่องปรับเปลีย่น ซึ่งหากมี
เรื่องดังกล่าวกรรมการจะเสนอผ่านคณบดีเพื่อไปเสนอในระดับวิชาการวิทยาเขตต่อไป และมี
กระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปรับปรงหลักสูตรพิจารณาผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ
ในครั้งถัดไป เพื่อดูประสิทธิภาพของกระบวนการที่ใช้ หากมีข้อที่ต้องปรับปรุงก็จะแจ้งให้หลักสูตร
ด าเนนิการเพื่อเป็นแนวทางต่อไป   

 
รายการหลักฐาน  

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

 

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

กระบวนการประเมินและปรับปรงุ การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลมีการ
ด าเนินการดังนี้  

 
ระดับการประเมิน กระบวนการประเมินและปรับปรงุ  
ระดับช้ันเรียน การเรียนการสอน 

การปรับปรุงระดับช้ันเรียนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ผู้สอน หรือทีมผู้สอนเป็นคน
พิจารณาความเหมาะสม และมีการประเมินและปรับปรุงทุกภาคการศึกษา 
เช่น การยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียน การปรับเพิ่มเนื้อหาให้
ทันสมัยข้ึน การปรับเปลี่ยนวิธีการเช่น ปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบ lecture 
เป็นแบบ active learning หรือการใช้สื่อเพิ่มเติมให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหา
มากขึ้น มีการประยุกต์ความรู้จากโครงการวิจัยมาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และในบางรายวิชามีการจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้กรณีมีปัญหาเรื่องคนสอนมีภาระ
เพิ่มมากข้ึนกว่าเดิม สาขาวิชามีการปรับรูปแบบการสอนในรายวิชาพื้นฐาน 
เป็นแบบใช้ สื่อออนไลน์ มาช่วยสอน ในส่วนของการปฏิบัติการโดยให้
นักศึกษาศึกษาจากสื่อเหล่านั้นและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ส่วนอาจารย์ สอน
บรรยายในส่วนของเนื้อหา และมีการเตรียมสื่อการสอนออนไลน์ (LMS) ใน
บางรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนความรู้จากห้องเรียนได้
ตลอดเวลาที่ต้องการ และคณาจารย์ในหลักสูตรจ านวน 5 ท่านได้ผ่านเกณฑ์
การประเมินและมีความเช่ียวชาญการสอนระดับดรุณาจารย์ตามเกณฑ์ PSU-
TPSF 

การวัดและประเมินผล 
การปรับปรุงการวัดและประเมินผลส่วนใหญ่เกิดไม่มาก เพราะรูปแบบการ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นลักษณะการประเมินตามสภาพจริง และมีระบบการ
ประเมินที่เป็นระบบกลางของวิทยาเขต ซึ่งมีอยู่ความหลากหลายและใช้การ
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ประเมินหลายรูปแบบอยู่แล้ว  เว้นแต่ในกรณีที่ต้องสอนนักศึกษาเป็นจ านวน
มาก และหลายกลุ่ม  และมีปัญหาเรื่องคนตรวจ อาจมีการปรับเปลีย่นรูปแบบ
ของข้อสอบจากแบบอัตนัย เป็น ปรนัย หรือเป็นทั้งสองอย่าง   นอกจากนี้ 
อาจมีการปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์การเก็บคะแนน คะแนนเก็บ  กับคะแนน
กลางภาค หรือ ปลายภาค  เป็นต้น   
โดยในแต่ภาคการศึกษาผู้สอนจะใช้ผลการประเมินการเรียนการสอน และ
ข้อคิดเห็นที่สะท้อนจากนักศึกษาในแต่ละรายวิชามาประกอบการปรับปรงุการ
เรียนการสอนด้วย ซึ่งอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญการสอนตามเกณฑ์ PSU-
TPSF จะมีแผนการสอน การวัดและวิธีการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มกิจกรรมการสอนให้ตรงกับ
เป้าหมาย และต้องปรับปรุงและรายงานให้ทางมหาลัยรับรองทุกปี 
 

