
1 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) 

 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

รอบปีการศึกษา 2561 
(ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 

 
 
 
 
 

 

1 สิงหาคม 2562 
วัน เดือน ปีท่ีรายงาน 



2 
 

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2561 

 
รหัสหลักสูตร ………… 

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยียาง) 

ภาควิชา สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันที่รายงาน สิงหาคม 2562 

 

ผู้ประสานงาน 

ชื่อ ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน 

ต าแหน่ง รักษาการประธานหลักสูตรเทคโนโลยียาง 

โทรศัพท์ 0-7735-5453 

email jintapun@yahoo.com 

 

ชื่อ ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ 

ต าแหน่ง QMR หลักสูตร 

โทรศัพท์ 0-7735-5453 

email sunisa.su@psu.ac.th 

  
ชื่อ นางสาวพันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์ 

ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 

โทรศัพท์ 091-024-2824 
email Pantip.jk@gmail.com 

 
................................................................................. 

                                                                   (ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน) 
                                                                  รักษาการประธานหลักสูตรเทคโนโลยียาง 

mailto:Pantip.jk@gmail.com


3 
 

ค าน า 

 รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 การประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้แก่หน่วยงานที่

เกีย่วข้องและเผยแพร่แกส่าธารณชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) 

พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม

ระบบการประกันคุณภาพ CUPT (The Council of the University Presidents of Thailand Quality 

Assurance) ในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN) แนวทาง

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด โดยรายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายในซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ช่วงเวลาในการรวบรวม

ข้อมูลรายงาน ตั้งแต ่1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 

 หลักสูตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสะท้อนภาพการด าเนินงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการ

ปฏิบัติงานในทุกมิติในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา ทางหลักสูตรฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ 

จากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงโดย

ด าเนินการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของหลักสูตรฯ ต่อไป  

 สุดท้ายนี้หลักสูตรขอขอบคุณบุคลากรของหลักสูตรฯ บุคลากรของคณะฯ และบุคลากรทุกหน่วยงาน

ที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี                                                                           
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรฉบับนี้ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โดยคณาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งมีระบบการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน และการจัดท าแบบประเมินความต้องการ  การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามหลัก PDCA ในระดับหลักสูตร เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ AUN QA ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้ (AUN 1 - AUN 11) จากผลการประเมินตนเองแยกเป็นแต่ละ
ตัวบ่งชี้ ได้ผลสรุปดังนี้ 

โดยใน AUN 1 ซึ่งเป็นการก าหนดลักษณะพึงประสงค์ (ELOs) ของนักศึกษา ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้น าข้อค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ ผู้สอน ผู้เรียน เป็นต้น มาปรับเพ่ือก าหนด ELOs และ 
PLO ให้สอดคล้องตามความต้องการ มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 4 คะแนน ส่วน AUN 2 เป็น
การก าหนดศาสตร์ต่างๆ ภายในหลักสูตรเพ่ือให้ครอบคลุมต่อเทคโนโลยีและเป็นรายวิชาที่ทันสมัยที่น ามาปรับ
ใช้ในหลักสูตรเทคโนโลยียาง หลักสูตรได้มีการก าหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELOs และได้มีล าดับการเรียน
ในวิชาต่างๆ โดยก าหนดไว้ในแผนการเรียนอย่างชัดเจน มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 4 คะแนน
AUN 3 ซ่ึงหลักสูตรมีการระบุปรัชญาของหลักสูตรที่ชัดเจน มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนแบบ 
Active learning และที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ใน
เกณฑ์4 คะแนน AUN 4 หลักสูตรมีแนวทางการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ชัดเจน มีระดับคุณภาพ
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 4 คะแนน ส่วนใน AUN 5 หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลนักศึกษาที่ชัดเจน มีการประกาศ
ผลให้ทราบตามเกณฑ์ของคณะ และนักศึกษาสามารถขออุทธรณ์ได้ในกรณีที่คิดว่าการให้คะแนนไม่เป็นธรรม 
มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน ในด้านการพัฒนาตัวเองของคณาจารย์ในหลักสูตรตาม 
AUN 6 บุคลากรในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนางานวิจัยและผลงาน
ตีพิมพ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับประเทศ มี
ระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน  

ในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้มีระบบศูนย์กลางซึ่งเตรียมความพร้อมโดยวิทยาเขต 
กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรมีข้อก าหนดในกระบวนการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย มีการ
ประเมินคุณภาพนักศึกษาแรกเข้าอย่างชัดเจนและมีระบบการเรียนปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาเพ่ือให้มีความ
พร้อมในการเข้าเรียนในหลักสูตร มีสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งสื่อต่างๆ เป็นการจัดเตรียมโดย
ทางวิทยาเขต จากการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจดังแสดงไว้ใน 3 AUN (AUN 7 เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนคุณภาพ AUN 8 คุณภาพและการสนับสนุนของนักศึกษา และ AUN 9 สิ่งอ านวยความสะดวก
และโครงสร้างพ้ืนฐาน) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

 ส่วนใน AUN 10 มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 4 คะแนน หลักสูตรมีข้อก าหนดใน
กระบวนการเพ่ิมคุณภาพส่งผลให้ได้ผลเอาท์พุทของนักศึกษาออกมาดังแสดงไว้ใน AUN 11 ความพร้อมใน  
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ปัจจุปันหลักสูตรได้เปิดรับนักศึกษาในปีแรกเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาเข้าเรียน
จ านวน 8 คน (ปริญญาเอก 4 คน และปริญญาโท 4 คน) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 
 จากการประเมินคุณภาพหลักสูตรพบว่าได้มีการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและมีการด าเนินงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีระบบปรับปรุงกระบวนการท างาน 
โดยใช้การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานเป็นกรอบในการท างานเพ่ือปรับปรุงผลการท างานด้านต่างๆ 
และให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และการจัดท าแบบประเมินความต้องการแล้วประเมินผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามหลัก PDCA ในระดับหลักสูตร กิจกรรม โครงการและแผนกลยุทธ์
เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การก าหนดคู่เทียบที่มีผลการด าเนินงานที่สูงกว่า และมี
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
หลักสูตร ส่งผลให้มีนักศึกษาเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมทั้งเครื่องมือในการปฏิบัติการต่างๆ และ
มีการจัดระบบการเรียนการสอน และคุณภาพของคณาจารย์ผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 

ส่วนน า 
 

1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภารกิจหลักในการ
บริหารวิชาการในด้านเทคโนโลยีและการจัดการในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสนอง ตอบต่อความ
ต้องการทางภาคอุตสาหกรรมและสังคมโดยบริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้
ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ์  
มีวิสัยทัศน์ เป็นคณะชั้นน าของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/vision) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีความส าคัญของภาคใต้
ตอนบน มีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางกิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่ต้องการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเฉพาะด้านยางพาราสูงมาก เพ่ือด าเนินกิจกรรมแก้ปัญหาดังกล่าว
ด้วยการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ซึ่งได้รับการ
อนุมัติให้เปิดหลักสูตร โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกประกาศไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 
2557 โดยการน ากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพ่ิมมูลค่า
ยางพารา ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ ด้านการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้าน
ยางพาราต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันใน
มิติต่างๆ ให้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยียางที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าสังคมและช่วยขับเคลื่อนให้ทันการเปลี่ยนแปลง  

2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางทีม่ีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางนวัตกรรม ยาง และ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จั กวิเคราะห์และประยุกต์ได้ เป็นผู้น าทาง
วิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ยางของประเทศ 

 2.2 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองค์ความรู้ขั้นสูงด้านเทคโนโลยียางและสาขาวิชา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมากพอที่จะท าการวิจัยและพัฒนาและรู้จักประยุกต์องค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยียางอย่างเชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางของประเทศ   

 2.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร  
  การด าเนินการของหลักสูตรฯ ให้ความส าคัญจากวิสัยทัศน์ที่กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นมหาวิทยาลัย เพ่ือนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการ พัฒนาภาคใต้
และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน พ.ศ.2570” และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่มีทั้งหมด 3 ด้านคือ 1) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรมโดยมีวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 2) บัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติและ 3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบนั้น  
 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางของแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้ ก าหนดทิศทางการ
วิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยางพาราของประเทศเพ่ือให้
นักศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและประเทศในอนาคต โดย
ก าหนดมาตราฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน หรือ Expected Learning Outcome (ELO) ของหลักสูตรสะท้อน
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม  ก าหนดให้บัณฑิตสามารถ
สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ ความสามารถในด้านต่างๆ 
ของบัณฑิตที่หลักสูตรพัฒนานั้นมีความโดดเด่นอยู่ในระดับสากล โดยได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholders’ needs analysis) และวิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (graduate attributes) และผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร โดยเน้นน าความต้องการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นโจทย์วิจัยในการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ตอบโจทย์ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมยาง  
 ทางหลักสูตรได้วิ เคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการหลักสูตร ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้วิเคราะห์องค์ประกอบ
อ่ืนที่มีความส าคัญ ซึ่งได้แก่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ความพร้อมของหลักสูตรในเชิงพ้ืนที่ และความส าคัญใน
เชิงเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพ่ือมาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการหลักสูตรเพ่ือให้
ตอบสนองต่อทุกภาคส่วนได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพด้วย การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทางหลักสูตรฯ ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ด้วย
การสอบถามจากการพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จากการไปสอบถามจาก
หน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรโดยตรง จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
จากนโยบายของภาครัฐต่ออุตสาหกรรม 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับการอนุมัติให้เปิด
หลักสูตร โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกประกาศไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 
2557 โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน 4 คน เปิด
สอนภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
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3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
3.1 โครงสร้างการจัดองค์กร 
โครงสร้างการจัดองค์กร 

 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพ 1 โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  

3.2 การบริหารหลักสูตร  
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

3.2.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า  5 คน ด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี เพ่ือท าหน้าที่บริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน ดูแล และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.2 มีการประเมินหลักสูตรและน าผลมาพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่าง
น้อยทุกๆ 5 ปี 

3.2.3 การจัดการเรียนการสอน 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งอาจารย์ประจ า อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2557 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน การสอบ 
และควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

3) มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์โดยนักศึกษา เพ่ือน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาต่างๆ และวิทยานิพนธ์ 

3.2.4 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ 
1) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาให้นักศึกษา 
2) สรรหาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญตามหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์และสารสนเทศ 

สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานักศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง สาขาวิชาเทคโนโลยีไม้ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

สาขาวิชาทรัพยากร
ประมงและชายฝั่ง 
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 3) นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 

4) จัดกิจกรรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพ่ือน าเสนอ  เพ่ือได้ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดในการผลิต
วิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพและประโยชน์ต่อสังคม 

5) จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนา/แก้ไขในการท าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์
ปีละ 1 ครั้ง 
 3.2.5 การประกันคุณภาพมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

1) นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินและแนวทางการ
จัดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   2) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1  ต้องเสนอและสอบผ่านโครงร่างวิจัย เพ่ือท า
วิทยานิพนธ์ภายใน ปีการศึกษาที่ 1 ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอ
ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  (proceedings) ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
      3) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและ
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอและสอบผ่านโครงร่างวิจัยเพ่ือ
ท าวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 2 น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอ
ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม 
(proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   1) นักศึกษาที่เข้าศึกษาใน แบบ 1.1 ต้องเสนอและสอบผ่านโครงร่างวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ภายใน 
ปีการศึกษาท่ี 1 ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร
หลักสูตร น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติไม่น้อย
กว่า 1 เรื่อง 
   2) นักศึกษาที่เข้าศึกษาใน แบบ 1.2 ต้องเสนอและสอบผ่านโครงร่างวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ภายใน 
ปีการศึกษาท่ี 1 ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร
หลักสูตร น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติไม่น้อย
กว่า 2 เรื่อง 
   3) นักศึกษาที่เข้าศึกษาใน แบบ 2.1 ต้องเสนอและสอบผ่านโครงร่างวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ภายใน 
ปีการศึกษาท่ี 1 ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร
หลักสูตร น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติไม่น้อย
กว่า 1 เรื่อง 

4) นักศึกษาที่เข้าศึกษาใน แบบ  2.2  ต้องศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอและสอบผ่านโครงร่างวิจัยเพ่ือท า
วิทยานิพนธ์ภายในปีการศึกษาที่ 1 น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ เสนอ
ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ (proceedings) ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
 
4. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

4.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

4.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
4.2.1 สถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยที่หลักสูตร

เทคโนโลยียางมีห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนักด้านยาง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ ายาง ห้องปฏิบัติการวิจัย
เคมีพอลิเมอร์ และห้องเครื่องมือกลางส าหรับการวิเคราะห์ที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับระดับสากล เพ่ือท าการ
จัดการเรียนการสอนและรองรับการท าวิจัยและผลิตผลงานส าหรับตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

4.2.2 อุปกรณ์การสอน รายการครุภัณฑ์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ประจ าวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 4.2.3 รายการครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

 1) เครื่องมือด้านเทคโนโลยียาง 

 หลักสูตรมีเครื่องมือด้านเทคโนโลยียางเพียงพอเช่น เครื่องมือทดสอบวิเคราะห์ชั้นสูงต่างๆ โรงงาน

ต้นแบบการผลิตน้ ายางข้นชนิดครีมและการผลิตผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ า ครุภัณฑ์ประจ าโรงงาน ได้แก่ ถังกวน

พร้อมถังแยกเตรียมน้ ายางครีม เครื่องตีฟองน้ าแบบแบชและแบบต่อเนื่อง เครื่องล้างฟองน้ าและบีบน้ า เครื่อง
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นึ่งฟองน้ า เครื่องอบแห้ง เครื่องเตรียมสารแขวนลอย ตู้อบ เครื่องชั่ง เครื่องทดสอบความเสถียรเชิงกลน้ ายาง 

เครื่องบดผสมแบบเปิด เครื่องบดผสมแบบปิด เครื่องอัดเบ้า เครื่องมือวัดความอ่อนตัวของยาง เครื่องวัดความ

หนืดมูนนี่ เครื่องวัดความแข็งของยาง เครื่องมือทดสอบการสุกของยางแบบไร้โรเตอร์ เครื่องทดสอบแรงดึง ฯ 

 เครื่องมือทดสอบวิเคราะห์ชั้นสูงต่างๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เครื่องวิเคระห์

การกระจายตัวของเขม่าด า เครื่องวัดขนาดอนุภาค เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า เครื่องการวิเคราะห์การเปลี่ยน 

แปลงน้ าหนักและพลังงานทางความร้อนของสาร กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม เครื่องทดสอบการพักความเค้นที่

สามารถแปรอุณหภูมิการทดสอบได้ (Temperature Scanning Stress Relaxation Meter) เป็นต้น 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรสามารถใช้บริการเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัยได้จากศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านยาง อาคารปฏิบัติการทางด้านยาง ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

4.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  
4.3.1 วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
4.3.2 หนังสือ/ต ารา มีคณะกรรมการวางแนวทางในการจัดซื้อหนังสือ อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอ

รายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา การเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการเพื่อจัดหาเพิ่มเติม 
4.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจความต้องการทรัพยากร

ที่ต้องการเพ่ิมเติม และแจ้งความต้องการไปยังวิทยาเขต หรือหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เพ่ือการจัดสรร
งบประมาณและจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

4.3.4 มีคณะกรรมการจัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนและติดตามการใช้ 
 4.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร     

4.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
4.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
 

5. การบริหารคณาจารย์  
 5.1 การรับอาจารย์ใหม่  
  ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ 
 5.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  การการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน มีการติดตามและประเมินผล ประชุมให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชาก่อนตัดเกรด มีประเมินผลจากนักศึกษาและน าผลการประเมินปรับปรุงมา  ทบทวนหลักสูตร การน า
ผลการด าเนินงานมาหารือแนวทางที่จะท าให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

5.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
ไม่มีการแต่งตั้งคณาจารย์อาจารย์พิเศษ  
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6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 6.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
6.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

  บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  และสามารถอ านวยความสะดวกให้อาจารย์
และนักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น  บุคลากรสนับสนุนควรเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้าน
เทคโนโลยียาง อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสาขาเทคโนโลยียาง อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/เดือน มีการเพ่ิมทักษะความรู้ในเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางด้านยาง และอาคารปฏิบัติการ
ทางด้านยาง ให้สามารถใช้บริการเครื่องมือเหล่านั้นส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัยได้และเพ่ือการ
ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ มีการทบทวนและมีการประเมินผลพร้อมน ามาปรับปรุงพัฒนางานต่อไป 
 

7. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
 7.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

7.1.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือแนะน า ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดแผนการเรียนและเรื่องอ่ืนๆ  

7.1.2 ก าหนดระยะเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในการเรียน การท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการให้ค าปรึกษาค าแนะน าในเรื่องต่างๆ 

7.1.3 มีการประเมินโดยแบบเจาะลึกจากการสอบถามนักศึกษาและบัณฑิตทุกปีการศึกษา เพ่ือจะได้
ข้อมูลมาเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขาและปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 7.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา   

7.2.1 นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน 
และวิธีการประเมินผล 

7.2.2 จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
7.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 

8. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
8.1 ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพ่ือได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี โดยการวิจัยหรือการจัดการสัมมนาทางวิชาการกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

8.2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา เพ่ือจะได้ข้อมูลมาเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตศึกษาใน
สาขา 

8.3 มีการประเมินผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา เพ่ือจะได้ข้อมูลมาเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตร 

8.4 มีการติดตามบัณฑิตทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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9. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามมคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานใน AUN QA ปีที่แล้ว 

 X X X X 

7)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

8)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

9)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

10) นักศึกษามีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติอย่างน้อย 1เรื่อง/คน 

 X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย   
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

13) นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปีหลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

   X X 

14) บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ก.พ. 
ก าหนด 

   X X 
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ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

10. โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง  
       (Master of Science Program in Rubber Technology) 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ - 9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

รวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา จ านวน 2 ภาคการศึกษา  
และต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แบบไม่นับหน่วยกิต 

10.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
    (Doctor of Philosophy Program in Rubber Technology) 

    โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 6  หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก - - 6  หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

รวมแล้วไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต  72 หน่วยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา ในชั้นปีที่ 1 และ 2  แบบ  
             ไม่นับหน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ  

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 - แบบ 1.1 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวม
ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
 - แบบ 1.2 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 
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  - แบบ 2.1 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวม
ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต 
 - แบบ 2.2 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวม
ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

11.1 หลักสูตรปริญญาโท  
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

-  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

-  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยรวม มากกว่า 
3.0) หรือมีผลงานวิจัย หรือมีประสบการณ์ท างานในภาคอุตสาหกรรมในสาขาเทคโนโลยียางหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

-   คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
-  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดี  
-  คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.2 หลักสูตรปริญญเอก 
หลักสูตรแบบ 1.1  

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์ เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่
พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรแบบ 1.2  

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยี  
พอลิเมอร์ เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ยมากกว่า 
3.25) หรือมีผลงานวิจัยที่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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หลักสูตรแบบ 2.1 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยี 
พอลิเมอร์ เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่
พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรแบบ 2.2 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์ เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่
พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

12.แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. มีแผนปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ. 
และ มาตรฐานคุณวุฒิ 

1. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3 .  ติ ดต ามกรอบมาตร ฐ าน
คุณวุฒิของประเทศไทย 

1. รายงานผลการด าเนินการ
และการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. รายงานผลการด าเนินการ
และการประเมินหลักสูตร 

2. มีแผนปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของ เทคโน โลยี แ ละความ
ต้องการของ อุตสาหกรรม              
และสังคม 

1. พัฒนาหลักสูตร โดยมีพ้ืนฐาน
จากความต้ อ งการของ ภาค 
อุตสาหกรรมและชุมชนสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 
2. ทันการเปลี่ยนแปลงความต้อง 
การเทคโนโลยียางของประเทศ 

1. จ านวนของวิทยานิพนธ์ที่ได้มี             
ความสอดคล้องความต้องการ
ของอุตสาหกรรมและสังคม 
2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

3. มีแผนพัฒนาบุคลากรด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
2. มีการสนับสนุนการดูงานและ               
การหาโจทย์วิ จั ยจากภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือ
ก าหนดหัวข้อวิจัยและการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย 

1. จ านวนอาจารย์ที่ เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 
2 .  จ านวนผลงานตี พิม พ์ ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
3. จ านวนครั้งต่ออาจารย์ในการ
ดูงานหรือประชุมเพ่ือหาโจทย์
วิจัย 
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บทที่ 2 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 
(แบบฟอร์มนี้ใช้ส าหรับกรณีท่ีนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ. 2548 และ 

ยังไม่มี/ยังไม่ใช้หลักสูตรฉบับใหม่ที่ใช้เกณฑ์ สกอ. 2558) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

…………………………………………………………. (ลายเซ็นต์) 
                                          (รศ.ดร.เจริญ   นาคะสรรค์) 

                                                        ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                         วันที่...................................... 