ระดับสาขาวิชา การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
สาขาวิชาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลตาม
นโยบายของคณะและวิทยาเขต  โดยมีการด าเนินการดังนี้  
1.หัวหน้าสาขาวิชารับทราบนโยบายจากกรรมการประจ าคณะ 
2.จัดประชุมสาขาวิชาเพื่อช้ีแจงนโยบาย เช่น การมี active learning 50% 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 20% และเพิ่มไปเรื่อยๆ หรือการให้มี 1 
วิชา  ใน 1  สาขา ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งเทอม เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ
ทางด้านภาษาไปพร้อมกับการเรียนรู้เฉพาะทาง หรือการจัดกลุ่มผู้เรียน กลุ่ม
เรียนละอย่างน้อย 80 คน  เป็นต้น ส่วนรูปแบบการวัดและประเมินผลในปีที่
ผ่านมายังไม่มีการปรับเปลีย่นมากนัก ยังคงเปน็รูปแบบการประเมนิตามสภาพ
จริงและเน้นความหลากหลายของการประเมินและก่อนการวัดและประเมนิผล
การเรียนรู้ทุกครั้งจะต้องมีการประเมินข้อสอบส าหรับการสอบกลางภาคและ
การสอบปลายภาค โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
นั้นเป็นกรรมการอย่างน้อย 2 คนต่อรายวิชา หลังจาการประเมินผลเสร็จสิ้น
ในสาขาวิชาจะมีการจัดประชุมก่อนส่งผลการประเมินและข้อสอบวิชานั้น ๆ  
เข้าสู่คณะต่อไป 

ระดับคณะ การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
ในระดับคณะมีการด าเนินการดังนี้  
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1. คณะรับนโยบายมาจากวิทยาเขต  
2. ประชุมกรรมการประจ าคณะ เพือ่เสนอเรื่องต่อหัวหน้าสาขาวิชาและ

กรรมการทุกคนทราบ เช่น  การสอนแบบ active learning 50% 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 50% การจัดกลุม่ผูเ้รียนในแตล่ะรายวิชา 
การใหส้าขาเปิดรายวิชาชีพเลือก ไม่เกิน 1 วิชาต่อภาคการศึกษา
เท่านั้น เป็นต้น  

3. กรรมการประจ าคณะ และหัวหน้าสาขาวิชารับทราบและน าไป
ด าเนินการต่อไป  

ระดับวิทยาเขต  การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
วิทยาเขตรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย  และนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ
จากนั้น ประชุมเพื่อช้ีแจงและมอบหมายงานไปยังหัวหน้าสว่นต่างๆ เพื่อสนอง
นโยบาย และปรับเปลี่ยน 

 
รายการหลักฐาน  

1.วาระการประชุมกรรมการหลักสูตร   
2.วาระการประชุมสาขาวิชา  
3.วาระการประชุมกรรมการประจ าคณะ    
4.วาระการประชุมวิทยาเขต     
5. มคอ 3-6   
6. อาจารย์ทีม่ีความเช่ียวชาญในการสอนระดบัดรุณาจารย์ตามเกณฑ์ PSU-TPSF 

10.4 มีการน าผลการวิจัย (ของอาจารย์ นักศึกษา) มาใชใ้นการเรียนการสอนอยา่งไร 
 กระบวนการน าผลการวิจัยไปใช้เป็นดังนี้  
 1.อาจารย์แต่ละท่านท าวิจัย ที่สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง หรือตามแหล่งวิจัย  
 2.อาจารย์แตล่ะท่าน น าผลวิจัยไปใช้ในการปรบัปรุงเนื้อหาในรายวิชา ปรับเพิ่มกจิกรรมการ
เรียนการสอน  หรือปรบัเปลี่ยนรูปแบบการจัดกจิกรรม 
 3. อาจารย์แต่ละท่านจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์การท าวิจัยในด้านที่ถนัด เช่น 
รายวิชา 927-424 SP (THERMOPLASTIC ELASTOMER) ซึ่งเป็นวิชาชีพเลือกที่จัดตามความถนัดใน
การท าวิจัย, 927-252 CHEMISTRY OF WOOD สอนในบางหัวข้อจากประสบการณ์การวิจัยที่ท าจรงิ
และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
รายการหลักฐาน  
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1. วาระการประชุมสาขาวิชา  
2. มคอ 3-6    

 
10.5 มีการประเมินคณุภาพและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่ อย่างไร  
 มีกระบวนการในการประเมินคุณภาพและปรับปรงุสิง่อ านวยความสะดวกดังนี้  

1. อาจารย์น าเสนอปัญหาสิง่อ านวยความสะดวกผ่านสาขาวิชา หรือผ่านคณะโดยตรง  
2. สาขาวิชาประชุมเพือ่ประเมิน และน าเสนอปัญหา หรือข้อเสนอแนะไปยังคณะ เพื่อ

น าเสนอไปยงัวิทยาเขต  
3. ทางศูนย์สนเทศฯ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัตกิารและเครื่องมือกลาง หรือ

ห้องสมุด สง่แบบประเมินความพงึพอใจ online มายังอาจารย์แต่ละท่านเพื่อประเมิน
และน าเสนอความคิดเห็น  

4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้อาจารย์ทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือแจง้เป็นการส่วนตัว และ
ให้ประเมินผลความพึงพอใจหากเป็นระบบการแจง้แบบออนไลน์ 

รายการหลักฐาน  
1. วาระการประชุมสาขาวิชา  
2. แบบประเมินความพึงพอใจ online  
3. บันทึกข้อความเพื่อเสนอแนะปญัหาและวิธีการแก้ปญัหา  

 
 
10.6 มีกลไกการรวบรวมข้อมูลจาก stakeholders อย่างเป็นระบบ มีการประเมิน และปรบัปรุง
อย่างไร 

 
กลไก การประเมิน การปรับปรุง 

มีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ดังนี้  

1. เก็บข้อมูลจากบัณฑิต
ในวันรับปริญญา โดย
ให้บัณฑิตกรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์ม 

 
 

ประเมินโดยเสนอเป็นวาระ
ป ร ะ ชุ ม ส า ข า วิ ช า  ห รื อ
กรรมการหลักสูตร  

มีการปรบัปรุงรูปแบบเช่น  
1. การปรับแบบฟอร์ม

แบบสอบถามแก่
บัณฑิตเพื่อให้
ครอบคลมุประเด็นที่
ต้องการข้อมูลมากขึ้น  
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2. ประชุมกบั 
ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ใช้บัณฑิต 

3. น าแบบประเมินจาก
ผู้ประกอบการ จาก
การสง่บัณฑิตไป
ฝึกงานหรอื สหกิจ
ศึกษา มาวิเคราะห์  

 

2. การปรับเปลี่ยนจาก
การประเมินโดยใช้
กระดาษ เป็นการ
ประเมินโดยใช้ระบบ 
online  คือใช้ 
Google form เพื่อท า
ให้สะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น อีกทั้งท าให้
การวิเคราะหผ์ลง่าย
ข้ึน ซึ่งจะปรับใช้กบั
บัณฑิตที่จะรบั
ปริญญาต้ังแต่ปี 2560 
จนถึงปจัจบุัน  

  

รายการหลักฐาน  
1.วาระการประชุมสาขาวิชา  
2. แบบประเมินส ารวจคุณภาพบัณฑิต online  
3. วาระการประชุมกรรมการประจ าคณะ  
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Criterion 11 

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

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

and the programme should achieve the expected learning outcomes and 

satisfy the needs of the stakeholders. 

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

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

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

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

the programme and its graduates. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

AUN 11 
Output 
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11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is 

established, monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

       

11.3 Employability of graduates is 

established, monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

       

11.4 The types and quantity of research 

activities by students are established, 

monitored and benchmarked for 

improvement [2] 

       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders 

are established, monitored and 

benchmarked for improvement [3] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

benchmarked for improvement 

งานทะเบียนและประมวลผลได้เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการตกออกของนักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มีข้อมูลการตกออกในแต่ละช้ันปีดังตารางต่อไปนี้ 
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ปีการศึกษา 
จ า น ว น 

นศ.ในรุ่น 

จ านวน นศ ส าเร็จการศึกษา 

ในระยะเวลา (ปี) 

จ านวน นศ ที่ออกกลางคัน 

ระหว่างในช้ันปี 

3 ป ี 4 ป ี มากกว่า 4 ป ี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 เป็นต้นไป 

2557 47 - - - 5 3 0 0 

2558 38 - - - 1 0 0 0 

2559 25 - - - 2 3 0 0 

2560 40 - - - 2 1 0 0 

2561 10 - - - 0 0 0 0 

 

ส าหรับนักศึกษาตกออกส่วนใหญ่เกิดจากการมีผลการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะมี

นโยบายในการพิจารณาการตกออกโดยให้คณาจารย์ในหลักสูตรทบทวนผลการเรียนและน าเข้าสู่

กรรมการประจ าคณะเพื่ออนุมัติก่อนการประกาศให้นักศึกษาทราบผล และนักศึกษาที่ออกกลางคัน

ในปี 1 เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว ส่วนนักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาสี่ปี บางส่วนมี

ปัญหาเรื่องการเงิน เรื่องสุขภาพ และปัญหาครอบครัว คณาจารย์ในหลักสูตรพิจารณาให้พักการเรียน 