ผู้ประสานงานเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
1. ชื่อ...ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน 
    ต าแหน่ง...รักษาการประธานหลักสูตรเทคโนโลยียาง 
    โทรศัพท…์ 0-7735-5453 
    E-mail…jintapun@yahoo.com 
2. ชื่อ..ผศ.ดร.สุนิสา สุชาต ิ
    ต าแหน่ง... QMR หลักสูตรและกรรมการหลักสูตร 
    โทรศัพท์... 0-7735-5453 
    E-mail… sunisa.su@psu.ac.th 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง พ.ศ. 2557 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ส าหรับ พ.ศ. กรุณาระบุ พ.ศ. ของหลักสูตรฉบับล่าสุดที่ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว ณ 
วันทีเ่ขียนรายงานฉบับนี้) 
 
หลักสูตรฉบับล่าสุดผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 362(9/57) วันที ่20 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ดูได้จากตัวเล่มหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อที่ 6)  
โดยมีก าหนดเปิดสอนในเดือนมกราคม พ.ศ.2558 (ดูได้จากตัวเล่มหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อที่ 6)  
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ (แบบฟอร์ม 2548) 
 

เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตาราง 1.1 
ตารางท่ี 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา1 
(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน? ตาม มคอ. 2 
(ระบุต าแหน่ง
ทางวิชาการ) 

 

ณ ปัจจุบัน (หากอยู่
ระหว่างการเสนอ
ชื่อเปลี่ยนแปลง/  
ปรับลด/เพิ่ม กรุณา
ระบุข้ันตอน) 

ตรง สัมพันธ์ 

1.รศ.ดร.เจริญ  
  นาคะสรรค์ 

1.รศ.ดร.เจริญ 
นาคะสรรค์* 

วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร,์ 2529 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์  พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2534 
Ph.D. (Polymer Rheology and Processing), 
University of Bradford, England, 2540 

  

2.ดร.จุฑารัตน์  
อินทปัน 

2.ดร.จุฑารัตน์  
อินทปัน* 

วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), 
 ม.สงขลานครินทร์, 2546 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์), 
ม.สงขลานครินทร์, 2553 และ 
Ph.D. (Biotechnology and 
Microbiology), Montpellier SupAgro, 
France, 2553 

  

3. ดร.สกุลรัตน์  
พิชัยยุทธ์ 
 

3. ดร.สกุลรัตน์  
พิชัยยุทธ์* 
 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร์, 2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2551 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2555 

  

4. ผศ.ดร.สุนิสา   
สุชาติ 
 

4. ผศ.ดร.สุนิสา  
สุชาติ* 
 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),                        
ม. สงขลานครินทร์, 2533 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2542 
Ph.D. (Chemical Engineering), 

  

                                                           
1
 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ

ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา1 
(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน? 
ตาม มคอ. 2 
(ระบุต าแหน่ง
ทางวิชาการ) 

 

ณ ปัจจุบัน (หากอยู่
ระหว่างการเสนอ
ชื่อเปลี่ยนแปลง/  
ปรับลด/เพิ่ม กรุณา
ระบุข้ันตอน) 

Universite de Montpellier II, France, 
2555 

5. ดร.เอกสิษฐ์        
อนันต์เจริญวงศ์ 
 

5. ดร.เอกสิษฐ์       
อนันต์เจริญวงศ์* 
 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),                        
ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
Ph.D. (Chemistry and Physico-
Chemistry of Polymer),  
Universite du Maine, France, 2554 

  

 
หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * ท้ายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ข้อ 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านที่เป็น “อาจารย์ประจ า” มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หรือไม่ 

1.1 ก. ในระหว่างปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดปัจจุบันทุกท่าน 
(คอลัมน์ที่สองในตารางที่ 1.1) ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่2 (หมายถึงยังมีการจ้างงานตั้งแต่เริ่มปีการศึกษาที่ท า
การประเมินในครั้งนี้ จนถึงปัจจุบันหรือไม่) 

 

  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  

1.1 ข. อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านเป็น “อาจารย์ประจ า” ซึ่งท าหน้าที่สอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร3 
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
 

                                                           
2
 ก. ในอดีตเคยพบว่า ในหลักสูตรจ านวนหนึ่งยังคงมีชื่ออาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว หรืออาจารย์ที่เกษียณแล้ว (และไม่ได้รับก ารจ้างต่อ) เป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ข. หากผู้ประเมินสืบค้นการจ้างงานของอาจารย์ท่านใดใน  https://dss.psu.ac.th/dss_person/main.asp  แล้วไม่พบหลักฐาน  หลักสูตรควรมี
หลักฐานเป็นสัญญาการจ้างงาน 
ค. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน 
(จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557) 
3
 ก. อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อหรือมีปัญหาสุขภาพหรือมีอุปสรรคจากเหตุอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา จะไม่เข้าเกณฑ์ในข้อนี้  

 ข. สกอ. ก าหนดเกณฑ์ส่วนนี้มีเพราะเกรงว่าหลักสูตรอาจใส่ชื่ออาจารย์เพ่ือให้ครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงในหลักสูตร ซึ่งมี
ผลกระทบต่อคุณาพหลักสูตร 
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1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร4 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

ไม่น้อยกว่า 5 คน ดังตารางที่ 1.1 
 

  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
1.3 อาจารย์แต่ละท่านสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1.3 ก. หลักสูตรของท่านได้ระบุชัดเจนในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการใช่หรือไม่ (หรือสภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นว่า หลักสูตรของท่านเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการใช่หรือไม่)5 
  ใช่            
 ไม่ใช่  

1.3 ข. หลักสูตรของท่านเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุในข้อ 1.3 หรือไม่ (เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่ระบุ)6 
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
 
                                                           
4
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า “ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึง
ขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
5
 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน 

เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสน เทศ (ภูมิศาสตร์+
เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)  
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา  
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
6
ผู้ประเมินจะตรวจสอบเกณฑ์ในข้อนี้โดยใช้ฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

เป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้  
แต่อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุด
เพียง 2 หลักสูตรในกรณีของ  
-หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีชื่อสาขาเดียวกัน 
-หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
ปกติท่ีได้ประจ าอยู่แล้ว (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 
เม.ย. 2549)  
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 เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท 
 

มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) หรือ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม/อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (คุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา) 
3) อาจารย์ผู้สอน (คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์
ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา)  

ปริญญาเอก 
 

มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอนในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) หรือ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม/อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (คุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา) 
3) อาจารย์ผู้สอน (คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา) 

 
กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน 

โดยแยกเป็นรายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (แต่
หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 

(หากผลงานเป็น proceeding บอกระบุเลขหน้าด้วยเพ่ือให้รู้ว่าไม่ได้เป็นบทคัดย่อเพียงอย่างเดียว 
ทั้งนี้  proceeding ที่มีเฉพาะบทคัดย่อไม่สามารถนับว่าเป็นผลงานตามเกณฑ์นี้ได้) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 1 ชื่อ  รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ 
      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย 28 ปี 1 เดือน 13 วัน (19 มิ.ย. 2534)  (นับถึง สค.ของปีนี้) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1) Pichaiyut, S., Nakason, C., Wisunthorn, S. 2018. Biodegradability and Thermal Properties 

of Novel Natural Rubber/Linear Low Density Polyethylene/ Thermoplastic Starch Ternary 
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Blends, Journal of Polymers and the Environment, Article in Press.doi.org/10.1007/ 
s10924-017-1174-3. 

2) Faibunchan, P, Nakaramontri, Y, Chueangchayaphan, W., Pichaiyut, S., Kummerlöwe, C., 
Vennemann, N., Nakason, C. 2018. Novel Biodegradable Thermoplastic Elastomer Based 
on Poly (butylene succinate) and Epoxidized Natural Rubber Simple Blends. Journal of 
Polymers and the Environment, Article in Press. doi.org/10.1007/s10924-017-1173-4. 

3) Yangthong, H, Pichaiyut, S. Jumrat, S.  Wisunthorn, S. Nakason, C. 2018. Novel Natural 
Rubber Composites with Geopolymer Filler, Advances in Polymer Technology, Article in 
Press. DOI: 10.1002/adv.21940. 

4) Salaeh, S. Boiteux, G. Cassagnau, P. Nakason, C. 2017. Dynamically cured poly 
(vinylidene fluoride)/epoxidized natural rubber blends filled with ferroelectric ceramic 
barium titanate, Comp. A., 93: 107–116. 

5) Thongnuanchan, B. Rattanapan, S. Persalea, K. Thitithammawong, A. Pichaiyut, S. 
Nakason, C. 2017. Improving properties of natural rubber/polyamide 12 blends through 
grafting of diacetone acrylamide functional group, Polym. Adv. Technol.,28(9):1148–1155. 

           *มรีายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 2 ชื่อ ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน 
    มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย 16 ปี (7 กค. 2546- สค. 2562) ของปีที่ท าการประเมินในครั้งนี้) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1) Salomez M, Subileau M, Vallaeys T, Santoni 3, Bonfils F, Sainte-Beuve J, Intapun J, 

Granet F, Vaysse L, Dubreucq É. 2018. Microbial communities in natural rubber 
coagula during maturation: impacts on technological properties of dry natural rubber. 
124(2):444-456. 

2) Yutthapong Pianroj, Warit Werapun, Jutharat Intapun, Saysunee Jumrat and Seppo 
Karrila (2018) Mathematical modeling of drying kinetics and property investigation of 
natural crepe rubber sheets dried with infrared radiation and hot air, Drying 
Technology, 36:12, 1436-1445. 

3) Salomez M, Subileau M, Intapun J, Bonfils F, Sainte-Beuve J, Vaysse L, Dubreucq E. 
2014. Microorganisms in latex and natural rubber coagula of Hevea brasiliensis and 
their impact on rubber composition, structure, and properties. Journal of Applied 
Microbiology 117(4).921-929. 

           *มรีายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 3 ชื่อ ดร.สกุลรัตน์  พิชัยยุทธ์ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย 6 ปี 8 เดือน (1 พ.ย. 2555) (นับถึง สค.ของปีนี้) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1) Pichaiyut S, Nakason C, Wisunthorn S. 2018. Biodegradability and Thermal Properties 

of Novel Natural Rubber/Linear Low Density Polyethylene/ Thermoplastic Starch Ternary 
Blends, Journal of Polymers and the Environment, doi.org/10.1007/s10924-017-1174-3. 

2) Yangthong H, Pichaiyut S, Jumrat S, Wisunthorn S, Nakason C. 2018. Novel natural rubber  
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composites with geopolymer filler. Avanced Polymer Technology, DOI: 
10.1002/adv.21940 

3) Faibunchan P, Nakaramontri Y, Chueangchayaphan C, Pichaiyut S, Kummerlöwe C, 
Vennemann N, Nakason C. 2018. Novel Biodegradable Thermoplastic Elastomer Based on 
Poly(butylene succinate) and Epoxidized Natural Rubber Simple Blends, Journal of 
Polymers and the Environment, doi.org/10.1007/s10924-017-1173-4. 

4) Nakaramontri Y, Pichaiyut S, Wisunthorn S, Nakason C. 2017. Hybrid carbon nanotubes 
and conductive carbon black in natural rubber composites to enhance electrical 
conductivity by reducing gaps separating carbon nanotube encapsulates, European 
Polymer Journal, 90: 467–484.   

5) Pichaiyut S, Wisunthorn S, Thongpet C, Nakason C. 2016. Novel ternary blends of natural 
rubber/linear low-density polyethylene/thermoplastic starch: influence of epoxide level 
of epoxidized natural rubber on blend properties, Iranian Polymer Journal, 25:711–723.   

 *มีรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 1 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 4 ชื่อ ผศ.ดร.สุนิสา  สุชาต ิ
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย 27 ปี 10 เดือน 20 วัน ปี (10 กย. 2534) (นับถึง สค.ปีนี้) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1) Suchat, S., Theanjumpol, P. 2019. The New Model for Rapid Dry Rubber Content 

Determination in Cup Lump Natural Rubber using Shortwave Near Infrared 

Spectroscopy. Research Journal of Chemical Engineering and Processing. Vol. 1(1), 

pp. 002-008.  

2) Pithaksareetham, N., Hongkarnjanakul N. and Suchat S. 2018. Eco-

nanocomposites with epoxidized natural rubber for improved mechanical 

properties essential to unmanned aerial vehicles propeller applications. Adv 

Polym Technol. 2018; 37: 2946–2957. 

3) Suchat, S., Theanjumpol, P., Karrila, S. 2015. Rapid moisture determination for 

cup lump natural rubber by nearinfrared spectroscopy. Industrial Crops and 

Products 76 (2015) 772–780.  

4) Suchat, S. and Yingprasert, W. 2014. ECO-adhesive from modified natural rubber 

for wood applications. ISBN: 978-3-03785-927-8, J. Advanced Materials Research, 

vol. 844, Trans Tech Publications, Switzerland. pp. 182-185.  

5) Suchat, S. and Aditapsatit, P. 2014. On the Performance of Hybrid Natural 

Rubber Rubberized Concrete, ISBN: 978-3-03785-927-8, J. Advanced Materials 

Research Vol. 844 Trans Tech Publications, Switzerland.  pp. 186-189. 

       *มีรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 5 ชื่อ ดร.เอกสิษฐ์  อนันต์เจริญวงศ์ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย 14 ปี 5 เดือน 7 วัน (7 ก.พ. 2548) (นับถึง สค.นี้) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1) Anancharoenwong E., Marthosa S., Mueangdee N., Mahathaninwong N., Chotkawanid 

P. 2017. Comparative Performances of The Automatic Para Rubber Tapping Machine 
and a Jeh-Bong Knife Tapping The Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2017, 16-17  

November 2017, Prince of Songkla University, Surat Thani, Thailand. pp. 47. 
2) Anancharoenwong E., Suklueng M., Chaiprapat S., Niyomwas S. Marthosa S. 2017.   

Properties of carbon black filled NR/EPDM blends for forming the O ring seals apply 
to Solid Oxide Fuel Cells. The Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2017, 16-17  
November 2017, Prince of Songkla University, Surat Thani, Thailand. pp. 83. 

3) Chaisrikhwun B., Rakkapao N., Chueang chayaphan W., Gatemala H., 
Anancharoenwong E. 2017.  Effect of Varying the PEG Molecular Weight on 
Mechanical and Thermal Properties of Polyurethane and Polyurethane Containing 
Silver Nano-Particles .The Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2017, 16-17  
November 2017, Prince of Songkla University, Surat Thani, Thailand. 

       *มรีายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1  
2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์7,8 (กรุณาดูเกณฑ์ในตอนต้นของ
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ข้อ 3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านมีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามท่ีระบุใน
คอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1  
  เป็นไปตามเกณฑ์            

                                                           
7
 ก. หลักสูตรปริญญาโท ก าหนดให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มี

ผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) ข. คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน 
หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ 
ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2  
8
 ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการ
ท าวิจัยนั้น ๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การ
รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิช าการ กล่าวคือ ระบุชื่อ
เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557) 
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 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
ข้อ 3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(อยู่ในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
ข้อ 3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรด้วย (เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ข้อ 10.3) 
  เป็นไปตามเกณฑ์ (นั่นคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน ต้องท าหน้าที่หนึ่งตามที่ระบุ)           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
3.4 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท/ปริญญาเอก อย่างน้อย 3 ราย ดังตารางที่ 1.1 
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
3.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่อง 
หมาย “*”) มีคุณวุฒิดังนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน9หรือ

มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
ปริญญาเอก 
 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ 
มีต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ) 

 

อาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์หมายถึงอาจารย์ที่ได้ท าการสอนจริงในช่วงปีการศึกษาที่ประเมิน มิใช่
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ปรากฏอยู่ในตัวเล่ม มคอ. 2 หรือเล่มหลักสูตร 

การเปิดสอนรายวิชาในหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 เลือกตอบ ดังนี้ 
             มีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561  (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 4.1) 

 ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 (ข้ามไปท าข้อ 5) 
 

 
 

                                                           
9
 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ

ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 
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ตารางท่ี 4.1 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน  
                (ทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ) ที่สอนรายวิชาในหลักสูตร ไม่รวมวิชาวิทยานิพนธ์ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

และรายชื่ออาจารย์
ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1. รศ.ดร.เจริญ 
นาคะสรรค์* 
 

วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2529 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 
Ph.D. (Polymer Rheology and 
Processing), University of Bradford, 
England, 2540 

    

2.ดร.จุฑารัตน์  
อินทปัน* 
 

วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),     
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
พอลิเมอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2553  
Ph.D. (Biotechnology and 
Microbiology), Montpellier 
SupAgro, France, 2553 

    

3. ผศ.ดร.วรรณรัตน์ 
เชื่องชยะพันธ์ 
 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร์, 2549  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พอลิเมอร์) ม.สงขลานครินทร์, 2552 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
พอลิเมอร์) ม.สงขลานครินทร์, 2555 

    

4. ดร.สกุลรัตน์  
พิชัยยุทธ์* 
 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร์, 2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2551 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2555 

    

5. ผศ.ดร.สุนิสา  
สุชาติ* 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร์, 2533 

    



28 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

และรายชื่ออาจารย์
ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

 วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2542 
Ph.D. (Chemical Engineering), 
Universite de Montpellier II, 
France, 2555 

6. ผศ.ดร.สุวลักษณ์ 
วิสุนทร 
 

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

    

7. ดร.เอกสิษฐ์      
อนันต์เจริญวงศ์* 
 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),    
ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),   
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
Ph.D. (Chemistry and Physico-
Chemistry of Polymer), Universite 
du Maine, France, 2554 

    

 
กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน โดยแยกเป็น

รายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
***หากได้รายงานข้อมูลของอาจารย์ท่านใดในเกณฑ์ที่ 2 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) แล้วไม่ต้องรายงานซ้ าใน
หัวข้อนี้  ***ได้รายงานข้อมูลของอาจารย์ท่านใดในเกณฑ์ที่ 2 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 1 ชื่อ  ชื่อ ผศ.ดร.วรรณรัตน์  เชื่องชยะพันยุ์ 

มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย 7 ปี (นับถึง สค.ของปีที่ท าการประเมินในครั้งนี้)      
รายการผลงานวิชาการในช่วง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) มีดังนี้ 

1) Chueangchayaphan, W., Chueangchayaphan, N., Tanrattanakul, V., Muangsap, S. (2018) 
Influences of the grafting percentage of natural rubber‐graft‐poly (2‐hydroxyethyl 
acrylate) on properties of its vulcanizates. Polymer International, 67(6), 739-746. Doi: 
10.1002/pi.5565  

2) Faibunchan, P., Nakaramontri, Y., Chueangchayaphan, W., Pichaiyut, S., Kummerlowe, C., 
Vennemann, N., Nakason, C. (2018) Novel Biodegradable Thermoplastic Elastomer Based 
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on Poly (butylene succinate) and Epoxidized Natural Rubber Simple Blends. Journal of 
Polymers and the Environment, 26(7), 2867-2880. Doi: 10.1007/s10924-017-1173-4  

3) Faibunchan, P., Nakaramontri, Y., Pichaiyut, S., Chueangchayaphan, W., Wisunthorn, S., 
Kummerlowe, C., Vennemann, N., Nakason, C. (2018) Optimizing mechanical and 
morphological properties of biodegradable thermoplastic elastomer based on epoxidized 
natural rubber and poly(butylene succinate) blends. Journal of Applied Polymer Science, 
135(37), 46541(1-10). Doi: 10.1002/app.46541 

4) Chueangchayaphan, W., Tanrattanakul, V., Chueangchayaphan, N., Muangsap, S., 
Borapak, W. (2017) Synthesis and thermal properties of natural rubber grafted with poly 
(2-hydroxyethyl acrylate). Journal of Polymer Research 24(7), 107(1-8).  

5) Panwiriyarat, W., Tanrattanakul, V., Chueangchayaphan, N. 2017. Study on 
physicochemical properties of poly (ester-urethane) derived from biodegradable poly (ε-
caprolactone) and poly (butylene succinate) as soft segments. Polym Bull. 47:2245-2261. 
Doi: 10.1007/s00289-016-1833-x 

*มีรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 1 
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 2 ชื่อ ผศ.ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร 

มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย 18 ปี 2 เดือน 8 วัน (2 ก.ค. 2544) (นับถึง สค.นี้) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) มีดังนี้ 

1) Yangthong, H, Pichaiyut, S. Jumrat, S.  Wisunthorn, S. Nakason, C. 2018. Novel Natural 
Rubber Composites with Geopolymer Filler, Advances in Polymer Technology, 1-12. 

2) Pichaiyut, S., Nakason, C., Wisunthorn, S. 2018. Biodegradability and Thermal Properties 
of Novel Natural Rubber/Linear Low Density Polyethylene/ Thermoplastic Starch Ternary 
Blends, Journal of Polymers and the Environment, 26: 2855-2866. 

3) Nun-anan, P., Wisunthorn, S., Pichaiyut, S., Vennemann, N., Nakason, C. 2018. Novel 
approach to determine non-rubber content in Hevea brasiliensis: Influence of clone 
variation on properties of un-vulcanized natural rubber Industrial Crops and Products, 118: 
38-47. 

4) Nakaramontri, Y. Pichaiyut, S. Wisunthorn, S. Nakason, C. 2017. Hybrid carbon nanotubes 
and conductive carbon black in natural rubber composites to enhance electrical 
conductivity by reducing gaps separating carbon nanotube encapsulates, Euro. Polym. J., 
90: 467–484. 

5) Thepchalerm, C., Vaysse, L., Wisunthorn, W., Kiatkamjornwong, S., Nakason, C., Bonfils, F. 
2015. The Stability of Lutoids in Hevea brasiliensis Latex Influences the Storage Hardening 
of Natural Rubber, Journal of Rubber Research, 18(1): 17-26. 

*มีรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 
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4.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีคุณวุฒิและ/หรือต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์หรือไม่10 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน 

ปริญญาเอก 
 

อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน  

 
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
4.2 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือไม่ 
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
4.3 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาหรือไม ่(นั่นคือมีผลงานทางวิชาการ--ในที่นี้ไม่ระบุจ านวนชิ้นหรือกรอบเวลา) 
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10

 ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความ
ที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 

ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
นั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก 
         

     มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก (อาจารย์ทุกคนที่ยังมี
นักศึกษาในความดูแล)   (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 5.1) 

 ไม่มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก เนื่องจาก  
         เป็นหลักสูตรใหม่ 

 ยังไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 งดรับนักศึกษา 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................... 

 
ตารางท่ี 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก 
                 ***กรณุาแสดงข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/
สารนิพนธ์หลัก (+

ต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา
(ทุกระดับการศึกษา) 

-ระบชุื่อรหัสของนักศึกษาที่อาจารย์คอลัมน์ 
แรกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
-ระบเุฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา 
วิทยานิพนธ์ รวมนักศึกษาที่รักษาสถานภาพ 

1. รศ.ดร.เจริญ   
นาคะสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
  

วท.บ.(เคมี),ม.สงขลานครินทร์, 2529 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 
Ph.D. (Polymer Rheology and 
Processing), University of 
Bradford, England, 2540 

1.เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ของหลักสูตรนี้ จ านวน 6 คน ได้แก่ 
ชื่อ-รหัสของนักศึกษา 
1.1 5740330101 ปริษา ไฝ่บุญจันทร์ 
1.2 5740330102 ภัทราวดี หนุนอนันต์ 
1.3 5740330103 หัสฤทัย ยางทอง 
1.4 5740330104 อภิญญา ไกรน้อย 
1.5 5940330104 เกรียงศักดิ์ ด าอ าไพ 
1.6 6140330201 ธนัญญา ศิริเวช 

2. ดร.จุฑารัตน์  
อินทปัน 

วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
พอลิเมอร์),ม.สงขลานครินทร์, 2553  
 Ph.D. (Biotechnology and 
Microbiology), Montpellier 
SupAgro, France, 2553 

2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ของหลักสูตรนี้ จ านวน 2 คน ได้แก่ 
ชื่อ-รหัสของนักศึกษา 
1.1 6040320202  ทิพย์สุดา รุ่งเรือง 
1.2 6140320202  พัชริดา สกุลนาทะวงษ์ 
1.3 5840320201  ศุภกฤต  แนบนิมิตร 
 

3. ดร.สกุลรัตน์  วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/
สารนิพนธ์หลัก (+

ต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา
(ทุกระดับการศึกษา) 

-ระบชุื่อรหัสของนักศึกษาที่อาจารย์คอลัมน์ 
แรกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
-ระบเุฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา 
วิทยานิพนธ์ รวมนักศึกษาที่รักษาสถานภาพ 

พิชัยยุทธ์ ม. สงขลานครินทร์, 2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2551 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2555 

ของหลักสูตรนี้ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
ชื่อ-รหัสของนักศึกษา 
1.1 6040320205  วสุธร กิติสเวชจิต 
1.2 6040320203  นฤมล ทองคง 
1.3 6140320201  ศิริพร บัวแก้ว  

4.  ผศ.ดร.สุนิสา  
สุชาติ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร์, 2533 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2542 
Ph.D. (Chemical Engineering), 
Universite de Montpellier II, 
France, 2555 

4. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ของหลักสูตรนี้ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
1.1 5740320202  ณฐพล  พิทักษ์เสรีธรรม 
1.2 5740320201  จีระภา บุญญะบุญญา 
1.3 6040320206  อัญนูดา  หลันหน๊ะ 

5. ดร.เอกสิษฐ์   
อนันต์เจริญวงศ์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
Ph.D. (Chemistry and Physico-
Chemistry of Polymer),Universite 
du Maine, France, 2554 

5. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ของหลักสูตรนี้ จ านวน 2 คน ได้แก่ 
ชื่อ-รหัสของนักศึกษา 
1.1 5840320202 บุญภพ ไชยศรีขวัญ 
1.2 6040320201 ฌัชชา เพชรทอง 
 
 

6. ผศ.ดร.สุวลักษณ์  
วิสุนทร 

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

6. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
หลักสูตรนี้ จ านวน 1 คน ได้แก ่
ชื่อ-รหัสของนักศึกษา 
1.1 6040320207  อรอนงค์ พรรณรังสี 
 

7. ผศ.ดร.วรรณรัตน์ 
เชื่องชยะพันธ์ 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร์,  
2549  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
พอลิเมอร์) ม.สงขลานครินทร์,  2552 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พอลิเมอร์) ม.สงขลานครินทร์,  2555 

7. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 4 คน;  
1.1 5740320205  วริศรา  บรภาค 
1.2 5940320203  สุธาทิพย์ ศรีชุมพวง 
13 6040320204   ปิยวดี เลื่องเชื่อง 
1.4 6140320203  วิมลวรรณ พลจร 
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ข้อ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกท่านเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย (มีสถานภาพการจ้างงาน)11   
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
ข้อ 5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักทุกท่านมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ใช้เกณฑ์เดียวกัน)12  
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
ข้อ 5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักมีผลงานวิจัยที่บ่งบอก
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือไม ่
  เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 5.313            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 5.3  โปรดระบุรายละเอียด............................................................................... ... 

กรุณาระบปุระสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยแยกเป็น
รายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019)  
***หากได้รายงานข้อมูลของอาจารย์ท่านใดในเกณฑ์ข้อ 2 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) แล้ว ไม่ต้องรายงานซ้ า 
***ได้รายงานข้อมูลของอาจารย์ในเกณฑ์ที่ 2 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) และเกณฑ์ที่ 4 (อาจารย์ผู้สอน)  
ข้อ 5.4 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักในระดับ
บัณฑิตศึกษามีดังนี้ อาจารย์ 1 ท่าน ต่อ นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 5 คน แต่หากสภาสถาบันเห็นชอบ
สามารถดูแลนักศึกษาเพ่ิมได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 10 คน  ส าหรับสารนิพนธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่านเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน  
    เป็นไปตามเกณฑ ์(ประเมินภาระงาน ณ วันที่จัดท ารายงานนี้)  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................... ............................. 
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 ก. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ. ศ. 2548 ในข้อ 7.5 ระบุว่า ในกรณี
ที่มีความจ าเป็นยิ่ง เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม 

ข. “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษา
ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อนการเกษียณอายุ (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ปีการศึกษา 2557) แต่ต้องมีหนังสือมอบหมายงานจากคณะอย่างเป็นทางการ 
12

ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา 
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 
0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
ข. อาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบัตรนับคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก (หากมีการเทียบเท่าอย่างเป็นทางการโดย สกอ.) และสามารถ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ หากมีเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน  
13

 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าใน
สถาบันเท่านั้น 
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ข้อ 5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ คือ อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน14 

  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...........................................................................................  
 

เกณฑ์ข้อ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม  
 
  มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (อาจารย์ทุกคนที่ยังมี

นักศึกษาในความดูแล) (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 6.1) 
 ไม่มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ข้ามไปข้อ 7) 

 
ตารางท่ี 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมในหลักสูตรนี้  
                (นับเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ไม่นับการท าหน้าที่ในหลักสูตรอื่น) 
 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม  

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
1. ดร.จุฑารัตน์  อินทปัน วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2541 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2546 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์),ม.สงขลานครินทร์, 2553 
Ph.D. (Biotechnology and Microbiology), Montpellier 
SupAgro, France, 2553 

2. ผศ.ดร.วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธ์ วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร์,  2549  
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ม.สงขลานครินทร์, 2552 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ม.สงขลานครินทร์, 2555 

3. ผศ.ดร. ณัฐธิดา รักกะเปา   วท.ด. (เคมี), ม. เทคโนโลยีสุรนารี, 2553วท.บ. (เคมี), ม. แม่โจ้, 2547 
4. ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม. สงขลานครินทร์,2548 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 

5. ผศ.ดร.สุนิสา  สุชาต ิ วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม. สงขลานครินทร์, 2533 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2542 
Ph.D. (Chemical Engineering), Universite de Montpellier II, 
France, 2555 

6. ผศ.ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร์, 2539 
วท.ม. เคมีฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์,  2543 
Ph.D. Chemical Engineering Universite de Montpellier II, 
France, 2549 

                                                           
14

 เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็นข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา 
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7. ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์ B.S. (Wood Science and Technology), Kasetsart University, 
2006  
M.S. (Wood Products), Kasetsart University, 2009 
Ph.D. (Natural Resource Ecology & Management ; Forest 
Resources), Oklahoma State University, USA. 2017 

8. ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 
 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2546 
Ph.D. (Chemistry and Physico-Chemistry of Polymer), 
Universite du Maine, France, 2554 

 
ข้อ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้ งจากสภามหาวิทยาลัย 
และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)15  
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือไม่ 
  เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 6.2            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 6.2 โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 

กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทุกท่าน 
โดยแยกเป็นรายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) ***
หากได้รายงานข้อมูลของอาจารย์ท่านใดในเกณฑ์ที่ 2 (อาจารย์ประจ า) แล้ว ไม่ต้องรายงานซ้ าในหัวข้อนี้  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมท่านที่ 1 ระบชุื่อ-สกุล: ผศ.ดร.ณัฐธิดา  รักกะเปา 
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 ก. คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มี
การประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนว
ทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2) 
ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
นั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ก าหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019)  มีดังนี้ 
1. Chaisrikhwun, B. Rakkapao, N. Phatthiya, A. Pechwang, J.  Werapun, U. 2017. Anti-

Microbial Activity and Mechanisms of Chitosan along with Chitosan Based Derivatives and 
Composites, Srinakharinwirot Science Journal., 33. 

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

3. Matsumiya, Y. Rakkapao, N. Watanabe, H. 2015. Entanglement Length in Miscible Blends 
of cis-Polyisoprene and Poly (p-tert-butylstyrene), Macromolecules., 48:7889.  

4. Rakkapao, N. 2014. Molecular Dynamics Simulation of Gas Transport in Polyisoprene 
Matrix, Advanced Materials Research., 844: 209-213.  

5. Rakkapao, N. Vao-soongnern, V. 2014. Molecular simulation and experimental studies of 
the miscibility of chitosan/poly (ethylene oxide) blends, J. Polym. Res., 21:606.  

 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมท่านที่ 2 ระบุชื่อ-สกุล: ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์ 
1. Chotikhun, A., Hiziroglu S., Kard B., Konemann C., Buser M., Frazier S. (2018). Measurement 
of termite resistance of particleboard panels made from Eastern redcedar using nano 
particle added modified starch as binder. Measurement, 120, 169-174. 
2. Chotikhun, A., Hiziroglu S., Buser M., Frazier S., Kard B. (2018). Characterization of nano 
particle added composite panels manufactured from Eastern redcedar Journal of Composite 
Materials, 52(12) 1605-1615. 
3. Chotikhun, A., and Hiziroglu, S. (2017). Some properties of composite panels manufactured 
from Eastern redcedar (Juniperus virginiana L.) using modified starch as a green binder. 
Journal of Natural Fibers, 14(4), 541-550. 
 4. Chotikhun, A., and Hiziroglu, S. (2016). Measurement of dimensional stability of heat 

treated southern red oak (Quercus falcata Michx.). Measurement, 87, 99-103. 

 

เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ ์
      การแต่งตั้งอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน เลือกตอบดังนี้ 
             มีการแต่งตั้ง ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 7.1) 

  ไม่มีการแต่งตั้ง ฯ (ข้ามไปท า ข้อ 8) 
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           ตารางท่ี 7.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่แต่งตั้งในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ 
รหัส-รายชื่อนักศึกษาที่สอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

รายชื่ อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร/
เป็นผู้ทรงคุณวุฒินอกสถาบัน 

หน่วยงานที่กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์สังกัด 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/ปีที่ ส า เร็ จ
การศึกษาทุกระดับ 

1. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

5740320202 

ณฐพล  พิทักษ์เสรีธรรม 

ประธานคณะกรรมการสอบคือ 
ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร์, 2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2551 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2555 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร์, 2533 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2542 
Ph.D. (Chemical 
Engineering), Universite de 
Montpellier II, France, 2555 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du 
Maine, France, 2554 

คณะกรรมการสอบ คือ    
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1.ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ  
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม.สงขลานครินทร์, 2536 
M.S. (Polymer Science and 
Engineering Polymer Science 
and Engineering)  
Lehigh University, 2542 
Ph.D. (Polymer Science and 
Engineering Polymer Science 
and Engineering),  
Lehigh University 2545 

*2.ประธานคณะกรรมการสอบ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่
ปรึกษาร่วม เป็นคณะกรรมการ
สอบ มีรายละเอียดแล้ว (ซ้ า) 
 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

 

2. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

5840320202 

บุญภพ ไชยศรีขวัญ 

 

 

ประธานคณะกรรมการสอบคือ
ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร์, 2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2551 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2555 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง), 
ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) ,    
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ม.สงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์, 2546 
Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du 
Maine, France, 2554 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ผศ.ดร.วรรณรัตน์  
เชื่องชยะพันธ์  

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เคมี)  
ม.สงขลานครินทร์,  2549  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)           
ม.สงขลานครินทร์,  2552 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)           
ม.สงขลานครินทร์,  2555 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ระบุชื่อ) 
ผศ.ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เคมี), ม. แม่โจ้, 2547
วท.ด. (เคมี),  
ม. เทคโนโลยีสุรนารี, 2553 

คณะกรรมการสอบ คือ    
1. ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬิ  อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ  
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง), 
ม.สงขลานครินทร์, 2545  
วท.ม. (ปิโตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)           
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ม.สงขลานครินทร์,  2557 
 *2.ประธานคณะกรรมการสอบ 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
เป็นคณะกรรมการสอบ  
มีรายละเอียดแล้ว (ซ้ า) 
 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

 

3. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

6040320206 

อัญนูดา  หลันหน๊ะ 

 

ประธานคณะกรรมการสอบ 
ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง), 
ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) ,   
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du 
Maine, France, 2554 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร์, 2533 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2542 
Ph.D.(Chemical Engineering), 
Universite de Montpellier II, 
France, 2555 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ผศ.ดร.วรรณรัตน์  
เชื่องชยะพันธ์  

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วท.บ. (เคมี)  
ม.สงขลานครินทร์,  2549  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
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ม.สงขลานครินทร์ เทคโนโลยีพอลิเมอร์)           
ม.สงขลานครินทร์,  2552 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)           
ม.สงขลานครินทร์,  2555 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ระบุชื่อ)
ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์ 
 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

B.S. (Wood Science and 
Technology), Kasetsart 
University, 2006  
M.S. (Wood Products), 
Kasetsart University, 2009 
Ph.D. (Natural Resource 
Ecology & Management ; 
Forest Resources), 
Oklahoma State University, 
USA. 2017 

คณะกรรมการสอบ คือ    
1. ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬิ  อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ  
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง), 
ม.สงขลานครินทร์, 2545  
วท.ม. (ปิโตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)           
ม.สงขลานครินทร์,  2557 

 *2.ประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์และ  
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อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
เป็นคณะกรรมการสอบ  
มีรายละเอียดแล้ว (ซ้ า) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

4. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

5740320205 

วริศรา  บรภาค 

ประธานคณะกรรมการสอบดร.
เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง), 
ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) ,    
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du 
Maine, France, 2554 

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
ผศ.ดร.วรรณรัตน์ 
เชื่องชยะพันธ์ 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เคมี)  
ม.สงขลานครินทร์,  2549  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)           
ม.สงขลานครินทร์,  2552 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)           
ม.สงขลานครินทร์,  2555 

 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร์, 2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2551 
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ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2555 

 คณะกรรมการสอบ คือ    
 1.ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2548 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551  
ปร.ด. ((วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555  

 *2.ประธานคณะกรรมการสอบ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เป็น
คณะกรรมการสอบ มี
รายละเอียดแล้ว (ซ้ า) 
 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

 

5. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

5740320202 

จีระภา บุญญะบุญญา 

ประธานคณะกรรมการสอบคือ 
ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง), 
ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), 
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du 
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Maine, France, 2554 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  

ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ  
 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร์, 2533 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2542 
Ph.D. (Chemical 
Engineering), Universite de 
Montpellier II, France, 2555 

 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 

วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์), 
ม.สงขลานครินทร์, 2553  
 Ph.D. (Biotechnology and 
Microbiology),     
Montpellier SupAgro, 
France, 2553 

 คณะกรรมการสอบ คือ    
 1.ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ  
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม.สงขลานครินทร์, 2536 
M.S. (Polymer Science and 
Engineering Polymer Science 
and Engineering)  
Lehigh University, 2542 
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Ph.D. (Polymer Science and 
Engineering Polymer Science 
and Engineering),  
Lehigh University 2545 

 *2.ประธานคณะกรรมการสอบ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เป็น
คณะกรรมการสอบ มี
รายละเอียดแล้ว (ซ้ า) 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์ 
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7.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกท่านในตารางที่ 7.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับ
ความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว (ปริญญา
โทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)16  
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
ข้อ 7.2 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกท่านมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือไม่ 
  เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  

 กรุณาระบุผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกท่าน โดยแยกเป็น
รายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หาก
ไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
***หากได้รายงานข้อมูลของอาจารย์ท่านใดในเกณฑ์ข้อ 2 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) แล้ว ไม่
ต้องรายงานซ้ าในหัวข้อนี้ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ท่านที่ ระบุชื่อ-สกุล ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง  

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหาก
ไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1) Khongtong, S. and Fungchonlajit, N. “ Water swollen Natural Rubber ” 

Walaiiak Journal of Science and Technology, 2008, 5, 67-75. 
2) Phetakew, W., Kyokong, B., Khongtong, S. and Mekanawakul, M.“Effect of Pre-

tretment and Heat Treatment on Tensile and Thermal Behavior or Parawood 
Strands” Songklanakarin Journal of Science and technology, 2009. 31, 323-
330. 

3) Ruayruay, W. and Khongtong, S. “Impregnation of Natural Rubber into Rubber 
wood: A Green Wood Composite” BioResources, 2014, 9(3), 5438-5447. 

                                                           
16

 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ชี่ยวชาญเฉพาะจะต้อง
ได้รับการแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย) 
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่
ได้ รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้อง
แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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4) Puttasukkha, J.,Khongtong, S. and Chaowana, P. “Curing Behavior and 
Bonding Perfoemance of Urea Formaldehyde Resin Admixed with 
Formaldehyde Scavenger” Wood Research, 2015, 60, 651-660 

5) Khongtong, S., Hunyek, A., and Sirisatitkul, C. "Effect of cobalt ferrite loading 
on differential scanning calorimetry of polymer composites" Proceedings of 
the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences, 2015, 
85/5, 315-318.  

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ท่านที่ 2 ระบุชื่อ-สกุล ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหาก
ไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1) S. Prasertsri, C. Vudjung, W. Inthisaeng, S. Srichan, K Sapprasert, J. Kongon 

(2018) Comparison of reinforcing efficiency between calcium 
carbonate/carbon black and calcium carbonate/silica hybrid filled natural 
rubber composites. Def Diff Forum: 382: 94.98. 

2) S. Prasertsri, S. Srichan (2017) Influence of pyrolytic carbon black prepared 
from waste tires on mechanical properties of natural rubber vulcanizates. Key 
Eng Mat; 751 332-336. 

3) S. Srichan, S. Prasertsri (2017) Influence of accelerator/sulfur ratio on 
mechanical properties and thermal resistance of natural rubber containing 
hybrid fillers, Key Eng Mat; 744: 300-304. 

4) S. Prasertsri, S. Srichan (2017) Characterization of snap-on calf nipple product 
and development of its compound formulation based on natural rubber. Key 
Eng Mat: 744: 282-287. 

5) P. Butmee, S. Prasertsri, S. Pimmongkol, G. Tumcharern. A Veseli, E. Mehmeti, 
K. Kalcher, A Samphao (2017) A biosensor for the determination of 
ammonium ion using flow injection amperometric system Monatsh Chem: 
148: 635-644. 

      อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ท่านที่ 3 ระบุชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหาก
ไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1) Saramolee, P.: Sahakaro, K; Lopattananon, N, Dierkes, W. K; Noordermeer, J. 

W., Compatibilisation of Silica-filled Natural Rubber Compounds by 
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Functionalized Low Molecular Weight Polymer Journal of rubber research 
2016, 19 (1). 28-42. 

2) Saramolee, P.: Sahakaro, K; Lopattananon, N., Dierkes, W K; Noordermeer, J. 
W. Compatibilization of silica-filled natural rubber compounds by combined 
effects of functionalized low molecular weight rubber and silane. Journal of 
Elastomers & Plastics 2016, 48 (2), 145-163. 

3) Saramolee, P.; Lopattananon, N.; Sahakaro, K, Preparation and some 
properties of modified natural rubber bearing grafted poly (methyl 
methacrylate) and epoxide groups European Polymer Journal 2014, 56, 1-10. 

4) Saramolee, P: Sahakaro, K; Lopattananon, N., Dierkes, W. K, Noordermeer, J. 
W., Comparative properties of silica-and carbon black-reinforced natural 
rubber in the presence of epoxidized low molecular weight polymer. Rubber 
chemistry and technology 2014, 87 (2). 320-339. 

5) Saramolee. P.: Sahakaro, K; Lopattananon, NDierkes, W., Noordermeer, J. W. 
In Property enhancement of silica-filled natural rubber compatibilized with 
epoxidized low molecular weight rubber by extra sulfur, Advanced materials 
research. Trans Tech Publ: 2014; pp 235-238. 

7.3 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเข้าสอบ
วิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 

  เป็นไปตามเกณฑ ์(ข้อนี้เป็นข้อก าหนดเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่เก่ียวข้องกับสารนิพนธ์)            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด 
 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ในการปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ เลือกตอบดังนี้ 
             มี (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 8.1)  

 ไม่มี (ข้ามไปท า ข้อ 9) 
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ตารางที่ 8.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ (หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์) ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรายในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ 
(เฉพาะวิทยานิพนธ์) 
 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
ทุกรายที่ท าวิทยานิพนธ์ 

โปรดระบุ
แผนการศึกษา 

ปริญญาโท 

ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร่ 
(กรุณากรอกข้อมูลในรูปแบบเหมือนเอกสารอ้างอิง) 

รหัสนศ. ชื่อ-สกุล 

5740320202 ณฐพล    
พิทักษ์เสรี
ธรรม 

แบบ ก2 1) Eco-nanocomposites with 
epoxidized natural rubber for 
improved mechanical properties 
essential to unmanned aerial 
vehicles propeller applications.  
2) Improving the Impact Strength 
of Epoxy Resin for UAV Propeller 
Applications with Epoxidized 
Natural Rubber 

1) Pithaksareetham, N., Hongkarnjanakul N. and Suchat S. 2018. 
Eco-nanocomposites with epoxidized natural rubber for 
improved mechanical properties essential to unmanned aerial 
vehicles propeller applications. Adv Polym Technol. 2018; 37: 
2946–2957 
2) Pithaksareethum, N. and Suchat, S. 2017. Improving the 
Impact Strength of Epoxy Resin for UAV Propeller Applications 
with Epoxidized Natural Rubber. Processding in: The International 
Polymer Conference of Thailand (PCT-7) June 1st -2nd, 2017. 
Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand. pp. 171-179. 

5840320202 บุญภพ      
ไชยศรีขวัญ 

แบบ ก2 1) สมบัติเชิงกล เชิงเคมีและฤทธิ์ต้าน
เชื้อแบคทีเรียของพอลิยูรีเทนจากพอลิ
เอทิลีนไกลคอล ซึ่งมีน้ าหนักโมเลกุล
ของพอลิเอทิลีนไกลคอลที่แตกต่างกัน 
2) Chemical and Mechanical 

1) Boonphop Chaisrikhwun, Natthida rakkapao, Wannarat 
Chueangchayaphan and Ekasit Anancharoenwong. 2561. สมบัติ
เชิงกล เชิงเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของพอลิยูรีเทนจากพอลิเอทิลีน
ไกลคอล ซึ่งมีน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลที่แตกต่างกัน 
2) Chemical and Mechanical Properties along with Antibacterial 
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Properties along Antibacterial 
Activity of PEG Based 
Polyurethane with Different 
Molecular Weight of PEG 

Activity of PEG Based Polyurethane with Different Molecular 
Weight of PEG การประชุมวิชาการระดับชาติน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 6 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม pp. 1324-1334. 

6040320206 อัญนูดา  
หลันหน๊ะ 

แบบ ก2 1) Impact Strength Essential for 
UAV Applications of Epoxy Resin 
Blend Improved with Epoxidized 
Natural Rubber. 
2)Green approach to engineered 
biobased epoxies resins with 
epoxidized natural rubber and 
nanocellulose or nanosilica 

1) Lanna A, and Suchat S. 2019. Impact Strength Essential for 
UAV Applications of Epoxy Resin Blend Improved with 
Epoxidized Natural Rubber.  The International Polymer 
Conference of Thailand (PCT-9), Amari Watergate Bangkok Hotel, 
Bangkok Thailand. pp. 113-118. 
2) Lanna A, and Suchat S. (2019). Green approach to engineered 
biobased epoxies resins with epoxidized natural rubber and 
nanocellulose or nanosilica. Sixth International Symposium 
Frontiers in Polymer Science, Novotel Budapest City Hotel, 
Budapest, Hungary. pp.250-255. 

5740320205 วริศรา   
บรภาค 

แบบ ก2 1) ผลของปริมาณซิลิกาต่อสมบัติของ
ยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกาท่ีมี
ยางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นสารเพิ่ม
ความสามารถในการเข้ากัน 

1) วริศรา บรภาค, ณรงค์ เชื่องชยะพันธุ์, สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ และ วรรณรัตน์ 
เชื่องชยะพันธุ์. 2019. ผลของปริมาณซิลิกาต่อสมบัติของยางธรรมชาติ
เสริมแรงด้วยซิลิกาที่มียางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นสารเพ่ิมความสามารถใน
การเข้ากัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที ่11 
 วันที่ 27-28 มีนาคม 2562. Walailak Procedia 2019(3): ST.43 pp. 1-8. 

5740320201 จีระภา 
บุญญะบุญญา 

แบบ ก2 1) Fast Estimates of the Dirt 
Content in STR 20 by Near 
Infrared Spectroscopy.  

1) Suchat, S. and Boonyaboonya, J. 2017. Fast Estimates of the 
Dirt Content in STR 20 by Near Infrared Spectroscopy. 
Processding in: The International Polymer Conference of 
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2) การท านายสมบัติของยางแท่งเอสที
อาร์ 20 อย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์
อินฟาเเรดสเปกโทรสโกปี 

Thailand (PCT-7) June 1st-2nd,2017. Amari Watergate Hotel, 
Bangkok, Thailand. p.117-122. 
2) จีระภา บุญญะบุญญา, และสุนิสา สุชาติ. (2559). การท านายสมบัติของ
ยางแท่งเอสทีอาร์ 20 อย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟาเเรดสเปกโทรสโก
ปี. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 
40 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. หน้า 354-360. 
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8.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 1 
และ ก2 

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(proceedings)  

ปริญญาเอก 
แบบ 1 แบบ 2 

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) 
ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 
    เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 9 หลักสูตรปรับปรุงอย่างน้อยทุก 5 ปี   
 

วิธีการประเมิน  
การนับรอบการปรับปรุงหลักสูตรนั้น สกอ. ก าหนดให้นับจากปี พ.ศ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าปก

ของหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นปีการศึกษาเดียวกับปีการศึกษาที่รับนักศึกษา ปี 2557 หลักสูตรต้องปรับให้
เสร็จและพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2562 

    เป็นไปตามเกณฑ ์ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.......................................................... ............................ 
 
เกณฑ์ข้อ 10 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
ในการปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรหรือไม่ เลือกตอบดังนี้ 
             มีผู้เข้าศึกษา 

- หลักสูตรระดับปริญญาเอก กรุณาระบุรายละเอียด ในข้อ 10.1-10.3 
- หลักสูตรระดับปริญญาโท กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะในข้อ 10.2 

 ไม่มีผู้เข้าศึกษา (จบการรายงานข้อมูล) 
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ข้อ 10.1 ข้อมูลผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
ชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่รับในปีการศึกษาที่
ท าการประเมินในครั้งนี้  
ในหลักสูตรปริญญาเอก 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ที่ใช้ในการสมัครเข้า

ศึกษาต่อ 

หากวุฒิสูงสุดในคอลัมน์ที่สอง 
คือ ปริญญาตรี ระบุผลการเรียน
ของผู้สมัครในระดับปริญญาตรี 

1.1 5740330101 ปริษา ไฝ่บุญจันทร์ ปริญญาตรี 4.00 
1.2 5740330102 ภัทราวดี หนุนอนันต์ ปริญญาตรี 3.90 
1.3 5740330103 หัสฤทัย ยางทอง ปริญญาตรี 3.96 
1.4 5740330104 อภิญญา ไกรน้อย ปริญญาตรี 3.94 
1.5 5940330104 เกรียงศักดิ์ ด าอ าไพ ปริญญาตรี 3.68 
1.6 6140330201 ธนัญญา ศิริเวช ปริญญาตรี 3.39 
ตาราง 10.2 คุณวุฒิของผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ ผลการเรียนปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาโท 
1.1 6040320202  ทิพย์สุดา รุ่งเรือง  
1.2 6140320202  พัชริดา สกุลนาทะวงษ์   
1.3 5840320201  ศุภกฤต  แนบนิมิตร 
1.4 6040320205  วสธุร กิติสเวชจิต 
1.5 6040320203  นฤมล ทองคง   
1.6 6140320201  ศิริพร บัวแก้ว  
1.7 5740320202  ณฐพล  พิทักษ์เสรีธรรม  
1.8 5740320201  จีระภา บญุญะบุญญา 
1.9 6040320206  อัญนูดา  หลันหน๊ะ  
1.10 5840320202 บุญภพ ไชยศรีขวัญ 
1.11 6040320201 ฌัชชา เพชรทอง   
1.12 6040320207  อรอนงค์ พรรณรังสี  
1.13 5740320205  วริศรา  บรภาค 
1.14 5940320203  สุธาทิพย์ ศรีชุมพวง   
1.15 6040320204   ปิยวดี เลื่องเชื่อง   
1.16 6140320203  วิมลวรรณ พลจร 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3.73 
3.04 
2.65 
2.59 
3.31 
3.26 
3.01 
3.30 
3.84 
3.58 
3.42 
3.47 
3.10 
3.42 
3.52 
3.28 

ปริญญาเอก ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากหรือปริญญา
โทหรือเทียบเท่า ดังข้อมูลข้อ 10.1 

    เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 
ข้อ 10.3 ข้อนี้เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก กรุณาระบุนิยามของค าว่า “ผลการเรียนดีมาก” ที่
หลักสูตรใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ 
 นิยามของค าว่า “ผลการเรียนดีมาก” ของหลักสูตร คือ เกียรตินิยมหรือเกรดได้มากกว่า 3.3 
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บทที่ 3 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

ระดับการประเมิน 

 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุง

พัฒนาต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 

ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุง

แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่ม

ด าเนินการ 

คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขหรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 

หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข 

พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพ

เพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ

ตามเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตาม

เกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดง

ถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ

ดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตร

ดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 

7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก

หรือแนวปฏิบัติชั้นน า 

ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นน า 



55 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

     

 

 

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

   

 

   

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

   
 

   

Overall opinion        

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1    
1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ได้ด าเนิน 
การตามแนวทางของแนวคิดการศึกษาท่ีเน้นผลการเรียนรู้โดยได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของบัณฑิต และ
ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร โดยเน้นการน าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นโจทย์วิจัยใน
การท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ตอบโจทย์ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมยาง ดังรายละเอียดกล่าวไว้ใน 
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรฯได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก ศึกษาหา
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ด้วยการสอบถามจากการพบปะ
พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จากการไปสอบถามหน่วยงานที่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อหลักสูตรโดยตรง จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจาก
นโยบายของภาครัฐต่ออุตสาหกรรมและ ในลักษณะของวิชาการเพ่ือสังคม  

หลักสูตรนี้จัดท าขึ้นโดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยียางที่
เกี่ยวข้องกับยางพารา มีการวิจัยเป็นพ้ืนฐานเพ่ือผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ยางภายในประเทศ
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และพัฒนา
ประเทศ มีลักษณะที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ ที่เปิดสอนในประเทศไทยคือเน้นด้านเทคโนโลยียาง  

 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มีความมุ่งหมายที่จะผลิตนักวิจัยและนักวิชาการด้าน
เทคโนโลยียางที่มีความรู้ความช านาญขั้นสูง เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิต
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยียางที่มีคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา
และ/หรือพัฒนาอุตสาหกรรมยางที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้น าและท่ีพ่ึงทางวิชาการขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานได้ 
สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนเข้าใจได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้ง
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของทางคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธ านี  และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ 

มคอ. 2 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิสัยทัศน์:  
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 
พันธกิจ:  
พันธกิจ 1 (MU1):  สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการ                    
                        วิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่ 
                        สังคมและเครือข่ายสากล 
พันธกิจ 2 (MU2): บัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย  
                       ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถ 
                       ประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
                       สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยมีบัณฑิตศึกษาเป็นฐาน 
พันธกิจ 3 (MU3): พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ 
                       วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ 
                       ใฝ่รู้ได ้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

 

 
 

https://www. 
psu.ac.th/th/ 
vision 

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัย 
ชั้นน าของภาคใต้และประเทศไทย ด้านการผลิตบัณฑิตและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ 
โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
พันธกิจ:  
พันธกิจ 1 (MU1):  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบท 
                        สังคม 
พันธกิจ 2 (MU2):  สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการ 
                        ของสังคม 
พันธกิจ 3 (MU3):  ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

www.surat.psu.
ac.th/demo/visi
on.php 
 
 

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิสัยทัศน์: เป็นคณะชั้นน าของภาคใต้ ที่ผลิตบัณฑิตและงานวิจัย ทาง
http://www.psu
.ac.th/th/node/

https://www/
http://www.surat.psu.ac.th/demo/vision.php
http://www.surat.psu.ac.th/demo/vision.php
http://www.surat.psu.ac.th/demo/vision.php
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พันธกิจ:  
พันธกิจ 1 (MU1): ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี 
                       อุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
                       และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
พันธกิจ 2 (MU2): ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                       เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
พันธกิจ 3 (MU3: การให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
พันธกิจ 4 (MU4): พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรแห่ง 
                       การเรียนรู้ 

86 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรนี้คือ ต้องการผลิต
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียาง 
นวัตกรรมยาง และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รู้จักวิเคราะห์ และประยุกต์ได้ เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 
2) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองค์ความรู้ขั้นสูง ทางด้าน
เทคโนโลยียางและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมาก 
พอจะท าการวิจัยและพัฒนาและรู้จักประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยียาง 
อย่างเชี่ยวชาญ ให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางของ
ประเทศ 
3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

มคอ. 2  
(หมวดที่  2 ข้อที่ 
1.3) 
 

 
 

 

 



59 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยของคณะ 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตร มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

Expected Learning Outcome วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1) มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองค์

ความรู้ด้านเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จัก

วิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็น

ผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี

คุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางของประเทศ 

เฉพาะ  -  -  -  -    - - 

2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่

มีองค์ความรู้ข้ันสูงด้านเทคโนโลยียางและสาขาที่

เกี่ยวข้องเป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมาก

พอที่จะท าการวิจัยและพัฒนาและรู้จักประยุกต์

องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยียางให้เกิดประโยชน์

แก่งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางของ

ประเทศ 

 

เฉพาะ  -  -  -  -    - - 

3) มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ที่มี

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ทั่วไป  - -  - - - - -  - -  

Expected learning Learning Outcome ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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outcome 
มีคุณธรรม

จริยธรรม 

และ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

มีความรู้

ทางด้าน

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ยาง 

มีทักษะทาง

ปัญญาและ

ทักษณะการคิด

วิเคราะห์ที่เกี่กับ

วิทยาศาตร์และ

เทคโนโลยียาง 

มีทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และทักษะการ

สื่อสารภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) มหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยียาง ที่มีองค์ความรู้

ด้านเทคโนโลยียางและสาขา

ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถใน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

วิเคราะห์ และประยุกต์ได้

อย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้น าทาง

วิชาการที่สามารถผลิต

งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้

เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางของประเทศ 

2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มี

องค์ความรู้ข้ันสูงด้าน

เทคโนโลยียางและสาขาที่

เกี่ยวข้องเป็นนักวิจัยมือ

อาชีพที่มีศักยภาพมาก

พอที่จะท าการวิจัยและ

พัฒนาและรู้จักประยุกต์องค์

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

ยางให้เกิดประโยชน์แก่งาน

ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยียางของประเทศ 

1. มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ และ

มองเห็นปัญหาต่างๆ ที่

เกิดข้ึนในกระบวนการ

ของอุตสาหกรรมยาง 

ต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า

ได้อย่างถูกต้อง และ

สามารถมองเห็น

แนวทางในการแก้ไข

ปัญหาโดยการใช้

กระบวนการวิจัย ที่จะ

น าไปสู่การพัฒนาการ

ของประเทศได้ 

-   -  

2. มีความรู้

ความสามารถด้าน

วิชาชีพ มีภาวะผู้น า

และความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง สิ่งงแวดล้อม 

และสังคม 

     

3. มีความสามารถด้าน

การใช้ภาษาอังกฤษได้

ดี 

-    - 

3) มหาบัณฑิตและปรัชญา

ดุษฏีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1. มีจิตวิญญาณของ

การถือประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่

หนึ่ง 

 - - - - 

2. มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 
 - - 

- 

- 
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1.2 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หลักสูตรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น รายวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยียาง วิทยานิพนธ์ 
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ผู้เรียนจะต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการวางแผน คิดวิเคราะห์ ประมวลและสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เห็นเป็นรูปธรรม
ชัดเจน โดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งภายในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ และทั้ง
ในสถานประกอบการต่างๆ โดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่คอยแนะน าให้ค าปรึกษาและอ านวย
ความสะดวก นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้แน่ใจได้ว่านักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องหลังจากเรียนจบในรายวิชา ซึ่งรายวิชาเหล่านี้จัดเป็นรายวิชาที่มีความส าคัญที่ช่วยหล่อ
หลอมกระบวนการคิด การวางแผนศึกษาหาข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถน า
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้ผ่านการเรียนวิชาที่หลักสูตรจัดสรรให้ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและใช้ได้จริงในชีวิต ประจ าวันหรือใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมหลังจากจบการศึกษาจาก
หลักสูตรไปแล้ว (ภาคผนวก 2) 

 

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

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับ วิชาเลือก วิ ชา
วิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับ ELO ทุกด้าน โดยก าหนดเป็นความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และได้ก าหนดความส าคัญให้
เป็นความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ดังตาราง 

มคอ.2 
ภาคผนวก 2 

 
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ระดับปริญญาโท 
  1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1) ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) มีวินัยตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 3) ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
 4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

 1.2 ความรู้ 
 1) มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยยีาง และที่เกีย่วข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติอย่างกว้างขวางเป็น
ระบบเป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณโ์ลก 
 2) มีความเข้าใจและทันต่อความกา้วหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและที่เกี่ยวข้อง 
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 3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนคิการวิจยัที่เกีย่วข้องกับการแกไ้ขปญัหาทางด้านยาง และสามารถ
ต่อยอดองค์ความรูด้้วยตนเองได ้

 1.3 ทักษะทางปัญญา 
 1) มีความสามารถในการคดิและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องคค์วามรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ  จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปญัหาหรืองานอ่ืนๆ  
 3) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปญัหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อยา่งสร้างสรรคโ์ดยใช้ความรู้ทาง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ รวมทั้งสามารถวิเคราะหผ์ลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
  1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 4) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีมีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล และวัฒนธรรม 
 5) มีภาวะผู้น ามีความคิดริเริ่มสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างเหมาะสม 
 6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการท าวิจัย 
 2) มีทักษะการใช้ภาษาในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการเขียน 
 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและ
น าเสนอรายงาน/วิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ระดับปริญญาโท 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
927-501  วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห ์                    
927-502  ตัวเติมแต่งส าหรับยาง                                                                                  
927-503  กระบวนการแปรรูปยาง                    
927-504  การทดสอบยาง                                        
927-521  การสังเคราะห์พอลิเมอร์                    

927-522  การวิเคราะห์โดยใช้เครือ่งมือ                    

927-524  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัต ิ
             ของพอลิเมอร ์

                   

927-525  พอลิเมอรผ์สม                    
927-526  สมบัตริีโอโลยีของพอลเิมอร ์                    
927-527  กระบวนการแปรรูปแบบรีแอกตีฟ                    
927-543  เคมียาง                    
927-544  สมบัตเิชิงฟิสิกส์ของยาง                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

927-561  เทคโนโลยีน้ ายางและอมิัลชันข้ันสูง                    
927-562  การออกแบบผลติภณัฑ์ยาง                    
927-564  การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาง                    
927-565  เทคโนโลยีการยึดตดิกาวและการยึดตดิยาง                    
927-566  การท าให้ยางสุกและสมบัต ิ                    
927-570  ยางธรรมชาตผิสม                    
927-571  การผสมยาง                    
927-572  ความยืดหยุ่นของยาง                    
927-574  การควบคุมกระบวนการผลิตยาง                    
927-601  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 1                     
927-602  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 2                     
927-701  วิทยานิพนธ์                     
927-702  วิทยานิพนธ์                     
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ระดับปริญญาเอก 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1) ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยถูกต้องตามคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3) มีวินัยตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 4) ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
 5) เคารพสทิธิและรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่นเขา้ใจผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์รีของความ
เป็นมนุษย ์
 6) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่างๆขององค์กรและสังคม   
 2.2 ความรู้ 
  1) มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิอย่างกว้างขวางเป็นระบบเป็นสากลและทันสมยัต่อสถานการณโ์ลก 
  2) มีความเข้าใจและทันต่อความกา้วหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยียางพอลิเมอร์ และ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
  3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยที่เกีย่วข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้านยางและพอลิ
เมอร์ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
  4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  1) มีความสามารถในการคดิและวเิคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู ้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
  2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปญัหาหรืองานอ่ืนๆ  
  3) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปญัหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อยา่งสร้างสรรค์                  
โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบตัิ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น และผลกระทบของผลงานวิจัยต่อองค์ความรู้และวิชาชีพได้ 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีได้รบัมอบหมายทั้งงานรายบคุคลและรายกลุม่ 
 2) วางตัวไดเ้หมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 3) สามารถปรับตวัเขา้กับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ปปฏิบัติงานไดเ้ป็นอย่างด ี

4) มีมนษุยสัมพนัธ์ท่ีดี มคีวามเคารพและยอมรับในความแตกตา่งระหวา่งบุคคลและวัฒนธรรม 
5) มีภาวะผู้น ามีความคิดริเริ่มสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง

เหมาะสม 
 6) มีความรับผดิชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการท าวิจัย 
  2) มีทักษะการใช้ภาษาในการอธิบายหลักการและสถานการณต์ลอดจนการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการเขียน 
  3) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล  
แปลความหมายและน าเสนอรายงาน/วิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ระดับปริญญาเอก 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

927-501  วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห ์                       
927-502  ตัวเติมแต่งส าหรับยาง                                                                                     
927-503  กระบวนการแปรรูปยาง                       
927-505  หัวข้อพิเศษ 1                       
927-506  หัวข้อพิเศษ 2                                                                                         
927-521  การสังเคราะห์พอลิเมอร์                       

927-522  การวิเคราะห์โดยใช้เครือ่งมือ                       

927-523  พอลิเมอรส์มรรถนะสูง                        

927-524  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับ     
             สมบัติของพอลิเมอร ์

                      

927-525 พอลิเมอรผ์สม                       
927-526  สมบัตริีโอโลยีของพอลเิมอร ์                       
927-527  กระบวนการแปรรูปแบบรีแอกตีฟ                       



68 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

927-531 การวิเคราะหโ์ดยใช้เครือ่งมือขั้นสูง                       
927-541  การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาต ิ                       
927-542  การเสื่อมสลายและความเสถียรของยาง                       
927-543  เคมียาง                       
927-544  สมบัตเิชิงฟิสิกส์ของยาง                       
927-561  เทคโนโลยีน้ ายางและอมิัลชันข้ันสูง                       
927-562  การออกแบบผลติภณัฑ์ยาง                       
927-563  นาโนคอมพอสิตของยาง                       
927-564  การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาง                       
927-565  เทคโนโลยีการยึดตดิกาวและการยึดตดิยาง                       
927-566  การท าให้ยางสุกและสมบัต ิ                       
927-567  ยางชนิดพิเศษ                       
927-568  เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร ์                       
927-570  ยางธรรมชาตผิสม                       
927-571  การผสมยาง                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

927-572  ความยืดหยุ่นของยาง                       
927-573  สเปกโทรสโกปีของยางและวัสดุคลา้ยยาง                       
927-574  การควบคุมกระบวนการผลิตยาง                       
927-575  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางสมัยใหม ่                       
927-603  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 3                       
927-604  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 4                       
927-605  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 5                       
927-606  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 6                       
927-703  วิทยานิพนธ์                        
927-704  วิทยานิพนธ์                        
927-705  วิทยานิพนธ์                        
927-706  วิทยานิพนธ์                        
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 ในแต่ละหมวดประกอบด้วยจ านวนวิชาต่าง ๆ หลากหลายรายวิชา ซึ่งหากพิจารณาความสัมพันธ์ของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับวิชาความรู้ทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะด้าน สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ 
วิชาที่สอดคล้อง 

วิชาความรู้ทักษะ 
เฉพาะด้าน 

1)  มีความรู้และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียาง  

 

927-501 วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
927-502 สารเติมแต่งส าหรับ 
927-503 กระบวนการแปรรูปยาง 
927-504 การทดสอบยาง 
927-501 วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
927-502 สารเติมแต่งส าหรับยาง 
927-503 กระบวนการแปรรูปยาง 
927-504 การทดสอบยาง    
927-521 การสังเคราะห์พอลิเมอร ์
927-522 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง 
927-523 พอลิเมอร์สมรรถนะสูง 
927-254 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์                   
927-525 พอลิเมอร์ผสม 
927-526 สมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 
927-527 กระบวนการแปรรูปแบบรีแอกตีฟ 
927-541การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ 
927-542การเสื่อมสลายและความเสถียรของยาง 
927-543 เคมียาง 
927-544 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยาง 
927-561 เทคโนโลยีน้ ายางและอิมัลชันขั้นสูง 
927-562 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง 
927-563 นาโนคอมพอสิตของยาง 
927-564การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาง 
927-565 เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 
927-566 การท าให้ยางสุกและสมบัติ 
927-567 ยางชนิดพิเศษ 
927-568 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ 
วิชาที่สอดคล้อง 

วิชาความรู้ทักษะ 
เฉพาะด้าน 

927-569 การยึดติดยาง 
927-570 ยางธรรมชาติผสม 
927-571 การผสมยาง 
927-572 อิลาสติซิตีของยาง 
927-573 สเปกโทรสโกปีของยางและวัสดุคล้ายยาง 
927-574 การควบคุมกระบวนการผลิตยาง 
927-575 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางสมัยใหม่                                   

2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ 
และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการ ACTIVE 
LEARNING  

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  
927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 
927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1   
927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  
927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  
927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 
927-701 วิทยานิพนธ์  
927-702 วิทยานิพนธ์  
927-703 วิทยานิพนธ์  
927-704 วิทยานิพนธ์ 

3) มีความสามารถในการ
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง 
ๆ สามารถวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ท างานและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์และสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์การที่
เปลี่ยนแปลงได้ 

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  
927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 
927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1   
927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  
927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  
927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 
927-701 วิทยานิพนธ์  
927-702 วิทยานิพนธ์  
927-703 วิทยานิพนธ์  
927-704 วิทยานิพนธ์ 

4) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  
927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 
927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1   
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ 
วิชาที่สอดคล้อง 

วิชาความรู้ทักษะ 
เฉพาะด้าน 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  
927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  
927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 
927-701 วิทยานิพนธ์  
927-702 วิทยานิพนธ์  
927-703 วิทยานิพนธ์  
927-704 วิทยานิพนธ์ 

 
ที่มาได้มาจากความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ประกอบการ นักวิชาการ อาจารย์ ศิษย์เก่า 

และศิษย์ปัจจุบัน 
 

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการผลิตยางในปริมาณที่มากเกินความต้องการของ

อุตสาหกรรมส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของผู้ที่
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยางพาราโดยเฉพาะในปี 2558 ที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งจะส่งผลให้การน าเข้า-ส่งออกยางพาราของชาติในอาเซียน 10 ประเทศเป็นไปอย่างเสรี จะมีการ
เคลื่อนย้ายของประชากรและการแข่งขันจะเกิดขึ้นสูงดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยียางทั้งในระดับ
ปริญญาโทและเอกจึงมีความจ าเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัยด้าน เทคโนโลยียางที่มีความรู้
ความสามารถ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และมีส่วน
ที่ส าคัญในการแก้ปัญหาความไม่สมดุลของปริมาณการผลิตยางดิบ กับปริมาณความต้องการของอุตสาหกรรม
ในการแปรรูปยาง ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าให้การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเป็นไปในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยียางโดยการผลิตบุคลากร
ทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยียางที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้า
กับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิต
บัณฑิตที่ดี เก่ง และมีจิตส านึกต่อสังคม ดังนั้นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและให้ความส าคัญของหลักสูตรนี้คือ ภาครัฐ
และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยียางในการ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการวิจัยและการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทยให้สูงขึ้น ทาง
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วิทยาลัยจึงเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โดยมี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือ ต้องการผลิตมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

      ระดับปริญญาโท 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านยาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ยางได ้
2. สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการได้ 
3. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถท างานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์

เป็นกิจที่หนึ่ง 
     ระดับปริญญาเอก 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านยาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ยางได ้
2. สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัยขั้นสูง และผลงานวิชาการเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา และ/หรือ 

พัฒนา  
อุตสาหกรรมยางเป็นที่ยอบรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ 
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ และการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
4. สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
5. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตามสถานการณ์และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลาได้ 
6. ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
ที่มาได้มาจากความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ประกอบการ นักวิชาการ อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of stakeholders  

     ในการจัดท าหลักสูตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งมีท้ังผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในความ
ต้องการเพื่อก า หนดคุณสมบัติของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรฯ  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการวิชาการ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกันพิจารณาและให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงร่างหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 
การได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ 5 ด้านที่สกอ.ก าหนดซึ่งได้แก่ 1) คุณธรรม
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นหลักสูตรได้ 
มาจากความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน และการก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะที่จ าเป็น ดังนี้คือ  
อาจารย์ในภาควิชา – ประชุมและอภิปราย ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของหลักสูตร (แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน) – สัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 10 ราย ศิษย์ปัจจุบัน- สัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ผู้ให้ข้อมูล 17 ราย ศิษย์เก่า - สัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้ให้
ข้อมูล 3 ราย ผู้ใช้บัณฑิต - สอบถามโดยตรงจาก 6 หน่วยงาน 
ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากบริษัทอินโนเวชั่น กรุ๊บ (Polymer 
innovation) บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด องค์กรหน่วยงาน
ภาครัฐ การยางแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย 
และเกษตรกร ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยียาง 

คณะและมหาวิทยาลัยฯ - การน าวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยมาพิจารณาในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น และ
วิเคราะห์จากแผนพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยฯ 

สกอ - การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
โดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สะท้อนจากคุณสมบัติที่ต้องการของ
บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สัมพันธ์กับหลักสูตร 

- มคอ. หมวดที่ 2 ข้อที่ 1.3 
- มคอ. 3 รายวิชาที่เปิดสอน
ในหลักสูตร 
- รายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการทบทวน
หลักสูตร 
- เอกสารแสดงความเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ 
อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน  
- ภาคผนวก 1.2 
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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  
 