หรือมีช่องทางในการหาทุนการศึกษา ทุนท างาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องการเงินของนักศึกษา 

และนักศึกษาที่มีปัญหาครอบครัวจะได้รับการปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดมากข้ึน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  

และ  2558  ข้อ  16.5  การลาออก  นักศึกษาย่ืนใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อ อธิการบดีผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่เป็นหนี้สินกับ

มหาวิทยาลัย งานทะเบียนและประมวลผล  รับค าร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษาและ

ด าเนินการตามขั้นตอน   
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กระบวนการในการติดตามดูแลผลการศึกษาของนักศึกษา (ระบบ sis) 

ส่วนกลางมีระบบสารสนเทศนักศึกษา  (SIS) มีระบบ การอนุญาตและไม่อนุญาตให้

ลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษา ต่ ากว่า 2.00 โดยระบบจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่

มีผลการศึกษาต่ ากว่า 2.00  ลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ  และผู้ที่จะอนุญาตได้คืออาจารย์ที่ปรึกษา

ของนักศึกษา เป็นการสร้างเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนผ่าน

เว็บ เพื่ออนุญาตการลงทะเบียนเรียน  

กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก ตกออก 

ในระดับหลักสูตรจะมีการประชุมพิจารณาผลการประเมินในแต่ละรายวิชา เพื่อคัดกรองและ

พิจารณานักศึกษาที่อาจมีผลการศึกษาตกออกเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียนและประมาณการณ์

ระดับข้ันที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละรายวิชาเพื่อป้องกันการตกออกของนักศึกษา นอกจากนั้นส่วนกลาง 

มีระบบการรายงานช่ือนักศึกษาตกออก และส่งไปพร้อมกับการเสนอช่ือนักศึกษาเพื่อรับรองผล

การศึกษาประจ าภาคการศึกษา  โดยในรายงานมีผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ระดับ

คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) และรายงานช่ือนักศึกษาตกออก 

โดยในรายงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษา

ก่อนหน้า และสถานภาพผลการศึกษาก่อนหน้า  เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

ส่วนกลาง มีระบบการรายงานช่ือนักศึกษาขอลาออก  ผ่านค าสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษาซึ่งส่งให้คณะทุกครั้งที่มีนักศึกษามาขอลาออก  และในค าร้องขอลาออกนักศึกษาต้องไป

ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย 

กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาตกออก 

1. มีรายงานรายช่ือนักศึกษาตกออก พร้อมการเสนอรับรองผลการเรียน แต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารับรองผลการเรียนและรับรองการตกออกของนักศึกษา  

2. เมื่อมีการออกค าสั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากตกออกแล้ว จะมีการแจ้งค าสั่งพ้นสภาพให้

นักศึกษาที่สังกัดทราบและท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาทราบด้วย  
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อนึ่ง ก่อนจะมีการตกออก นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00 ในภาค

การศึกษาก่อนหน้าที่จะมีการตกออก  ซึ่งนักศึกษาเหล่าน้ี  มหาวิทยาลัยจะมีการแจ้งผลการศึกษาไป

ยังผู้ปกครองของนักศึกษาทราบด้วย 

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

for improvement 

นักศึกษารหัส 58 ที่คาดว่าจะส าเร็จในปีการศึกษา 2561 ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 

4 ปี ทั้งหมด โดยทางหลักสูตรและคณะ มีแนวปฏิบัติในการติดตามและเก็บข้อมูล โดยให้อาจารย์ที่

ปรึกษาคอยติดตาม และแนะน าอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือ ไลน์ และ

เฟสบุ๊ค เพื่อให้นักศึกษาได้ปรึกษาอย่างสะดวกและทั่วถึง แต่การเปรียบเทียบระยะเวลาในการส าเร็จ

การศึกษากับนักศึกษาหลักสูตรใกล้เคียงจากต่างมหาวิทยาลัย ท าได้ยาก เนื่องจากแต่ละสถาบันมักไม่

เปิดเผยข้อมูล 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ท าการส ารวจการได้งานของนักศึกษาจากทุกปี ในช่วงงานรับปริญญา 

(กันยายนทุกปี) โดยในปี 2561 จากผลส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตในหลักสูตรซึ่งได้รับข้อมูล 43 

คน คิดเป็น 100% ของบัณฑิต พบว่ามีผู้ศึกษาต่อ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ท างานในบริษัทเอกชน 17 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 และยังไม่ได้งาน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.5 (รอค าตอบจากหน่วยงาน 11 