เกณฑ์ คะแนน 

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

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

   

 

   

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

   
 

   

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

   

 

   

Overall opinion        

 

 

AUN 2  
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  

 รายละเอียดของหลักสูตรมีความทันสมัย และมีวัตถุประสงค์ รายละเอียดของเล่มหลักสูตรที่
ครบถ้วน และทันสมัย  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้รับการ
อนุมัติให้เปิดหลักสูตร โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกประกาศไว้ ณ วันที่ 20 ธั นวาคม 
2557 ที่ประชุมสภามหาลัยมีมติให้เปิดรับนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยียาง ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้น าทางวิชาการที่
สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ และเพ่ือผลิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองค์ความรู้ขั้นสูงด้านเทคโนโลยียางและสาขาที่เกี่ยวข้องเป็น
นักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมากพอที่จะท าการวิจัยและพัฒนาและรู้จักประยุกต์องค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยียางให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางของประเทศ ซึ่งผลิตมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตต้องที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 

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

เป้าหมายของการด าเนินการคือการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย โดยได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2561 ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี  ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตร โดยที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกประกาศไว้ ณ วันที่ 20 
ธันวาคม 2558 ที่ประชุมสภามหาลัยมีมติให้เปิดรับนักศึกษา 
โดยหลักสูตรมีระบบและกลไกการด าเนินงานการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและทันสมัย โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ข้อก าหนดที่สอดคล้องกับ ELO ของ
หลักสูตรจากนั้นท าการวิเคราะห์และก าหนดช่องทางสื่อสาร
เพ่ือให้ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท าการทบทวนผลลัพท์ที่ได้
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้มีความทันสมัยของหลักสูตร โดย
กลักการในการปรับปรุงได้ก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

- มคอ.2 
- website สาขา 
http://scit.surat.psu.ac.th/rubber/wp-
ontent/uploads/2018/07/Masters-PhD 
Degree.pdf 

http://scit.surat.psu.ac.th/rubber/wp-ontent/uploads/2018/07/Masters-Ph
http://scit.surat.psu.ac.th/rubber/wp-ontent/uploads/2018/07/Masters-Ph
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ เพ่ือให้มีความทันสมัยและตรง
ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

- ระบบและกลไกการด าเนินงาน หลักสูตรมีกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาดังนี้  
                         หลักสตรู 

 
           อาจารยผู้รับผิดชอบ (ทบทวน/ปรับปรุง)                                               

 
เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 

 
ก าหนดอาจารย์ผู้สอน 

                                                
                     จัดท า มคอ. 3,4  

 
จัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 

 
ควบคุมคุณภาพ 

 
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มคอ 5,6 

 
สื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
- หลักสูตรได้ด าเนินการตามนโยบายของทางคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้ก าหนดให้ทุกรายวิชา 
ด าเนินการจัดท า มคอ.3/4 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา โดยน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้มาใช้ใน
การก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล 
และด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
มคอ. 5/6 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยน าผลการประเมิน 
รายวิชาจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และข้อเสนอแนะจากการ

- มคอ 3-6 
- ระบบการประเมินการสอน 
https://tes.psu.ac.th/login.asp 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประเมินมาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงการสอน นอกจากนี้
หลักสูตรมีการเผยแพร่สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นนักศึกษาปัจจุ
ปันและทีมอาจารย์ผู้สอน 
2.3 The programmed and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholder 
- ทางหลักสูตรได้ก าหนดช่องทางการสื่อสารของเนื้อหk

หลักสูตรและรายวิชาให้ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยหลักสูตรได้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน ช่องทางต่างๆ ดังนี้  
1. เล่มหลักสูตร  และคู่มือนักศึกษาแจกวันปฐมนิเทศ 
2. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะ  
3. รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของกับการทบทวน
ปรับปรุงหลักสูตร   
4. เอกสารประกอบการแนะแนว  
 

- เนื้อหารายวิชาและแผนการเรียนใน
หลักสูตรไดม้ีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สาขาวิชา
http://office.surat.psu.ac.th/rubber/in
dex.php 
-เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(http://scit.surat.psu.ac.th/index.php) 
-เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
http://entrance.surat.psu.ac.th/home.
php?flag=1)  
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร และคู่มือ
นักศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scit.surat.psu.ac.th/index.php
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ผลการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   

 

   

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

   

 

   

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

   

 

   

Overall opinion        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

  

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น ระดับปริญาโทและเอก 
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 - แบบ 1.1 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีจ านวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
 - แบบ 1.2 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจ านวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 

[1] เล่มหลักสูตร 
มคอ.2  
[2] curriculum 
mapping 
[3] stake 
holder need 
 
 
 

AUN 3  
Programme Structure and Content 
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 - แบบ2.1 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจ านวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต 
 - แบบ 2.2 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต  ซึ่งจะมี
ความแตกต่างกันชัดเจนของในระดับปริญญาโทและเอก 
หลักสูตรมีการก าหนดเป้าหมายชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต และมีการวางแผนการ

เรียนการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ที่เหมาะสม เนื้อหา

ของหลักสูตร รายละเอียดวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการจัดการหลักสูตร แสดงไว้

อย่างละเอียดในเล่มหลักสูตร [1]  

ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยแสดงไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา     (Curriculum Mapping) [2] 

หลักสูตรได้ก าหนดแผนการศึกษาให้นักศึกษา (การก าหนดแผนการศึกษาเป็นการระดม

ความคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต) ว่าในแต่ละชั้นปีนักศึกษา

ควรเรียนรายวิชาใดบ้าง และได้มีการจัดล าดับการเรียนแต่ละรายวิชาไว้ให้ในแผนการ

ศึกษา [3] 

 
 
 

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

- หลักสูตรมีรายวิชาต่างๆ ที่สอดคล้อง  ELO 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรู้ดีใน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยาง 
สามารถท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ในสาขาวิชานี้ 

1. นักศึกษาจะเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง                           
และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยผ่านรายวิชาต่างๆและ                               
การท าวิทยานิพนธ์ที่เน้นผลการวิจัยที่มีคุณภาพ 
2. หลักสูตรจะจัดสัมมนาต่างๆให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้แลก               และ
เปลี่ยนงานวิจัยจากนักศึกษาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
3. ห ลั ก สู ต ร จ ะ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม                                
การประชุมวิชาการต่างๆ เพ่ือได้รับองค์ความรู้รอบด้าน 

2. มีความสามารถ
ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1. ฝึกทักษะการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
2. ฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 
3. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริม 
การใช้ภาษาอังกฤษ 

[1] เล่มหลักสูตร 

มคอ.2 
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4. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/ 
มหาวิทยาลัย 
5. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือ 
ฝึกงานในต่างประเทศ 
6.มีการจัดการเรียนการสอน บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 

3. มีทักษะและ
ความสามารถใน
การสืบค้นข้อมูล
และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1. อบรมวิธีการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมูลการวิจัยด้านเทคโนโลยียาง 
2. การมอบหมายงานให้มีการสืบค้นข้อมูลและศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเองในรายวิชาเรียนต่างๆและในการท า 
วิทยานิพนธ์  

 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 

หลักสูตรมีการก าหนดแผนการศึกษาที่เป็นล าดับ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คือ 
ในชั้นปีที่ 1 จะมีการเรียนในรายวิชาที่ core และจะสามารถท าวิทยานิพนธ์ได้เมื่อผ่าน
การเรียนวิชาต่างๆ เหล่านั้นแล้ว วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้กล่าวไว้ในผลการด าเนินงานตาม AUN 4 และ AUN 5 
ตามล าดับ 

[1] เล่มหลักสูตร 

 มคอ.2 
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Criterion 4 

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

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

that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 

education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by 

what methods. 

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

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

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

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

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

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

or he chooses to use. 

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

supportive, and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 

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

responsibly in the learning process; and 

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

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

assessment and modes and duration of study. 

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

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

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

practices, etc.). 

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well 

articulated and communicated to all 

stakeholders [1] 

       

4.2 Teaching and learning activities are 

constructively aligned to the 

achievement of the expected learning 

outcomes [2,3,4,5] 

       

4.3 Teaching and learning activities 

enhance life-long learning [6] 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

หลักสูตรได้ก าหนดปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ สอดรับกับพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปี 2558-2562) และปรัชญาจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2558-2561) มีรายละเอียดดังนี้  
ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้มีเจตนารมณ์ 
ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย 
บริการวิชาการและ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพ่ือให้เป็นก าลังหลักของสังคมและยึดตามแนวทางการจัด 
การศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยมซึ่งเป็นการ
พัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปรับตัว

1) http://office. 
surat.psu.ac.th/rub
b er/Data-website/ 
CourseDetail1.pdf  
2) เลมหลักสูตร  
มคอ.2  
มคอ.3 และ มคอ.5 
3) แผนพับ ประชา
สัมพันธ ตาราง การ
ท า road show  
4) Website ของคณะ 
วีดีโอ    
5) ก าหนดการ 
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ได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจาก
ความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง 
กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่
ยั่งยืนและจากแนวคิดท่ีว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุด
เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต ดังนั้นการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย จากหลักการดังกล่าวข้างต้น
น าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าจะสามารถ
ตอบสนองหลักการดังกล่าวโดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ 
(Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Problem-based Learning) ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือน มนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการของหลักสูตรฯ มีปรัชญาในการศึกษาที่
ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุ่งผลิต

มหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยียาง ที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียาง เข้าใจกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมยาง 
ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถผลิตงานวิจัยที่
มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุ่งผลิตนักวิจัย 
นักพัฒนานวัตกรรม      และผู้น าทางวิชาการด้านเทคโนโลยียางที่มีความรู้ความ
ช านาญขั้นสูงและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง    เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา
อุตสาหกรรมยาง ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล      มีความคิด
สร้างสรรค์และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 

ปฐมนิเทศ  
6) สัมภาษณนักศึกษา  
เพ่ือรับเขา ศึกษา  โดย
คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียาง
นวัตกรรม ยาง และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จัก
วิเคราะห์และประยุกต์ได้ เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ยางของประเทศ 

 2.2 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองค์ความรู้ขั้นสูงด้าน
เทคโนโลยียางและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมาก
พอที่จะท าการวิจัยและพัฒนาและรู้จักประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยียาง
อย่างเชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางของ
ประเทศ   

 2.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
           ทั้งนี้หลักสูตรได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปรัชญาของหลักสูตรไปผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปผ่านช่องทางแตกต่างกันไปดังนี้ 

 นักศึกษาปริญญาตรี มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตต่างๆ ที่มี
หลักสูตรใกล้เคียงผ่านโครงการ Road Show ทุกปี มีการแจกแผ่นพับ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของคณะ  

 คณะไดจัดท าวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรโดยใหสาขาเสนอขอมูลที ่
เกี่ยวกับหลักสูตรยังคณะ น าเสนอหลักสูตรใน website ของคณะและวิทยาเขต 

 ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน 

- ได้ท าการแจกคู่มือนักศึกษา และสามารถสืบค้นเพ่ิมเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ

คณะ และวิทยาเขต 

- ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงคและงานทีร่องรับหลักสูตรฯ ในขั้นตอนการสัมภาษณ

เพ่ือรับนักศึกษาและชี้แจงในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

 ส าหรับผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป  
แนะน าผ่านทางเว็บไซต์คณะ การไปประชุมและจัดอบรมตามท่ีต่างๆ 

 ส าหรับผู้ประกอบการ  
-มีการแนะน าหลักสูตรผ่านการไปเยี่ยมโรงงาน การเข้าร่วมอบรม สัมมนา 
ประชุมและจัดอบรมตามที่ต่างๆ ที่มีผู้ใช้บัณฑิต  
และแนะน าผ่านทางเว็บไซต์คณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ของคณะ 
(http://www.scit.sur
at.psu.ac.th) 
 
 
 
-เว็บไซต์ของคณะ 
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             ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับ
ปรัชญาที่มุงหมายผลิตนักวิจัย และนักวิชาการท่ีมีความสามารถดานการวิจัยดาน 
เทคโนโลยียางเชิงลึก มีความรู ความช านาญขั้นสูง เปนผูน าทางวิชาการที่สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล มีความคิด
สรางสรรค เปนผูน าและที่พ่ึงทางวิชาการขององคกรที่ตนปฏิบัติงานได สามารถถา
ยทอดและเชื่อมโยงความรูใหแกผูอ่ืนเขาใจไดเปนอยางดี เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม กระบวนการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรสอดคลองกับ ELOs และ Curriculum Mapping มีสมรรถนะ
เชิงสากลโดยจัดการท างานวิจัยในตางประเทศ ได้มีการแลก เปลี่ยนนักศึกษาตาง
ชาติกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ น านักศึกษาไปน าเสนอภาคบรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ (PCT 7-9, APRC 3) งาน
ประชุมในตางประเทศ (ฮังการี) และมีการเรียนการสอนในบางรายวิชาเปนภาษา
อังกฤษ เชน รายวิชา 927-503 กระบวนการแปรรูปยาง และรายวิชา 927-502 พอ
ลิเมอร์ผสม เปนตน 

(http://www.scit.sur
at.psu.ac.th) 
http://www.office. 
surat.psu. ac.th 
 
เว็บไซต์ของคณะ 
(http://www.scit.sur
at.psu. ac.th) 
 
เว็บไซต์ของคณะ 
(http://www.scit.sur
at.psu. ac.th) 
เฟสบุค สาขาที่มี
ความถี่การใช้สื่อทุก
อาทิตย์หรือทุกครั้งที่มี
ข่าวหรือกิจกรรม 

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

ทางหลักสูตรฯ มุงเนนใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรู มีความตระหนักถึง 
ความส าคัญของเนื้อหาในรายวิชา มีการสนับสนุนให มีการเรียนรูนอกสถานที่ 
ประชุมวิชาการ น าเสนองานวิจัย การแลกเปลี่ยนและท าวิจัยนักศึกษาตางชาติกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ โดยมีการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับผู
เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรูจักการประยุกตใชความรู รูจักการแก
ปญหา มีโอกาสเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกันระหวางผูเรียนในการ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีการด าเนินการดังนี้   

1. อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีขอก าหนดรวมกันในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มีการเนนใหจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมีการ
สอดแทรกภาษาอังกฤษ  โดยคณะก าหนดใหแตละสาขามีการเรียนการสอน      เป
นภาษาอังกฤษ 100% อยางนอย 1 รายวิชา และ 50% ทุกรายวิชาโดยมีรายวิชาต
างๆ รวมทั้งกระบวนการเรียนรูตางๆ ที่สอดคลองกัน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในรายวิชา  ตางๆ มีการสงเส

1) มคอ.2 (เอกสาร
ประชุม#4.1) วางแผน
ที่แสดงถึงการกระจาย
ความรับผิดชอบ
มาตรฐานผล การ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู
ราย วิชา (Curriculum 
Mapping)    
2) มคอ. 3, มคอ. 5  
(เอกสารประชุม #4.2 
และ 4.3) 
3) ประชุมหลักสูตรฯ 
มากกว่าเดือนละ 1 
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ริมกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning ซึ่งเปนการ สงเสริมทักษะ
การคนควาหาค าตอบดวยตนเองซึ่งนักศึกษาสามารถใชทักษะนี้ในการด าเนินชีวิตได
อยางมีคุณภาพ ดังแสดงไวใน มคอ. 2 

2. อาจารยผูสอนด าเนินการสอนโดยเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอด
คลองกับวัตถุประสงครายวิชา และสอดคลองกับนโยบายของคณะและวิทยาเขต 
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความหลากหลายเพ่ือใหนักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู
ที่คาดหวังในดานตางๆ หลักสูตรไดก าหนดใหในทุกรายวิชามีการ จัดการเรียนการ
สอนโดยใชภาษาอังกฤษ รวมในรายวิชา เชน รายวิชาสัมมนาจัดใหมีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและผลการคนควาเปนภาษาอังกฤษ และทุกรายวิชานักศึกษาจะตองค
นควา ความรูจากวารสารระดับนานาชาติ มีการบูรณาการงานวิจัยและบริการ
วิชาการสูการเรียนการสอนในบางรายวิชา มีการมอบหมายให นักศึกษาจัดท า
โครงงานวิจัยวิทยานิพนธ สวนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย  มุงห
วังใหนักศึกษาไดรับความรูในภาคทฤษฎีและประสบการณจากอาจารยผูสอน และช
วยน าทางไปสูการศึกษาดวยตนเองตอไป ตอบสนองตอมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังดานความรู ทักษะทางปญญา ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการมุงหวังใหนักศึกษาได
ฝกทักษะในการปฏิบัติจริง การท างานเปนทีม ฝกการวิเคราะหปญหา การตัดสินใจ
และความรับผิดชอบ ซึ่งตอบสนองตอมาตรฐานผลการเรียนรู ที่คาดหวังดาน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ  นอกจากนี้ทางหลักสูตรไดก าหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning เพ่ือเสริมมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน โดยมีรูปแบบของการ
เรียน การสอนแบบ active learning เชน การใชสื่อวีดีทัศน อภิปราย    คนควาใน
ชั้นเรียน โครงงาน วิจัยที่มีการใชปญหาผลการด าเนินงาน ผู เรียนจะถูกเปลี่ยน
บทบาทจากผูรับความรูไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู เปนการ      สงเสริม
การเรียนรูการเรยีนรูตลอดชีวิตใหกับนักศึกษา หลักสูตรจัด การเรียนการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษในแตละรายวิชาเพ่ือตอบสนองตอ มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ELOs ดานความรู ทักษะทางปญญา การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ประเมินการเรียนการสอนโดยผู เรียนและอาจารยผู สอนทุกคนได้
มาตรฐานโดยผลการประเมินฯ ได้มากกว่า 4 เต็ม 5 และมีการทวนสอบโดยประชุม 
และได้น าขอเสนอเป็นแนวทางปรับปรุงใน มคอ. 5 และปรับใช้ในเทอมถัดไป ซึ่ง

ครั้ง มีการวางแผน 
โดยยึด ELOs เป็นหลัก 
แตกกระจายใน
รายวิชาและไดก าหนด
กิจกรรมในการเรียน
การสอนในชั้นเรียน   
(เอกสารประชุม #4.4) 
 
 
 
 
รายวิชาสัมมนา 
วิทยานิพนธ 
เอกสารการการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (เอกสารประชุม 
#4.5) ประเมินการ
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หลักสูตรมีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง เพ่ือสื่อสารไปยังอาจารยผูสอนเพ่ือ
ใหน าวิธีการและจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ในดานตางๆ และในขั้นตอนของการท า มคอ.3 มีผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหน
าสาขาวิชา และผูบริหารระดับคณะใหการแนะน าในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหไดผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ ซึ่งอยูในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กล
ยุทธการสอนและการประเมินผล หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
อาจารยผูสอนใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

เรียนการสอนโดยผู
เรียน 
(เอกสารประชุม #4.6) 
การทวนสอบการเรียน
การสอนในรายวิชาโดย
ผูเรียนและอาจารย์ 
มคอ.3 และ มคอ. 5 
 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
         ได้มีการประชุมอาจารย์และกรรมการประจ าหลักสูตรจัดท า มคอ.2 และทุก
เทอมหลังปิดภาคได้การประชุมหลักสูตร น าผลการประเมินมาวางแผนการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนชวยเพ่ิมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยจัดวิชาต่างๆ 
เช่นสัมมนา วิทยานิพนธ์ เป็นต้น ยกตัวอย่าง 1. วิชาสัมมนาได้มีประชุมหลักสูตรจัด
วางแผนวิชาสัมมนา เขียนแผนในมคอ.3 แนะน าแหล่งความรูและงานวิจัยใหม สืบค
นแหลงเรียนรู้ อ่าน คิด วิเคราะห์และมีการบูรณาการทุกวิชามาปรับใช้ การเตรียม
ตัวในการน าเสนอ น าเสนอ ร่วมแลกเปลี่ยนจากการน าเสนอทั้งนักศึกษาและ
คณาจารย์ ซึ่งทั้งวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และได้น าผลในวิชาสัมมนาไปต่อยอดในการ
ท าวิทยานิพนธ์ ได้มีการประเมินโดยนักศึกษาในมคอ.5 ที่มีการประเมินได้มากกว่า 4 
เต็ม 5 น าผลการประเมินมาประชุมเพ่ือแก้ไขและมีแผนปรับปรุงให้ดีขึ้นในเทอม
ถัดไป  

2. การจัดการเรียนการสอนที่ช วยเพ่ิมทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิตดวย
active learning เป็นวิธีการสอนที่ไมใชการบรรยายเพียงอยางเดียว ซึ่งผู้เรียนจะถูก
เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้สอดแทรก
กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในการเรียนการสอนโดยคณาจารยผูสอนเพ่ือ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จะช่วยน าทางไปสู่การศึกษาด้วยตนเองต่อไป  
การสืบคนขอมูล เชน แหลงเรียนรูเพ่ิมเติม การน าเสนอ และท ากิจกรรมกลุมตางๆ 
มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 50% ทุกรายวิชา เพ่ือสงเสริมทักษะ
การใชภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา สามารถน าไปใชในชีวิตประจ าวันไดตลอดชีวิต มี
การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนโดยคณาจารยผูสอนแตละทานได้ก าหนด

1) มคอ.3 และมคอ.2 
หมวด 4.2 
2) สัมมนา งาน
น าเสนอ ความรูและ
วิจัยใหมมาแลก 
เปลี่ยนจากการ  
สืบคนแหลงเรียนรู  
3) การท าโครงงาน 
วิจัยทั้งในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัย  
4) การน าเสนอ
งานวิจัย ทั้งภาค
บรรยายและโปสเตอร
ในการประชุม วิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ  
5) การเขียน
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ  
6)  ก า ร ดู ง า น ทั้ ง ใ น
รายวิชาดูงานและใน
รายวิชาตางๆ  
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กิจกรรมการเรียนรูและใชเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้น เชน  
Website, Social network, Youtube, วีดีโอ รวมถึงการลงมือปฏิบัติหรืออ่ืนๆ    

3. วิทยานิพนธ์ สามารถสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตครอบคลุมทักษะในรายวิชา
วิทยานิพนธเปนการสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการแกไข ปญหาที่ใชพ้ืนฐาน
จากความรู และวิธีการที่ถูกตอง จะประยุกตใชกับกระบวนการแกไขปญหาใน
ชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดก าหนดหนวยกิตของวิทยานิพนธไวอย
างนอยครึ่งหนึ่งของจ านวนหนวยกิตรวมดังตารางโครงสรางหลักสูตรใน มคอ. 2  

4. น าผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาในการเรียนการสอนน ามาเปนเนื้อหาใน รายวิชาที่
เกี่ยวของกับผลการวิจัยใหนักศึกษาท างานวิจัย ท างานวิจัยรวม ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย นักศึกษาฝกประสบการณ เทคนิคและประยุกตใชความรูที่เรียนกับ
งานวิจัย สัมนางานวิจัย หลักสูตรจัดอบรมกิจกรรมหลากหลายเพ่ือชุมชน เชน การ
บริการวิชาการของนักศึกษา และอาจารยการท ากิจกรรมบ าเพ็ญของนักศึกษาและ
อ่ืนๆ ดูแลนักศึกษาแต ละคนโดยมีการวางแผนทั้งจากหลักสูตร และสถาน
ประกอบการเก่ียวกับกิจกรรมและงานที่ใหนักศึกษาท า เชน หลักสูตร มีการก าหนด
ใหนักศึกษาท างานวิจัย เปนตน   

5. การจัดการเรียนการสอนที่ชวยเพิ่มทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตดวยการจัด
กิจกรรมดังตัวอย่างในหลักฐานทั้ง 8 ข้อ  
รวมการน าเสนองานวิจัย กิจกรรม Active learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนเพ่ิมทักษะ 
Thinking skill, Learning skill, Professional skill, Communication skill และ 
Management skill 