คน) จากข้อมูลของผู้มีงานท าแล้วพบว่าเป็นการท างานตรงสายอาชีพโดยได้งานทันทีหลังส าเร็จ

การศึกษา 5 คน ใช้เวลาหางาน 1-2 เดือน 11 คน และ3-6 เดือน 1 คน ซึ่งผลการส ารวจแสดงให้เหน็

ว่านักศึกษาในหลักสูตรได้งานท าตรงกับวิชาชีพที่เรียน และมีการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  

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

monitored and benchmarked for improvement 

 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาย่อยอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์และสาขาวิชาย่อย

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ มีนักศึกษาทั้งท าวิจัยผ่านรายวิชาโครงงานนักศึกษา และท าวิจัยผ่าน
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โครงงานสหกิจศึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีจ านวนโครงการวิจัยที่นักศึกษาได้รับทุน

วิจัยร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร (ทุนวิจัยร่วมกับโรงงาน) โดยงานวิจัยที่ท ามีลักษณะสอดคล้องกับ

สาขาวิชาเอก มีคุณภาพและความถูกต้อง (มีคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง กรรมการสอบ และ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานในการตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพและประเมินผล) สามารถใช้ในการ

ปรับปรุงแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม  

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้รับงบประมาณส าหรับพัฒนานักศึกษาจากวิทยาเขต และ

คณะ ทั้งงบประมาณในการน านักศึกษาไปทัศนศึกษายังสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง งบพัฒนา

นักศึกษาด้านต่าง ๆ งบโครงการบริการวิชาการที่น าเนื้อหาการเรียนการสอนไปบูรณาการกับการ

บริการวิชาการ (รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ เอกสารการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาของ

สาขาวิชา) 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรได้จัดท าแบบสอบถาม

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของตนเองของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่ให้

จัดการประเมินการสอนในทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ซึ่งโดยส่วนใหญ่คณาจารย์ได้ผลการประเมิน

ในระดับดีข้ึนไป (รายละเอียดตาม มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 

 นอกจากนี้ ทางหลักสูตรได้รับผลการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการผ่านรายวิชา

สหกิจศึกษา และรายวิชาฝึกงาน ที่เน้นการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เมื่ออาจารย์ใน

หลักสูตรออกนิเทศนักศึกษาจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการและอาจารย์ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยน

แนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะมี แบบ

ประเมินจากหลักสูตรให้ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมความต้องการ

ของอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมยางได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง( 5 ประเด็น) 
1. มีกระบวนการสร้าง ELOs ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร มีการก าหนด ELOs 

ทั้งที่เป็นแบบทั่วไปและที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงชัดเจน ที่ได้มาจากความต้องการ ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 

2. เป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ทางอุตสาหกรรมยางพารา  
3. มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต ( Lifelong 

learners) และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย 
4. มีระบบในการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยเฉพาะโครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาใน

หลักสูตรได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาในระดับสถาบันการศึกษา และระดับภูมิภาค ได้เป็น
ตัวแทนเข้าประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี 

5. การให้ความส าคัญกับผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการเรียน 
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ตามข้อมูลย้อนกลับที่ได้ติดตาม
ประเมินผลมาอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

1. การก าหนด ELOs ที่สามารถวัดผลได้จริง และสามารถสะทอ้นให้เห็นเอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่น
ของบัณฑิตที่แตกต่างจากหลกัสูตรอื่นๆ โดยการเช่ือมโยงวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรกับ ELOs 
ที่ปรากฏใน มคอ.2 

2. การให้ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัระบบ ISO ให้บัณฑิตสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการท างาน
จริง 

3. การสร้างกจิกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากบัณฑิตของหลกัสูตรให้แก่นักศึกษารุ่นปจัจบุัน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มในการเข้าสูก่ารท างานในสถานการณ์จริง 

4. การเพิม่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเครือ่งมอืที่ต้องใช้ในการท างานทั้งในอุตสาหกรรมยาง 
และอุตสาหกรรมแปรรูปไม ้

5. กระบวนการในการประเมินผลการด าเนินการรบันักศึกษา เพื่อให้ได้จ านวนนักศึกษาตาม
เป้าหมายของหลกัสูตร 
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แนวทางการพัฒนา ( 5 ประเดน็) 
1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันก าหนด ELOs ที่สามารถวัดผลได้จริง และสามารถสะท้อน

ให้เห็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของบัณฑิตที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ 
2. เชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญในระบบ ISO มาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ในระบบ ISO 

แก่นักศึกษา 
3. เชิญบัณฑิตของหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในการท างานมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่

นักศึกษารุ่นปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการเข้าสู่การท างานในสถานการณ์จริง 
4. คณาจารย์ที่ท าการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ควรเพิ่มหรือเน้นกิจกรรม

การเรียนการสอนส่วนน้ีให้มากขึ้น 
5. คณาจารย์ในหลักสูตร (รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาวิชา) ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินผล

โครงการรับนักศึกษาที่ผ่านเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่จ านวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตร และมีกระบวนการพัฒนาคือ 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยคณา
จารณ์และนักศึกษาในหลักสูตรไปยังกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 2. จัดค่ายให้นักเรียนเข้าใจถึง
การเรียนการสอนในหลักสูตร ภาวการณ์ได้งานและแหลง่งานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการสมัคร
เรียนในหลักสูตร และ 3. จัดท าสื่อ แผ่นพับ วีดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลเนตเวิร์คเช่นเฟสบุ๊กและปรับปรุงเวปไซต์ของสาขาให้มีความ
ทันสมัยและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของหลักสูตร 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

 
CdsName CdsValues 

1.จ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด   
ระดับปรญิญาตร ี 1 
ระดับ ป.บัณฑิต 0 
ระดับปรญิญาโท 0 
ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู 0 
ระดับปรญิญาเอก 0 
2.จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง   
ระดับปรญิญาตร ี 0 
ระดับ ป.บัณฑิต 0 
ระดับปรญิญาโท 0 
ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู 0 
ระดับปรญิญาเอก 0 
3.จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี   
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 0 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  0 
4.จ านวนอาจารยป์ระจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 15 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  

1 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

3 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

11 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 7 
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จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒปิริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

1 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒปิริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

4 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒปิริญญาเอก หรอื
เทียบเท่า 

5 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  5 
จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรอื
เทียบเท่า 0 
จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 1 
จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

4 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิรญิญาตรี หรือ
เทียบเท่า 0 
จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิรญิญาโท หรือ
เทียบเท่า 0 
จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิรญิญาเอก หรอื
เทียบเท่า 1 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
5.คุณวุฒิอาจารยป์ระจ าหลักสูตร   
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
ระดับปรญิญาตร ี 1  
ระดับ ป.บัณฑิต 0  
ระดับปรญิญาโท 2  
ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู 0  
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ระดับปรญิญาเอก 3  
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 3  
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3  
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3  
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีต าแหนง่รองศาสตราจารย์ 0 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีต าแหนง่ศาสตราจารย์  0  
6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0 

บทบสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศาร
ฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0 

ผลงานที่ได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร 0 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรอืระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให้  กพอ./กกอ.ทราบ

1 
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ภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

9 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

0 

ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 0 
ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน 0 
ต าราหรอืหนงัสือหรอืงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทาง
วิชาการแล้ว 

0 

ต าราหรอืหนงัสือหรอืงานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการอ้างองิใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ไม่ได้ส ารวจ 

7.การมีงานท าของบณัฑิต  
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทัง้หมด 43 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า
ภายใน 1 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา 

43 
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จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูท้ี่
ประกอบอาชีพอสิระ) 

17 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 0 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานท ากอ่นเข้าศึกษา 0 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีกจิการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่แล้ว ไม่ได้ส ารวจ 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 3 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท ไม่ได้ส ารวจ 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีเ่กณฑท์หาร ไม่ได้ส ารวจ 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

10000-
15000 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

ไม่ได้ส ารวจ 

8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท - 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รบั
การตีพิมพห์รือเผยแพร ่

- 

จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง  - 
จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

- 

จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

ผลงานที่ได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร - 
จ านวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 
จ านวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการ

 



123 

 
 

 

    
 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall's list) หรอืตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ทีป่รากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
จ านวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- 

ผลงานที่ได้รบัการจดสทิธิบัตร - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

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

- 

9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก - 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพห์รือเผยแพร ่

- 

จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

- 

จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบัน

- 
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อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

ผลงานที่ได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร - 
จ านวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 
จ านวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall's list) หรอืตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ทีป่รากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

 

จ านวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- 

ผลงานที่ได้รบัการจดสทิธิบัตร - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ปกีารศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 

- 

 