 

7) การท ากิจกรรม  กลุ
มแลกเปลี่ยนความคิด 
8) การแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในตาง
ประเทศ 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        
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5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
- การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
- หลักสูตรมีการวางแผนจัดท าแผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้โดย
มีการจัดท า มคอ. 3 ก่อนทุกภาคการศึกษา ซึ่งการท ามคอ. 3 เป็นการก าหนด
รายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
วิธีการสอนและการปรเมินผล เพ่ือวางแผนและก าหนดการการสอน ในแต่ละ
วิชา  

- ในขั้นตอนการด าเนินการ หลักสูตรด าเนินการสอนตามรายละเอียดที่
ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
สนองตอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 เช่น คะแนนความ
รับผิดชอบ คะแนนสอบ คะแนน รายงาน คะแนนจากการปฏิบัติ และคะแนน
การน าเสนอจาก การอภิปราย ที่มีการก าหนดสัดส่วนคะแนนที่มีความ 
เหมาะสม ทั้งนี้ ช่วงเวลา กฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ จะมีการแจ้งให้นักศึกษา
ทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเรียน และนักศึกษาสามารถตกลง สัดส่วน
คะแนนที่เหมาะสมได้ มีการแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียน โดยการติดประกาศ
ให้ผู้เรียนทราบใน เวลา 1 สัปดาห์หลังจากสอบกลางภาค เพ่ือให้ผู้เรียน
ตระหนักและแก้ไขปรับปรุงการ เรียนของตนเองได้ทันก่อนสอบปลายภาค 
หรือให้ผู้เรียนประเมินการถอนรายวิชาหาก เป็นค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน 
หรือให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนจากค าแนะน าของ อาจารย์ผู้สอน เป็นต้น
ส าหรับผู้เรียนที่มีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องคะแนนการประเมิน สามารถใช้ 
ช่องทางที่สะดวก เหมาะสม เพ่ือขอความเป็นธรรมในการร้องเรียนผลการ
ประเมินได้ เช่น การเข้าพบอาจารย์ผู้สอน ที่ได้ก าหนดช่วงเวลาในแต่ละ
สัปดาห์ไว้ส าหรับผู้เรียน เพ่ือสอบถามและดูคะแนนที่ได้รับการประเมินส าหรับ
การพิจารณาความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือของวิธีการประเมิน เพ่ือการ ปรับปรุง 
หรือเพ่ิมวิธีการใหม่ อย่างสม่ าเสมอ 

-หลักสูตรได้ร่วมกับทางคณะฯ ด าเนินการ ให้มีตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ 
โดยมีการประเมินข้อสอบโดยกรรมการประเมินข้อสอบทุก รวมทั้ง หลักสูตรยัง
ได้ใช้ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษามาใช้เ พ่ือประเมินหรือ 
ปรับปรุงวิธีประเมิน และวิธีการสอนต่อไป โดยหลักสูตรมีการจัดท า มคอ. 5 ใน

- https://tqf-
surat.psu.ac.th/  
- มคอ. 3  และ มคอ. 5 
- มคอ. 2 เล่มหลักสูตร    
  เทคโนโลยียาง 2557 

https://tqf-surat.psu.ac.th/
https://tqf-surat.psu.ac.th/
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ทุกรายวิชาเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ในการเรียนรายวิชา 
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องมี การส่งรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาให้
อาจารย์ที่ปรึกษาประเมิน นอกจากนั้น หลักสูตรฯ มีการติดตามความก้าวหน้า
ของโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยให้มีการน าเสนอ โครงร่างในรายวิชาสัมมนา 2  

หลักสูตรมีการสอนรายวิชาสัมมนา โดยในหลักสูตรปริญญาโท เปิดสอน
รายวิชาสัมมนา 2 ตัว คือ สัมมนา 1 และ 2 โดยในรายวิชาสัมมนา 1 นักศึกษา
จะศึกษาบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระบดับนานาชาติที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียางที่มี
ความทันสมัย ส่วนในรายวิชาสัมมนา 2 จะเป็นการเรียนและศึกษาผลงานวิจัย
ที่เก่ียวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาจะท า โดยในทั้ง 2 รายวิชาจะมีการสอบ
สัมมนาโดยน าเสนอบทความที่นักศึกษาศึกษาค้นคว้าต่อกรรมการสอบวิชา
สัมมนา 

ส่วนในหลักสูตรปริญญาเอก เปิดสอนรายวิชาสัมมนา 4 ตัว 
โดยสัมมนา 1 และ 2 นักศึกษานักศึกษาจะศึกษาบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระบ
ดับนานาชาติที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียางที่มีความทันสมัย ส่วนสัมมนา 3 และ 4 
นักศึกษาจะศึกษาบทความและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่
นักศึกษาจะท าโดยในทั้ง 4 รายวิชาจะมีการสอบสัมมนาโดยน าเสนอบทความที่
นักศึกษาศึกษาค้นคว้าต่อกรรมการสอบวิชาสัมมนา 

ในการประเมินการท าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมีการจัดการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ โดยมีการแต่งตั้งกรรมการสอบโคร่งร่างวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 
คน แต่ไม่เกิน 5 คน และในส่วนของการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และในการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านเกณฑ์ก าหนดของบัณฑิต
วิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และร่วมกันพิจารณาให้
เกรด โดยเกรดของวิชาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น  

U คือ สอบไม่ผ่าน  
S คือ สอบผ่านแบบระดับดี Satified 
X คือ สอบผ่านแบบระดับดีมาก Excellent  
 

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 สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี
ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
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- หลักสูตรมีการจัดท าและการเผยแพร่มคอ.3 มีรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลา 
วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด ผ่านเวบไซต์ของคณะ 
นักศึกษาสามารถเข้าโหลดและอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวได้ 
- หลักสูตรมีการด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา 
วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด ตามที่ ได้แจ้ง
รายละเอียดไว้ใน มคอ.3 และอาจารย์ผู้สอนมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรดแก่นักศึกษาใน
ชั่วโมงแรกเพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกันในการเรียนการสอน 
- หลักสูตรมีการรายงานผลการด าเนินงานโดยมีการจัดท า มคอ.5 ในทุก
รายวิชาหลังจากจบทุกภาคการศึกษา เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและความ
พึงพอใจในวิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมินต่างๆ ของนักศึกษา 

- https://tqf-
surat.psu.ac.th/  
- มคอ. 3  และ มคอ. 5 
 

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 ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรม 

- หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน วิธีการ ตาม
หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินและรายละเอียดต่างๆ ไว้ใน มคอ.3 
ของแต่ละรายวิชา ผ่านเวบไซต์ของคณะ นักศึกษาสามารถเข้าไปโหลดและอ่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวได้ และอาจารย์ผู้สอนจะมีการชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ 
และเกรดแก่นักศึกษาในชั่วโมงแรกเพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกันในการเรียนการ
สอนตามข้อก าหนด ELO 
  - ในระหว่างภาคการศึกษาหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้อสอบในรายวิชาที่มีการจัดสอบทั้งการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน นอกจากนี้หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาการตัดเกรด เพ่ือรับฟัง 
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเกรดก่อนท าการส่งเกรดในทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา  
- หลักสูตรมีการรายงานผลการด าเนินงานโดยมีการจัดท า มคอ.5 ในทุก
รายวิชาหลังจากจบภาคการศึกษา เพ่ือรายงานถึงผลการด าเนินงานและการ
ประเมินความพึงพอใจในวิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ต่างๆ 
ของนักศึกษาทางออนไลน์ ช่วงหลังของการเรยีนการสอนทุกเทอม 

- https://tqf-
surat.psu.ac.th/ 
TQF 3 และ TQF 5 
- หนังสือแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินข้อสอบ   
- รายงานการประชุมของ
หลักสูตร 

https://tqf-surat.psu.ac.th/
https://tqf-surat.psu.ac.th/
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
- การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- หลักสูตรมีการแจ้งให้นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรึกษาหา
แนวทางในการแก้ปัญหา ทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องต่างๆ ได้ตามวันเวลาที่
อาจารย์และนักศึกษาสะดวก โดยมีการแจ้งไว้ใน มคอ.3  
- หลักสูตรมีการแจ้งผลการสอบกลางภาคให้นักศึกษาทราบใน เวลา 1 สัปดาห์
หลังจากสอบกลางภาค เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและแก้ไขปรับปรุงการ เรียนของ
ตนเองได้ทันก่อนสอบปลายภาค คณะมีระบบแจ้งผลการเรียนแก่นักศึกษา 
ผ่านระบบอินเทอร์เนตซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปดูเกรดแต่ละรายวิชาของทุก
ภาคการศึกษา  
- หลักสูตรมีการน าผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนแต่ละคน ในแต่
ละรายวิชา น ามาปรับการเรียนการสอนในเทอมถัดไป โดยหลักสูตรมีการจัดท า 
มคอ.5 เพ่ือใช้สรุป ปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติมของรายวิชานั้นๆ เพ่ือน ามาใช้ในปี
การศึกษาถัดไป 

-  https://tqf-
surat.psu.ac.th/ 
TQF 3 และ TQF 5 
- ประกาศมหาวิทยาลัยการ
แจ้งคะแนนสอบ 
- แบบรายงานคะแนน  สรุป
คะแนน สรุปผลการประเมิน
โครงการเทียบกับปีที่แล้ว 
- ระบบประเมินอาจารย์ 
https://tes.psu.ac.th/logi
n.asp 
- มคอ.5 ผ่าน https://tqf-
surat.psu.ac.th/  

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
- ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
- นักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัย เกี่ยวกับคะแนนและเกรดกับอาจารย์
ผู้สอนได้โดยตรง  นอกจากนี้สามารถร้องเรียนผ่านหัวหน้าสาขา หรือผู้บริหาร
ได้   
 

- บันทึกข้อความร้องเรียน  
รายงานการประชุม ระเบียบ
การร้องเรียนเกี่ยวกับ
คะแนนและเกรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tes.psu.ac.th/login.asp
https://tes.psu.ac.th/login.asp
https://tqf-surat.psu.ac.th/
https://tqf-surat.psu.ac.th/
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

        

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

        

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

        

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

        

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

        

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

        

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

        

Overall opinion         

AUN 6  
Academic Staff Quality 



 

96 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

แผนการรับ 
- มีกระบวนการวิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรสาย
วิชาการในการรับอาจารย์ใหม่ 
 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมี
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ อย่างชัดเจน 
และโปร่งใส โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
คั ด เ ลื อ ก  3-5 คน  เ พ่ื อด า เ นิ น ก า ร ส ร รห าต า ม
กระบวนการทีม่หาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย 
ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธาน
กรรมการ ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บั งคับบัญชาดังกล่าว เป็น
กรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
- มีแผนการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ รวมถึงอบรมเทคนิค
การสอน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
แผนการพัฒนาตนเอง 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

แผนการรับ 
- ตารางแสดง Full-Time Equivalent (FTE) และ 
Staff-to-student Ratio 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=0),(http://qadata.surat.psu.ac.th/s
howdetailtotal.php?id=11) 
- เกณฑ/์กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=19) 
- จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประกาศ การบังคับ
ใช้ กระบวนการในการตรวจสอบกรณีมีข้อร้องเรียน
ด้านจรรยาบรรณ) 
แผนการพัฒนาตนเอง 
- นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=0),(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=11)
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=0),(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=11)
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=0),(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=11)
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=14
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=14
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=19
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=19
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ของวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี จัดให้ประจ าทุกปี 
- มีการจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัย อย่างเช่น ทุน
พัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ใหม่ ทุนพัฒนา
นักวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย์ เป็นต้น   
- มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือในเงิน
สวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์  
- มีการบริหารและจัดการอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
เพียงพอ และมีแผนในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
และแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีการแบ่ง
ภาระงานในสายสอน และวิชาการต าแหน่งผลงานทาง
วิชาการ 
 
 
 แผนการกระจายภาระงาน 
- มีการจัดประชุมการแบ่งภาระงานสอนของอาจารย์ใน
หลักสูตรตามความถนัดเชี่ยวชาญ โดยมีการแบ่งสัดส่วน
ชั่วโมงการสอนบรรยายและชั่วโมงการสอนปฏิบัติการ
จ านวนใกล้เคียงกัน (ข้อมูลจ านวนชั่วโมงของอาจารย์ใน
หลักสูตร) และมีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาประมาณ 
1:3.4  
- หลักสูตรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือตั้งเป้าหมายสู่
การขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร 
โดยในปี 2561 มีอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการใน
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เ พ่ิมขึ้น 1 คน และมี
คณาจารย์ที่ก าลังด าเนินขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์
จ านวน 2 คน 

 
- การส่งเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัยงบพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปีงบ 2559) 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
สวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์ 
- กระบวนการในการสนับสนุนการขอต าแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร  มี โ ค ร ง ก า ร ก า ร อ บ ร ม ก า ร เ ขี ย น 
Manuscript ของคณะซึ่งจัดขึ้นทุกปี ปีละ 5 วัน 
- มีโครงการอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ที่
เตรียมตัวของต าแหน่งทางวิชาการ 
- แผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของ
บุคลากรสายวิชาการ 
แผนการกระจายภาระงาน 
-รายงานการประชุมสาขา 
https://sissurat2.psu.ac.th/WebRegist2005/L
ecturer/AdvisoryStudent.aspx 
-แผนกลยุทธ์สาขาเทคโนโลยียาง 2 ครั้ง มีแผน 
ด าเนินการและประเมินผล ปรับปรุงแล้วน าผลการ
ปรับปรุงนั้นมาใช้ 
-รายความก้าวหน้าในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
http://www.academic.psu.ac.th/report_all.a
spx 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service 
-หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน และมี
อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรทั้งหมด 7 คน จากเกณฑ์
สกอ.ที่ ก าหนดพบว่ าปีการศึกษา 2561หลักสูตร 

- ตารางแสดง Full-Time Equivalent (FTE) และ
Staff-to-student Ratio 

https://sissurat2.psu.ac.th/WebRegist2005/Lecturer/AdvisoryStudent.aspx
https://sissurat2.psu.ac.th/WebRegist2005/Lecturer/AdvisoryStudent.aspx
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรม FTEs ของอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรรวมเท่ากับ 1.25 มีการแบ่งภาระงานสอนของ
คณาจารย์ในหลักสูตรให้มีภาระงานสอนใกล้เคียงผ่าน
การประชุมสาขาวิชาฯ เพ่ือให้มีการกระจายภาระงาน
สอนอย่างเหมาะสมและความช านาญข้อมูลรายชื่อ
อาจารย์ที่สอนทั้งหมดในหลักสูตรและจ านวนชั่วโมง
สอนประจ าปีการศึกษา 2561 ในตารางที ่6.2  
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
- กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ประกอบ
ไปด้วยขั้นตอนการประกาศรับสมัคร การเปิดรับสมัคร 
และการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ ด้วยการสอบข้อเขียน
สอบปฏิบั ติ  สอบสั มภาษณ์ตามแบบประ เมินที่
มห า วิ ทย าลั ย ก า หนด  และวิ ธี ก า ร อ่ืน ใดต ามที่
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามที่เห็น
เหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 
- มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ที่เหมาะสม และมี
ความโปร่งใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้
อาจารย์ในสาขาวิชามีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์และ
ประเมินโดยมีค าสั่งการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ 

เกณฑ์/กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  
- กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ และ
ความโปร่งใส  
-นโยบายในการจ้างงานบุคลากรสายวิชาการ 
- หนังสือเชิญเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ 
 
 
 
 
 
 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

- มีกระบวนการประเมินภาระงานของหลักสูตร ซึ่ง
พิจารณาจากภาระงานการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานบริหารและงานอ่ืนๆ โดยบุคลากรจัดท า
ข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ TOR Online เสนอ
ต่อผู้บั งคับบัญชาชั้นต้น ทั้ งนี้ กระบวนการจัดท า
ข้อตกลงภาระงาน จะช่วยให้บุคลากรได้วางแผนและ

- กระบวนการการประเมิน และวัดผลการด าเนิน
ของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการประกาศ
เกณฑ์ในการประเมินผลงานของแต่ละหลักสูตร) ผล
ต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือน 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=49) 
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บริหารจัดการการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
คณะจะได้มีการวางแผนก าลังคนในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

การประเมินผลงาน  
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได้

ด า เ น ิน ก า ร ต า ม ร ะ บ บ แ ล ะ ต า ม ก ล ไ ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ที ่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ ่งพิจารณาจาก
ภาระงานการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งาน
บร ิหารและงานอื ่นๆ  โดยบ ุคลากรจะต ้องจ ัดท า
ข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ TOR Online 
เสนอต่อผู ้บังคับบัญชาชั้นต้น ทั้งนี ้ ในกระบวนการ
จัดท าข้อตกลงภาระงาน จะช่วยให้บุคลากรได้มีการ
วางแผนและบร ิหารจ ัดการการท างานได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ ่งรวมถึงคณะจะได้ม ีการวางแผน
ก าลังคนในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย โดยหลังจากที่
ครบก าหนดที่จะต้องรายงานผลของการปฏิบัติงาน 
(หลังจากจัดท าข้อตกลงภาระงานครบ 6 เดือนแล้ว) 
บุคลากรจะต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานใน
ระบบ HR-MIS และ TOR Online เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามก าหนดตามแผนงาน เพื่อเห็นชอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากนั้นจะน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
การแยกตามสาขาวิชา เพื ่อให้เกิดความเป็นธรรม
เนื ่องจากภาระงานของบุคลากรแต่ละสาขาวิชามี
ความแตกต่างกัน  

โดยคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการมี
การก าหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ ่งจะออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  

สมรรถนะหลัก (Core Competency) มี
จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 

 
 
- สมรรถนะบุคลากร (ก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การ
ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร 
กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงิน
เงินเดือน)   
competency online 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=50) 
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1. P: Professionalism (ความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ) หมายถึง ใฝ่รู้เสาะหาวิชาสร้างสมปัญญา
ถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็วมุ ่งมั ่น ทุ ่มเท และมีจิต
สาธารณะ 

2. S: Social responsibility (ความ
รับผิดชอบต่อสังคม) หมายถึง เป็นที่พ่ึงและชี้น าสังคม
แลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดีสู่สังคม 

3. U: Unity (รู้รักสามัคคี) หมายถึง มีความ
รักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ ่งขององค์กรผลักดัน
องค์กรสู่เป้าหมายร่วม ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจ
เสียสละและอดทน 

ส ม ร ร ถ น ะ เ ฉ พ า ะ ง า น  ( Functional 
Competency) มีจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 

1. ความสามารถ/ทักษะในการสอน  
ม ีค ว า ม รู ้ท ัก ษ ะ ใ น ก า ร ส อ น  ส า ม า ร ถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรือสร้างนวัตกรรม
เพ่ือบูรณาการการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 
 เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่าง
ล ึก ซึ ้ง  น า ไ ปประย ุกต ์ใ น กา รด า เ น ินก า รว ิจ ัย /            
งานสร้างสรรค์ ทั้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากนี้
ย ังสามารถน าไปพัฒนาเทคนิค ว ิธ ีการ เครื ่องม ือ
ส าหรับวิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 

3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ 
การประยุกต ์องค์ความรู ้ท ักษะและความ

เชี ่ยวชาญ ในสาขาของตนเองเพื ่อการพัฒนาและ
ตอบสนองความต้องการของสังคม และมีการบูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนา
หลักสูตร 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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คว าม เ ข ้า ใ จ ในหล ัก ก ารก า รท า น ุบ า ร ุง
ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจ
กา รท าน ุบ า ร ุงศ ิลปว ัฒนธรรม โดย ใช ้ร ูปแบบที่
เหมาะสม 

5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา 
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์

ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบ 
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทาง
หรือส่งเสริมให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มีแนวทางที่เป็น
ตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานในการดูแลนักศึกษา 

กระบวนการการประเมิน และวัดผลการ
ด าเนินการของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการ
ประกาศเกณฑ์ในการประเมินผลงานของแต่ละ
หลักสูตร) ผลต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 
1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการปีละ 1รอบ ตามปีงบประมาณ    
   ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 กรกฏาคม  
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักใน

การประเมิน  
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน้ าหนักใน
การประเมิน ร้อยละ 80 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่า
น้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 

3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการ
ประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับดีเด่น   คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100  
ระดับดีมาก   คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89  
ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79 
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ระดับพอใช้   คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 ต้อง
ปรับปรุง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ไม่ผ่าน
การประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง  

4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 
ระดับ ดังนี้  

4.1 ระดับที่ 1  การประเมินตัวบุคคล โดย
คณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ  

4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินการปฏิบัติ ร าชการระดับคณะหรือ 
หน่วยงาน  

4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผล
ประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย  
     โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ 
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
กระบวนการในการประเ มิน และการปรับเงิน
เงินเดือน) – competency online 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สายวิชาการ 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 บุคลากรสาย
วิชาการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะ
ข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และ
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หรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ  การประเมินสมรรถนะ ให้
เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยมี
แผนการจัดโครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ 
- มีกระบวนการ และระบบดูแลบุคลากรใหม่สาย
วิชาการ โดยมีระบบพ่ีเลี้ยง 
- มีกระบวนการในการสนับสนุนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และมีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ
ของบุคลากรสายวิชาการ 
-หลักสูตรเทคโนโลยียางได้ด าเนินการตามระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต      สุ
ราษฎร์ธานี ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ค ว ามสามารถที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ  โ ดยทา ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้
มีศักยภาพที่ สู งขึ้น  โดยจัดสรรงบประมาณ เ พ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ อาทิเช่น   
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรในหลักสูตรได้
พัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่สนใจ หรือที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานในทุกปี โดยสนับสนุนงบประมาณให้คนละ 
11,000 บาท/ปี    
- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตาม
ความต้องการของหลักสูตร โดยให้หลักสูตรส่งโครงการ
มายังคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพ่ือพิจารณา
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี และเมื่อ

- นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=16)  
- กระบวนการ มีระบบดูแลบุคลากรใหม่สาย
วิชาการ ระบบพ่ีเลี้ยง 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=51) 
- การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=54) 
- แผนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=56) 
-นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
-ประวัติการเข้าอบรม พัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=51
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=51
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=54
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=54
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=56
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=56
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=16
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=16
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โครงการได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแล้ว 
จึงน ามาก าหนดเป็นปฏิทินการจัดโครงการพัฒนา
บุ คลากรประจ าปี  เ พ่ื อก าหนดระยะ เ วลาและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพาราได้ด าเนินการโดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไป อาทิ 
โครงการที่เน้นทางด้านการเรียน การสอน ได้แก่  
-โครงการอบรมเทคนิคการวัดและการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LMS2@PSU สัญจร 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน (WIL) 
-เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
โครงการที่เน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่       
-การฝีกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 
-“นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว” ครั้งที่ 17 
-อบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบความซ้ าซ้อนใน
การเขียนวิทยานิพนธ์และบทความทางวิชาการด้วยโป
รแกม Turnitin 
-โครงการ สวก. แนะแนวกรอบการวิจัยและการขอทุน 
-NR Trade Show & International Seminars 
โครงการที่เน้นด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้แก่ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ องการจัดการศึกษา ตาม
แนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้
เกณฑ์ AUN-QA 
-อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างและพัฒนาผู้
ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) ด้านมาตรฐาน FSC 
-วางแผนงานเพื่อการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรเทคโนโลยียาง 

โครงการพัฒนาตนเอง ได้แก่ 
- ประชุมในการเข้าสู่ ต าแหน่งทางวิชาการ 
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- โครงการเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
(Writing Camp) ณ สวนกาแฟรีสอร์ท  
วันที่ 20-24 เมษายน 2561 จ. สุราษฎร์ธานี 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
- มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้าน
สมรรถนะในการวิจัยและส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน
วิจัย  โดยในปีการศึกษา 2561  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขต        
สุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาแผน
งบประมาณรายจ่ายกองทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ  
2561 ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบ  2561 
แผนงานวิจัย งานสนับสนุนวิจัย และหมวดด าเนินการ 
ประเภทเงินอุดหนุน  รายการเงินกองทุนวิจัย  จ านวน  
14,604,600 บาท  โดยได้วางแนวทางและหลักเกณฑ์
ในการจัดสรรงบประมาณจ านวน 12 วัตถุประสงค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่า
ด้ วยกองทุนวิ จั ยของมหาวิทยาลั ย  พ .ศ .  2544  
นอกจากนั้นมีระบบการให้รางวัลและการยกย่อง
บุคลากรสายวิชาการ โดยมอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาส
วันส าคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 
1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เงินรางวัล 10,000 บาท 
2) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เงิน
รางวัล 30,000 บาท 
3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เงิน
รางวัล 60,000 บาท 
ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีรางวัล
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยให้ส าหรับนักวิจัยที่มี
ผลงานเพ่ือขอรับรางวัลอีกทางหนึ่ง เช่น ประกาศทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจ าปี 2561 

การประกาศเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
- นโยบายด้านการวิจัย 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=60) 
- นโยบายกองทุนวิจัย 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=20) 
- ประเงินรางวัลต าแหน่ง 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=58) 
- ประกาศเงินรางวัลตีพิมพ์ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtot
al.php?id=64) 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=60
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=60
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=20
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=20
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6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานด้านต่าง ๆ ดังนี้   
1. ผลตีพิมพ์งานวิจัย ระดับนานาชาติ 13 เรื่อง (ตาราง
ที่ 6.3) 
2. มี Proceedings 10 เรื่อง (ตารางที่ 6.3) 
3. การบริการวิชาการ (ครั้ง) 2 ครั้ง 
4. การผลิตหนังสือ เอกสารการสอน ต ารา 5 เรื่อง 
5. โครงการขอทุนจากแหล่งทุนภายในและนอก 12ทุน 

รายงานความก้าวหน้าห้องปฏิบัติการเคมี         
พอลิเมอร์ ปี 2561 
 

 

ตารางท่ี 6.1 Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Head counts FTEs 

Professors      

Associate/ 
Assistant Professors 

1 1 2 0.25 100 

Full-time Lecturers 1 2 3 0.68 100 

Part-time Lecturers      

Visiting Professors/ 
Lecturers 

     

Total 2 3 5 0.93 100 
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ตารางท่ี 6.2 รายช่ืออาจารย์ที่สอนทั้งหมดในหลักสูตรและจ านวนชั่วโมงสอนประจ าปีการศึกษา 2561 

.ตารางท่ี 6.3 Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2560    19 19 3.8 

2561  10  12 22 3.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 
รายชื่ออาจารย์ที่สอนทั้งหมดใน

หลักสูตร 

จ านวนชั่วโมงสอน 

FTEs 

ภาค 1/2561 ภาค 2/2561 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ดร.จุฑารัตน์  อินทปัน 72 24 78 0 0.16 

2 ผศ.ดร.วรรณรัตน ์ เชื่องชยะพันธุ์ 50 71 48 60 0.21 

3 ดร.เอกสิษฐ์  อนันต์เจริญวงศ์ 55 60 40 74 0.21 

4 ดร.สกุลรัตน์  พิชัยยุทธ์ 44 81 55 48 0.21 

5 ผศ.ดร.สุนิสา  สุชาติ 84 0 53 51 0.17 

6 ผศ.ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร 73 0 48 60 0.17 

7 รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์ 45   45 0 0.08 

 
รวม 423 236 367 293 1.25 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

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

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

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

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

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

ผลการผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) 
is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1] 

       

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

       

7.3 Competences of support staff are        

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
identified and evaluated [3] 

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

       

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

       

Overall opinion        
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

 มีการวางแผนส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
การจัดการด้านบุคลากรผ่ายสนับสนุนวางแผนและด าเนินการตามแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน ซึ่งรับผิดชอบโดย
ส่วนกลาง (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) ทั้งนี้การวางแผนและด าเนินการ
ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย สนับสนุน ได้พิจารณา
ตามความจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยได้จัดสรรบุคลากรสาย
สนับสนุนท าหน้าที่บริการและประสาน งานในหน่วยงานต่างๆ รวมถึง 
หอบรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ศูนย์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง และหน่วยงานที่จัดบริการ
แก่นักศึกษาและคณาจารย์ เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพ
และปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน วิจัย 
และการบริการวิชาการ ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยงานได้ระบุภาระงานของ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหน่วยงานอย่างชัดเจน แสดงผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและมีแผนประเมินความพึงพอใจในแต่ละงาน แล้วน าผลการ
ประเมินมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น เช่น 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
มีแผนให้หน่วยงานนี้บริการด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัย

 
1 . http://qadata.surat.psu.ac.th/l
ogin/ 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
3.ข้อมูลจากกองการบริหารและการ
พัฒนายุทธศาสตร์ และข้อมูลจากการ
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา  
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และบริการวิชาการท่ีมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการ
เรียนการสอนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงงานวิจัย ซึ่ง
นักวิทยาศาสตร์ในศูนย์ฯ โดยวางแผนจัดสรรตามจ านวนรายวิชาที่ต้อง
รองรับการเปิดวิชาของสาขาเทคโนโลยียาง มีแผนรับและพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถเฉพาะในสายเทคโนโลยียางและ
เครื่องมือชั้นสูง 
-การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสรุปว่าผู้รับบริการมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับ 4 (มาก หรือ 80%) ในทุกหัวข้อ 

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  
แผนงานบุคลากรมีการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบบริการหลักที่มีความรู้
ความสามารถด้านบริการพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ บริการ โครงข่าย ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ แผนให้บุคลากรสายสนุนที่มี
คุณวุฒิและความรู้ความสามารถสอดคล้องกับต าแหน่งงาน มีแผน
บุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม พัฒนาความรู้ทักษะ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
หอบรรณสารสนเทศ แผนการบริหารจัดการในลักษณะของศูนย์ฯ โดย
ห้องสมุดเป็น 1 ในศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  มีเว็บไซต์หอบรรณ
สารสนเทศ ให้ค้นคว้าและสอบถามอ.ผู้สอนแต่ละวิชาในการเตรียม
เอกสารประกอบซึ่งเป็นการปรับปรุงความทันสมัยและตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับการบริการ และมีการประเมินพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
หลังจัดสรุปได้ว่าอยู่ในระดับ 3.78 (มาก) ได้มีแนวทางการพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการมากขึ้นโดยค านึงถึงความ
ต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลักในด้านต่างๆ  ความต้องการในด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศที่จะต้องมีจ านวนเพียงพอ ทันสมัย และตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน ด้านขั้นตอนกระบวนการของห้องสมุด มี
ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย และถูกต้อง ด้านบุคลากรที่
ให้บริการควรมีอัธยาศัยที่ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้น 
ให้บริการด้วยความเสมอภาค รวดเร็วและเชื่อถือได้ ด้านสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีสถานที่ที่สะอาด ปลอดภัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพและจ านวนที่เพียงพอ ส่วนด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ มี

1. แผนในเว็บไซต์  
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
 (http://office.surat.psu.ac.th/ 
sciweb/main.php) 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
มีแผนที่จะน าผลการประเมินไปท า
การพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
1.เว็บไซต์ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
(http://it.surat.psu.ac.th/main. 
php) 
2.เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(http://scit.surat.psu.ac.th/ 
index.php/joomla/contact-
component) 
 
 
 
 
1.เว็บไซต์ หอบรรณสารสนเทศ 
(http://lib.surat.psu.ac.th/) 
2.แบบสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจและความ ไม่ พึ งพอ ใจของ
ผู้ ใช้บริ การหอบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2561 

http://office.surat.psu.ac.th/
http://it.surat.psu.ac.th/main
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การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง มีเอกสาร แผ่นพับ ป้าย
แนะน าการให้บริการที่ชัดเจน มีการแจ้งข่าวสารกิจกรรม ทรัพยากร
สารสนเทศใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ/ทั่วถึง 
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ าคณะ แผนการบริหารงานแบบรวม
ศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ ทุกหลักสูตรในคณะฯ มีบุคลากรฝ่าย
สนับสนุน 5 คน มีหน้าที่บริการประสานงานด้านวิชาการ ด้านอื่นๆ 
เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
7.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
ข่าวสมัครงาน (http://www.surat.psu.ac.th/demo/news.php?name=news&category=8) 

 หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนคือ 
(1) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนใช้ระบบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จ านวน 3–5 คน ประกอบด้วย 
   1.1) ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ 
   1.2) ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่ได้รับมอบ หมาย
จากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
   1.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 1–3 คน เป็นกรรมการ 
(2) คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าที่ก าหนดวิธีการ
สรรหาและคัดเลือก เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ และ
เหมาะสมกับต าแหน่ง โดยก าหนดภาระงานของต าแหน่งและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
(3) วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไปและด าเนินการ
คัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
   3.1) สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติ และ 
   3.2) สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบ
ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยที่ทุก
กระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและเป็นไป

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย  
 
ข่าวสมัครงาน  
(http://www.surat.psu.ac.th/de
mo/news.php?name=news&cat
egory=8) 
  
(http://qadata.surat.psu.ac.th/ 
showdetailtotal.php) 
 

http://www.surat.psu.ac.th/demo/news.php?name=news&category=8
http://www.surat.psu.ac.th/demo/news.php?name=news&category=8
http://www.surat.psu.ac.th/demo/news.php?name=news&category=8
http://qadata.surat.psu.ac.th/
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ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้  
การเปิดรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา การ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีการเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันเว็บไซต์
คณะ มหาวิทยาลัย (ข่าวสมัครงาน) 
และมีผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อบทบาทหน้าที่และความสุขในการ
ท างาน มีการประเมินประสิทธิภาพท างาน พร้อมมีแผนส่งเสริมความ
เจริญในสายงานอย่างเพียงพอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

 แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการ
พัฒนาบุคลากรโดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการ
จัดการเชิงระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษา
บุคลากร เพ่ือผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยในส่วนของการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรนั้น ได้
ก าหนดขั้นตอนให้มีการแต่งตั้งคณะท างานที่เป็นตัวแทนของคณะใน
การพิจารณาและน าเสนอโครงการที่หน่วยงานสนใจเพ่ือให้เข้าถึงความ
ต้องการในการพัฒนาศั กยภาพของบุคลากรได้ อย่ า งแท้จริ ง                            
ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสาย
สนับสนุนไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการเช่นความสามารถเชิงสมรรถนะหลักจ านวน 5 สมรรถนะดังนี้ 
   1) จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ
จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   2) มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการ
ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ 

1. http://qadata.surat.psu.ac.th
/showdetailtotal.php 

2. เอกสารแจ้งหลักการการประเมิน 
3. ผลการประเมิน 

4. การปรับปรุงจากผลการประเมิน 

 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php


 

113 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

   3) การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน
เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถใน
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
   4) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม
ความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประสบการณ ์เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
   5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้ดีหรือให้ เกินมาตรฐานที่มีอยู่  การสร้ างพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่
เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 
 มีการสร้างระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนโดยที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
      (1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ปีละ 1 รอบ ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม  - 31 กรกฎาคม  
      (2) องค์ประกอบและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
           2.1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
ร้อยละ 80 
           2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้ าหนักในการ
ประเมิน ร้อยละ 20 
      (3) การก าหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมิน
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
           -ระดับดีเด่น     คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100  
           -ระดับดีมาก     คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89 
           -ระดับดี          คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79 
           -ระดับพอใช้     คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 
           -ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณา
เพ่ิมค่าจ้าง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
      (4) ระดับการประเมิน ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
           4.1) ระดับท่ี 1 ประเมินตัวบุคคลโดยคณะกรรมการของ
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ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาต้องมีผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเป็น
กรรมการ 
          4.2) ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน 
          4.3) ระดับท่ี 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติ
ราชการระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน ดังนี้ 
       1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
       2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial 
Competency) 
       3) ความสามารถเชิงสมรรถนะ  ด้านวิชาชีพ (Functional 
Competency) ให้เลือกตามสมรรถนะของมหาวิทยาลัย  
บุคลากรสายสนับสนุนให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และ
ข้อ 3) 3 ข้อ  
บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ประเมินสมรรถนะข้อ 
1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะ 2) และ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ 
การประเมินสมรรถนะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
 มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรู้ความสามารถของสาย
สนับสนุน มีการก าหนดการประเมินแบบรูบิคที่ชัดเจน และเปิดให้สาย
วิชาการได้มีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนด้วย โดยมีการส ารวจความพึงพอใจ 
 บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะหลัก และ
ตามคุณสมบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ ผลและเกณฑ์การประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยและเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้รับรู้ทั่ว
กัน (เอกสาร #7.2) พร้อมสิ่งที่ควรพัฒนา  
 ผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับ 3.93  
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ไดส้ิ่งที่ควรพัฒนา 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

 มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย 
ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ของวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
-การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการและการสื่อสารในงานบริการ 
(Service Communication and Service Excellence) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 14 มิ.ย. 2562  
-โครงการ Hr for Hr 16-17 พ.ค. 2562 พัทลุง เกิดความร่วมมือและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร 
-เสริมสร้างสุขภาวการณ์ท างานให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
-โครงการบรรยายพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
-โครงการปฐมนิเทศสายวิชาชีพ 
-โครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มอ านวยการกองและเลขานุการคณะ 
-โครงการมหาวิทยาลัยก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ 
-พัฒนาบุคลากรด้วยการออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ ส่งบุคลากร 
-ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2562 
-ประกาศทุนต่างประเทศ 2561-2562 
-ประกาศทุนในประเทศ 2561-2562 
- โครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที ่
- การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
(ตามความต้องการของบุคลากร)  
- โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
(การขอต าแหน่ง/การศึกษาต่อ) 
- โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความต้องการคณะ/หน่วยงาน 
 มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้สามารถท างาน
ได้ตามสมรรถนะหลักที่ก าหนดไว้ 
 หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย
สนับสนุนเช่นกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์  เป็นต้น 
เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้สังกัดกับทางคณะและหลักสูตร 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/ 
showdetailtotal.php) 
โครงการการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
กิจกรรม ปี 2561-2562 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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 มีสัดส่วนงบพัฒนาและฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนต่องบ 
ประมาณท้ังหมดแต่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบ 
 ไม่มีการก าหนดจ านวนชั่วโมงในการอบรมต่อปีส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่
เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้  ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดย
ภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับ
ที่ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
จากผลได้มีแนวทางพัฒนา 
 แผนงานส าหรับการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุน ไม่
เป็นเชิงรุก ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมตามนโยบายจาก
ส่วนกลาง เช่น อบรม LEAN, อบรม Happy Workplace, อบรม
เส้นทางสายอาชีพ ฯลฯ จึงมีแนวทางการมีส่วนร่วมจากบุคลากร
ก าหนดหัวข้อ 
 มีผลการส ารวจความพึงพอใจและแผนการใช้ประโยชน์ 
อย่างไรก็ตามการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนยัง
ไม่สอดคล้องต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมด้าน
วิชาการของนักศึกษาเท่าที่ควร เนื่องจากกิจกรรมการอบรมและพัฒนา
ดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดขึ้นหรือร่วมนาเสนอโดยอาจารย์และนักศึกษาซึ่ง
เป็นผู้ใช้บริการกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงมีแผนในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการเสนอกิจกรรมร่วมกับส่วนกลาง หรือขอให้ท าแบบสารวจ
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนที่สะท้อน
ความต้องการและความจ าเป็นจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเพ่ือให้
บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าอบรมและพัฒนาตนเองได้ตรงตามความ
ต้องการ 

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

 มีการสร้างระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน 
บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถ
ยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้  
      ระดับช านาญการ ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้  

http://qadata.surat.psu.ac.th/ 
showdetailtotal.php 
 
 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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            (1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
            (2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
            (3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
      ระดับช านาญการพิเศษ  
         ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศ
ทุ่มเทและเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากร
ดีเด่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ แผนด้านบุคลากร งานบริหาร
บุคคล และงานนโยบายและแผนของวิทยาเขต มุ่งเน้นถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อความ
ต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลัง โดยส่งเสริม
และสนับสนุนของสาขาวิชา พร้อมทั้งร่วมพิจารณาอัตราก าลังที่มีอยู่ 
รวมทั้งสมรรถนะรายบุคคลเพ่ือมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม พร้อมก าหนดภาระงานตามที่ได้ตกลงกันใน TOR โดย
เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดตัววัดผลการด าเนินการจัดท าระบบการวัดผลโดยรวมของ
แผนปฏิบัติการ เสริมสร้างให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียว ได้
ร่วมวางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบเก็บข้อมูลเพ่ืองานสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพระดับวิทยาเขตส าหรับให้ทุกหน่วยงานในวิทยาเขตได้
เข้าถึงข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ ผ่านทางระบบประเมินผลงานรายบุคคล 
การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน การทบทวนผล เป้าหมาย วิ เคราะห์ผลการ
ด าเนินงานในอดีต  
น าผลการทบทวนการด าเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ได้มาใช้
ในการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต 
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
โดยปกติท าการทบทวนแผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
เป็นประจ าทุกปีเพ่ือน ามาก าหนด เป็นแผนปฏิบัติการในปีถัดไป มี

 
 
 
 
 
ข่าวในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คของคณะ
และวิทยาเขต   
ยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความ
ยินดีแก่บุคลากร 
โครงการการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
กิจกรรม ปี 2561-2562 
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สถานการณ์หรือปัจจัยที่ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะร่วมประชุม
กับสาขาวิชา เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการหรือตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบทของการเปลี่ยนแปลงนั้นปี 
 บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากขาดระบบการวางแผนในการท างาน ขาดพ่ี
เลี้ยงและความแม่นย าเรื่องระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับการท างาน 
บุคลากรจึงมักมีความเครียดและแรงกดดันสูง 

 

 
ตาราง  แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) 

 
หน่วยงานสนับสนุน 

ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) 
รวม 

 

มัธยมศึกษา ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 

บุคลากรห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 

 

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0 3 9 1 0 13 

 

บุคลากรห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

0 0 18 4 1 23 

 

บุคลากรด้านงานบริหาร 6 5 56 8 0 75 

 

บุคลากรด้านบริการวิชาการ
นักศึกษา 

0 0 15 7 0 22 

 

บุคลากรด้านบริการงาน
พัฒนานักศึกษา 

0 0 8 1 0 9 

 

บุคลากรด้านงานทะเบียน
และประมวลผล 

0 0 5 2 0 7 

 

บุคลากรศูนย์กีฬา 0 0 5 0 0 5 

 

รวม 6 9 118 24 1 158 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and 
up-to-date [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ทางหลักสูตรก าหนด ได้มีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยาเขต และมีการปรับปรุงตามรอบประชุม 
ก่อนประกาศรับนักศึกษาใหม ่
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 
หลักสูตรมีนโยบายในการรับผู้เข้าศึกษาที่ชัดเจนซึ่งปรากฏใน มคอ. 2 
การรับนักศึกษาสอดคล้องกับเกณฑ์ที่สถาบันใช้ และมีกระบวนการ
รับเข้าที่เหมาะสม คือการพิจารณาคุณวุฒิโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และจากคณาจารย์ในหลักสูตร และสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  [1] 
ระบบการรับนักศึกษามีระบบการรับโดยบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบ
ออนไลน์ www.grad.psu.ac.th/admission โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้
มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีปฏิทินการรับสมัครซึ่ง มีรายละเอียดการเปิดรับสมัคร แผนการ
ศึกษา รายละเอียดของแต่ละรายวิชา 
มีระบบการรับสมัครตลอดปีการศึกษาซึ่งผู้สมัครเข้ามาสมัครได้
ตลอดเวลา จากนั้นหลักสูตรจะพิจารณาคัดเลือกตัวผู้สมัครมาสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี และจะแจ้งผลการพิจารณา
ว่าพร้อมจะเรียนในภาคการศึกษาใด [2] 
 ซึ่งการรับนักศึกษาแรกเข้ามีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่าง
ทั่ วถึ งและเป็นปัจจุบันทั้ งแผ่นพับประชาสัมพันธ์  และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัย 
        หลักสูตรมีการวิเคราะห์สมบัติผู้ เรียนกับผลการเรียนและ
ระยะเวลาที่จบ โดยการน าเข้าประชุมในสาขา[3] 

[1]เอกสารเกณฑ์การรับนักศึกษาของ
แต่ละโครงการ 
[2].ระบบออนไลน์ 
www.grad.psu.ac.th/admission 
[3] วาระการประชุมสาขา 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
มีระบบการประเมิน  เกณฑ์การรับ จ านวนที่รับ และความเหมาะสม
ของแต่ละโครงการที่รับ  โดยมีการประชุมของสาขาวิชา  
หลักสูตรมีนโยบายการคัดเลือกผู้เรียนและมีวิธีการณ์และเกณฑ์การ
ประเมินผลดังนี้ 
  ขั้นตอนการรับนักศึกษาโดยการด าเนินการของหลักสูตรดังนี้ 
          1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร 
          2. แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อท าการประกาศรายชื่อผู้สมัครและ

[1]รายงานการประชุมสาขา 
[2]แผนการรับศึกษา 
[3]บันทึกข้อความเชิญสัมภาษณ์
นักศึกษา) 
 

http://www.grad.psu.ac.th/admission
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ผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษา 
           3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการออก
ข้อสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ 
           4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่สอบผ่าน และแจ้งก าหนดการ
การลงทะเบียนเรียน 
 ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษามาสมัครเรียนในระดับปริญญา
โท จ านวน 2 คน จากจ านวนนักศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรมี
จ านวนปริญญาโท 10 คน และสมัครปริญญาเอก - คนจากจ านวน
นักศึกษาที่ก าหนดไว้ 5 คน และสอบผ่านตามคุณสมบัติที่ก าหนดใน
ระดับปริญญาโท จ านวน 2คน และปริญญาเอก 1-คน รวมเป็น
จ านวนนักศึกษาท้ังหมดในหลักสูตร  3 คน 
การด าเนินการรับนักศึกษาได้จ านวนนักศึกษาต่ ากว่าเป้าหมาย ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุหลักมาจาก ภาวะเศรษฐกิจ ราคายางตกต่ า นอกจากนี้
อาจมีสาเหตุจากช่วงระยะเวลาในการรับนักศึกษาใกล้เคียงกับสถาบัน
อ่ืนๆ ส่งผลในการตัดสินใจเลือกเรียนของนักเรียนเช่นกัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการท าให้ได้
นักศึกษาเพ่ิมข้ึน เช่น การจัดค่ายแนะน าหลักสูตร การจัดท าไฟล์
วิดีโอแนะน าหลักสูตร อาจารย์ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหลักสูตร 
เป็นต้น (รายงานการประชุมสาขา/แผนการรับศึกษา/บันทึกข้อความ
เชิญสัมภาษณ์นักศึกษา) 
ด้านคุณภาพนักศึกษาเม่ือประเมินทดสอบความรู้พ้ืนฐาน โดยสอบวัด
ความรู้และการสัมภาษณ์ พบว่า  นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่
เข้ามาสมัครจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีตรงสาขาที่ก าหนดใน
หลักสูตร และมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยียาง มีความพร้อม
ในการเรียนในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
การประเมินนักศึกษาที่ไม่ตรงตามเกณฑ์จะด าเนินการโดยกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ถ้าไม่ตรงเกณฑ์ที่ตั้งไว้จะมีการประชุมกรรมการเพ่ือ
หาข้อสรุป 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
มีการน าเสนอความก้าวหน้าของผู้เรียน ดังนี้  
1.การแจ้งเกรดและผลการเรียนของนักศึกษา  online  
คะแนนกลางภาคและปลายภาค  
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของภาระงาน และหน่วย
กิตท่ีนักศึกษาเรียนว่ามากน้อย หรือเหมาะสมหรือไม่ 
หลักสูตรมีระบบติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ ของผู้เรียน โดยหลักสูตรมีระบบที่ก าหนดให้นักศึกษามี

ใบรายงานคะแนน   
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์
และหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้รับขอ
ชี้แนะ ในการท าวิทยานิพนธ์ และการวางแผนการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบในการก าหนดให้นักศึกษามีการ
รายงานความหน้าการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาและมี
คณะกรรมการในการติดตามความก้าวหน้า 
 มีระบบที่ก าหนดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ก่อนลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์และหลักสูตรก าหนดให้
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเ พ่ือให้รับขอชี้แนะ  ในการท า
วิทยานิพนธ์ และการวางแผนการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยมีระบบในการก าหนดให้นักศึกษามีการรายงานความหน้า
การท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาและมีคณะกรรมการในการ
ติดตามความก้าวหน้า 
 หลักสูตรได้แจ้ งในนักศึกษาแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษานิพนธ์ได้อย่าง
น้อยอาทิตย์ละ 2 ชั่วโมง ซึ่งคณะก าหนดภาระงานและภาระโหลด
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ติดตามควบคุมให้ค าปรึกษา
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างสม่ าเสมอ 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability 
- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- การส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมนอกสถานที่  
- การให้นักศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
           หลักสูตรมีกระบวนการส่งเสริมและมีการบริการต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  โดยหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา และมีการก าหนด
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Project base learning มีการ
จัดให้มีการเสวนาองค์ความรู้และการน าเสนอเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การเรียนรู้ เช่น ในรายวิชาสัมมนา เป็นต้น   
 หลักสูตรมีการจัดท าแผนกิจกรรมในการท ากิจกรรมของ
นักศึกษา เช่น มีกิจกรรมศึกษาดู งาน ในรายวิชา 927 -522   
Advanced Instrumental Analysis (มคอ. 3) เพ่ือให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ยาง 
นอกจากนี้หลักสูตรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มี
ศักยภาพในการน าเสนอผลงาน โดยในปีการศึกษา 2561 นักศึกษา
ระดับหลักสูตรปริญญาโท ได้เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการด้านพอลิ

เอกสารเกณฑ์การรับนักศึกษา 
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เมอร์ ซึ่งงานประชุมดังกล่าวเป็นงานประชุมระดับนานาชาติที่
เกี่ยวกับพอลิเมอร์ งานประชุมบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาได้เข้าร่วม
ฟังและน าเสนอผลงาน ซึ่งช่วยส่งเสริมและสนันสนุนการเรียนรู้และ
ประสบการณ์เ พ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาด้วยเช่นกัน  
หลักสูตรมีการก าหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดย
มีการก าหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 โดยมี
กรรมการสอบโครงร่าง ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน หลักสูตรมี
การประเมินความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
ซึ่งในปี 2561 หลักสูตรมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 2 คน 
วิทยาเขตมีการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งทักษะทางสังคมและ
ทักษะชีวิต เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังนักศึกษา วินัยนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนา
ทักษะด้านต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การประกอบ
อาชีพ และการศึกษาต่อ และท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า 
และจัดระบบสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการหอพัก 
ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานในการด าเนินงานการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาสังคม และบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้านสุขภาพและพลานามัย โดยด าเนินกิจกรรม / 
โครงการผ่าน กระบวนการหลัก ดังนี้  
กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เช่น 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขต 
ของคณะและของมหาวิทยาลัย  
หลักสูตรมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2561 หลักสูตรมีแนวการ
วางแนวทางในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ มีการฝึกทักษะการใช้
เครื่องมือ คิดวิเคราะห์ เพ่ือเป็นในทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
หลักสุตรยังมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการก าหนดโจทย์
วิจัยที่สอดรับกับ ELOs 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
วิทยาเขตจัดระบบการดูแลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ โดยมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกตา่งๆ  คือ 
ระบบอินเตอร์เน็ต  ห้องสมุด โรงอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ 
ไฟ ประปา ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้จากวิทยาเขต 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 
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เครื่องมือ อุปกรณ์การทดลอง  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีระบบ กลไก
และแนวทางในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีส่วนร่วมทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการ
ให้บริการ เช่น มีการจัดสรรห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัยให้
เหมาะสมกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา อุปกรณ์
การเรียนการสอน มีห้องสมุดที่สามารถให้อาจารย์ในหลักสูตร
สามารถใช้บริการยืม-คืนหนังสือ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ Wifi เครื่องปริ้นเตอร์ ที่ให้อาจารย์ในหลักสูตรสามารถ
สืบค้นข้อมูล พิมพ์งาน ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร 
กองทุนสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต 
มีการจัดสรรทุนส าหรับปรับปรุงห้องปฏิบัติการและวิจัยเคมีพอลิเมอร์
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยียาง ณ 
อาคารโรงงานน้ ายางข้นชนิดครีม ซึ่งในห้องปฏิบัติการดังกล่าวมี 
เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน ปฎิบัติและวิจัยเฉพาะทาง
ส าหรับนักศึกษา โดยสามารถรองรับการใช้งานของนักศึกษาได้อย่าง
เพียงพอ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
ส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการและการวิจัยของนักศึกษาที่ต้อง
ใช้เครื่องจักรหนัก เช่น เครื่องผสมยาง เครื่องอัดเบ้า และอ่ืนๆ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางของวิทยาเขตมีห้องปฏิบัติเครื่องจักร
หนัก SC 104 ซึ่งเป็นห้องมีมีเครื่องจักรส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
ปฏิบัติการและวิจัย นอกจากนี้ยังมีห้องส าหรับเครื่องมือทดสอบยาง 
คือ ห้องเครื่องมือกลาง (S) ซึ่งเป็นห้องส าหรับเครื่องมือทดสอบและ
วิเคราะห์ยาง ได้แก่ เครื่องทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบสมบัติ เชิง
พลวัต เครื่องทดสอบสมบัติเชิงความร้อน เครื่องทดสอบความหนืด
และเครื่องทดสอบลักษณะการวัลคาไนซ์ เป็นต้น เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักศึกษา 
งานอาคารสถานที่ 
มีการจัดสรรห้องพักส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษามีพ้ืนที่ส่วนตัวในการท างานค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการเรียน
การสอนและงานวิจัย โดยมีการจัดสรรห้อง SA 204  
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการ
และการพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ 
ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม non – academic ให้นักศึกษา
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างงาน
ตามภารกิจ ดังนี้  
ด้านให้ค าปรึกษา หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 
บริการให้ค าปรึกษา เมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความ
รัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพื่อนและอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ก าลังหาทางออกต้องการคนช่วยคิดมีข้ันตอนการรับบริการ 
ขันตอนการรับค าปรึกษา  
1. เลือกช่องการรับบริการ 
– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
– Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
2. บอกเล่าปัญหาเพ่ือส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ให้ค าปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง 
5. วางแผนแก้ปัญหา  
6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา  
กรณีท่ีปัญหาของน้องๆ ต้องมีการติดตามผลหรือแก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง พีต่ิดต่อกลับ 
บริการสารสนเทศ  
งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่
น้องๆทั้งในเรื่องของการศึกษา การใช้ชีวิต อาชีพและการด ารงชีวิตใน
สังคม ช่องทางการให้บริการมีดังนี้  
– บอร์ดประชาสัมพันธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
– งานพัฒนานักศึกษา 
บริการแนะแนวศึกษาต่อ 
1. เลือกช่องทางรับบริการ 
– บอร์ดประชาสัมพันธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
– ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มีกิจกรรมโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ 
จ าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ รณรงค์ ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูด้านบริบท
สังคม งานพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา 
(รายละเอียดของโครงการสามารถติดต่อได้ที่คุณธิดารัตน์ วัดแพ โทร. 
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2118) หลักสุตรได้ส ารวจถึงการใช้บริการโดยให้นักศึกษาตอบ
แบบสอบถามเพ่ือน าไปปรับปรุงการบริการต่อไป 

Intake of First-Year Students ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร 
รับนักศึกษาใหม่ได้แสดงจ านวนรับการเข้าศึกษาตามประกาศรับสมัครและได้จ าแนกข้อมูลจ านวนรับ 

จ านวนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ านวนผู้มารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ จ านวนนักเรียนยืนยัน
สิทธิ์ จ านวนนักเรียนมารายงานเป็นนักศึกษาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร จ านวนที่ประกาศรับ จ านวนผู้ที่ลงทะเบียน 

2557 11 15 8 

2558 3 15 3 

2559 5 15 3 
2560 7 15 7 

2561 4 15 4 

ตารางข้อมูลจ านวนนักศึกษาแต่ละขั้นปี โท 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

ปี 1 ปี 2 สูงกว่าปี 2   

2557 4     
2558 2 4    

2559 3 2 4   
2560 7 2 6  

2561 4 7 9   

ตารางข้อมูลจ านวนนักศึกษาแต่ละข้ันป ีเอก 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

2557 4     
2558 1 4    

2559 1 5 4   

2560 1 6 5 4   
2561 1 7 6 5  4 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

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

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

technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that 

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

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

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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

    

 

  

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

   

 

   

9.3 The laboratories and equipment        

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

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

    

 

  

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

  

 

    

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 

       ส าหรับกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีกระบวนการดังนี้  

        1. น าผลประเมินและปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้เข้าที่ประชุมของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 

โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งได้มี

การจัดท าแผนกลยุทธ์และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา ทั้ง

ในด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้

เพ่ือการเรียนการสอนได้   

          2. เมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้ว น าไปเสนอเป็นงบประมาณเงินรายได้

และเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือจัดท าราคาขอซื้อหรือด าเนินการในปีต่อไป  

          3. ในส่วนของแนวทางในการบริหารจัดการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ทาง

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้จะส ารวจความพร้อมของห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

- แบบส ารวจอุปกรณ์ 
ช ารุด  
- ระบบแจ้งซ่อม 
ออนไลน์  
- ระบบจองห้องเรียน 
ออนไลน์  
http://office.surat.

psu.ac.th/building

/psu_passport/ind

ex.html 

http://classroom.s

urat.psu.ac.th/bo
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ต่างๆ พร้อมจ านวนที่นั่งของแต่ละห้อง โดยน าส่งให้งานทะเบียนเป็นผู้จัดตารางเรียน

ลงในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามคณาจารย์ของคณะได้แจ้งไว้ จากนั้น

ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนตามข้อมูลที่ได้รับ  

         4. มีการจัดเตรียมก าลังคน โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับ

เจ้าหน้าที่แต่ละคน  

         5. มีการประเมินผลการให้บริการประจ าปี เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 

ต่างๆ จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสร้างระบบช่วยเหลือที่ช่วยให้

การแจ้งปัญหา ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว  

การด าเนินการของหลักสูตรฯ 

         ในส่วนการด าเนินการของหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพ่ือทบทวน วิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรค จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก หน่วยงานต่างๆ 

พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือแจ้งยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเป็นปัญหาเร่งด่วน

จะด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการปรับปรุง หรือแก้ไขทันที และ

หากเป็นแผนด าเนินการในภาคการศึกษาถัดไปจะจัดรวบรวม เพ่ือเสนอกับทาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาต่อไป  ซึ่งหน่วยงานนั้นๆ จะท าการส ารวจความ

ต้องการใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มายังคณาจารย์ผ่านทางหลักสูตรก่อนเปิด

ภาคการศึกษา ในทุกภาคการศึกษา   

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 

         ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ซึ่ง

ประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย 

โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องเสียง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทางภาษา 

จ านวนขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง 

แบ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 60  ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 80  

ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง ได้มีการปรับปรุงห้องให้เพียงพอและสภาพดีเหมาะสมในการใช้

งาน 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  

          ในส่วนของห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนและวิจัยนั้น  ศูนย์

oking/psu_passpo

rt/ 

 



 

130 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มีภาระหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน

รายวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์  วิทยานิพนธ์และงานวิจัย ซึ่ งได้จัดให้มี

ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรฯ โดยรวบรวมข้อมูลรายวิชา

ปฏิบัติการที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน จากนั้นจัดรายวิชา 

ปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ ก าหนดห้องปฏิบัติ วันและเวลาในการเรียนการสอน แล้ว

จดัส่งข้อมูลไปยังงานทะเบียน  ในส่วนของการวิจัย ได้จัดให้มีห้องเครื่องมือกลาง และ

ห้องอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งผู้วิจัยสามารถเข้าใช้ร่วมกัน ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนการ

สอน การท าวิทยานิพนธ์รวมถึงสนับสนุนงานวิจัย 14 ห้อง     

         นอกจากนีย้ังมีตึกแลปยางเป็นพื้นที่ท่ีใช้เพื่อฝึกปฏิบัติการ และงานวิจัยส าหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีอุปกรณ์ เครื่องมือแปรรูป เครื่องมือวิเคราะห์ และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการ

วิจัย 

งานจัดการทรัพย์สิน  

          งานจัดการทรัพย์สินด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวม

ศูนย์บริการประสานภารกิจ ส่งผลให้การบริหารงานอาคารสถานอยู่ในความดูแลของ

ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะรับผิดชอบซ่อมบ ารุงโครงสร้าง

อาคารต่างๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า 

ในวิทยาเขต โดยมี แบบส ารวจความพร้อมของห้องต่างๆ เพ่ือพิจารณาซ่อมและ

ปรับปรุง  และมีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการบริการ  

          ในด้านการเรียนการสอนได้จัดห้องบรรยายโดยมีขนาดจ านวนผู้ เรียนที่

เหมาะสมในแต่ละรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสามารถจองห้องเรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ได้  

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

          ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ในด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย และบริการชุมชน ตลอดจนท านุบ ารุง

แบบประเมินความ
พึงพอใจหอบรรณ
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ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเพ่ือความจรรโลงใจ และพักผ่อนหย่อนใจส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก โดยเป็นองค์กรที่มีการ
จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรง
ตามความต้องการ ส าหรับการจัดหาทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ภายในห้องสมุดได้
ด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ดังตัวอย่างการบริหารศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 
(PDCA) ห้องสมุด มีการด าเนินงานตาม PDCA ดังต่อไปนี้ 
P –แผนการส ารวจความต้องการทรัพยากรห้องสมุดโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
2 งาน คือ งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ และงานบรรณสารสนเทศ  
D - การด าเนินการจัดหา ดูแลทรัพยากรห้องสมุด – การใช้งาน 
1.เรียกดูข้อมูลเอกสารประกอบการเรียนการสอนในหมวด 6 แต่ละรายวิชาจากระบบ 
TQF มาค้น OPAC ว่ามีให้บริการแล้วหรือไม่ Scan ส่ง mail แจ้งผู้สอนแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้ผู้สอนพิจารณาสั่งซื้อ  
2. จัดท าตารางสรุปข้อมูล มี-ไม่มี, สรุปร้อยละ มเีอกสารฯ คือเกินร้อยละ 80/ไม่ถึง  
3. ผู้บริหารให้ยกเลิกการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 เป็นจัดท าข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศที่มีในห้องสมุดให้ผู้สอนแทน   
4. ยกเลิกการโหลด TQF หมวด 6 โหลดหมวด 1-3 เพ่ือน าค าส าคัญ สืบค้นข้อมูลใน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติว่าแต่ละรายวิชามีทรัพยากรสารสนเทศรายชื่อ ในห้องสมุด
น าส่ง mail ให้กับผู้สอนทุกคนในแต่ละรายวิชานั้นๆ  
5. ประสานชื่อ E-book แยกรายสาขาวิชาจากบริษัท แต่ละสาขาให้ผู้สอนสั่งซื้อ 
ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ ท าบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อหนังสือที่มีผู้สอนยืนยัน 
C –ตรวจสอบปัญหา -จัดหา –ดูแลทรัพยากร -เข้าใช้งาน - ส ารวจความพึงพอใจ 
A – การแก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปสู่การด าเนินงาน 
1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจให้ผู้บริหารของห้องสมุดทราบและพิจารณา 
2. หารือผ่านทางไลน์ห้องสมุด/ศูนย์สนเทศฯ/ท่ีประชุมบุคลากรห้องสมุด/ศูนย์ฯ 
3. จัดท าวิจัยความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุดยุค 4.0          
1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ของวิทยาเขต เพ่ือ
โหลดข้อมูล มคอ.3 สืบค้นข้อมูลหมวด 6 ว่ามีให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือไม่  
2. แจ้งผลการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ให้กับผู้สอนทาง email   
3. ท าตารางสรุปข้อมูล มี-ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดแยกสาขา  
4. จัดท าตารางสรุปร้อยละของข้อมูลที่ห้องสมุด แล้วน าเสนอตารางสรุปให้กับคณบดี

สารสนเทศ   
http://qadata.sura
t.psu.ac.th/showd
etailtotal.php?id=
147 
 
หนังสือหรือเอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอนที่ระบุใน 
มคอ. 3 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=147
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=147
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=147
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=147
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และหัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละคณะโดยงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
         ในการนี้งานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ ได้ส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นภารกิจที่จัดให้มีทุกปีการศึกษา เพ่ือจะได้ข้อมูลที่
สะท้อนความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการโดยตรง และน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
ต่อไป การประเมินผลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการหอบรรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ในครั้งนี้  ได้ส ารวจ
โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ท าการประเมิน จากนั้น
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าค่าเฉลี่ย  ซึ่งในด้านทรัพยากรห้องสมุด และการบริการ
สารสนเทศ ผลการส ารวจพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับ พอใจมาก ใน
ประเด็นความเพียงพอและตรงต่อความต้องการของทรัพยากรและการบริการ รวมถึง
ความทันสมัยและข้อมูลที่ได้รับในการสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัย ส่วนความ
ทันสมัยของทรัพยากรนั้นอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 

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

        ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีกระบวนการในการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆให้เพียงพอและทันสมัย ดังนี้  

          1. งบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ  

          - หลังจากการจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้างาน

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มส ารวจงบประมาณ ค่าใช้จ่าย

ประจ ารายวิชาปฏิบัติการให้นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิดชอบรายวิชาปฏิบัติการนั้นๆ 

กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายวิชา โดยปรึกษาหารือกับอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้

ประสานรายวิชา ถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ   

         - เมื่อรวบรวมจนครบทุกรายวิชา หัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะท า

บันทึกขออนุมัติงบประมาณค่าใช้ประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการศึกษา ให้

เพียงพอตามค าขอของอาจารย์ประจ ารายวิชา  

         2. วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ใช้ในการเรียนการสอน  

         - คณาจารย์ประจ ารายวิชาในหลักสูตรจัดท าคู่มือปฏิบัติการ พร้อมวัสดุ 

อุปกรณ์ และสารเคมี ที่จะใช้ในรายวิชา ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ

- มคอ 5 
- แบบประเมินการ
สอนรายวิชาจาก นศ 
แบบออนไลน์ 
 
http://qadata.sura
t.psu.ac.th 
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เครื่องมือกลาง   

          - เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการส่งรายการไป

ยังบริษัทต่างๆ เพ่ือขอใบเสนอราคาของรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี นั้นๆ  

          - เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการสอบเทียบ

ราคาของแต่ละบริษัท   

         - เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการจัดท าขออนุมัติ

จัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี แต่ละรายวิชาปฏิบัติที่แสดงความต้องการไป

ยังงานพัสดุ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยผ่าน

หัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และ

ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ดูแลตามล าดับ เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอที่จะใช้ในการเรียน

การสอนในแต่ละภาคการศึกษา  

         3. ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย  

         - ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ส ารวจความต้องการ

ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นของสาขาวิชา มายังคณะและส่งผ่านสาขาวิชาฯ เพ่ือส ารวจความ

ต้องการครุภัณฑ์  

          - คณาจารย์ในสาขาวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสรุปรายการครุภัณฑ์ที่

เพียงพอต่อการเรียนการสอน และวิจัยของสาขาวิชา แล้วส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์ 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ก่อนน าเข้าที่ประชุมทีมบริหารวิทยาเขต 

เพ่ือพิจารณาต่อไป โดยมีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร ก าหนด

ครุภัณฑ์ สารเคมี ที่ใช้ในรายวิชาปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติการในหลักสูตร ให้ทันสมัย 

ก าหนดแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ โดยทางหลักสูตรเสนอรายชื่อ

ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาไปยังศูนย์วิทย์ เพ่ือส่งรายการครุภัณฑ์ สารเคมีไปยัง

งานพัสดุเพื่อจัดซื้อ รวมทั้งมีการส ารวจความเพียงพอของครุภัณฑ์ สารเคมี รายงานผล

การใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ สารเคมี ใน มคอ 5 ที่สะท้อนข้อมูลหจากอาจารย์ 

นักศึกษา บุคคลากร ทีแ่จ้งความต้องการ 

นอกจากห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯแล้ว สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

มีห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนักด้านยาง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ ายาง และห้อง
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เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย และอุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์หลากหลายครบครัน เพ่ือ

ท าการจัดการเรียนการสอนและรองรับการท าวิจัย 

มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยแบบ key assessment โดยใช้ระบบ

ตรวจจับลายนิ้วมือ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณห้องวิเคราะห์ของ

สาขาวิชานอกเวลาราชการ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือ

บันทึกลายนิ้วมือก่อนเข้าใช้งาน มีห้องพักนักศึกษาเป็นห้องส าหรับการท างานของ

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรมการ

เรียนตามแนวทางคุณภาพ (PDCA)  

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

          ศูนย์สนเทศและการเรียนรูได้ติดตั้งข้อมูลจุดให้บริการ Wifi ในปี 2560 
รวม 128 จุด และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วใน
การรับส่ง ข้อมูล 54 Mbps จ านวน  60 จุด และความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 
Mbps จ านวน 68 จุด มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตไร้สาย (Wifi) แบบเข้ารหัส มี
ให้บริการแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงบริเวณสาขาวิชาฯ นอกจากนี้ยังได้ส ารวจความ
ต้องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน โดยสอบถาม
ผ่านทาง email มายังคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือ น าไปพิจารณาจัดหาต่อไป ซึ่งจะมีการ
ส ารวจก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ท าให้มีสิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง
เพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย มีการตรวจสอบ
ความพร้อม คุณภาพ ที่สะท้อนข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ที่แจ้งซ่อม 
และด าเนินการซ่อมแซมพร้อมแจ้งผล ประชุมหาแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
โดยหลักสูตรและวิทยาเขต  สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง (3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในระดับที่มากที่สุด คือ ด้านบุคลากรของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (3.55) 
ด้านกระบวนการทางานของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้  (3.52) ด้านการ
ให้บริการระบบสารเทศ MIS (3.19) ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง (2.99) และด้านงานบริการระบบเครือข่าย (2.82)  

 

แบบประเมินความ
พึงพอใจหอบรรณ 
สารสนเทศ   
http://qadata.sura
t.psu.ac.th 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
          - วิทยาเขตด าเนินการให้มีรถสวัสดิการ รับส่งนักศึกษาภายในวิทยาเขตโดยไม่ - แบบประเมินความ
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คิดค่าใช้จ่าย   
          - จัดให้มีกระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัดสวัสดิการด้าน
สุขภาพ ซึ่งด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  non – 
academic ให้นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกช่องทางในการติดต่อได้ดังนี้   
เลือกช่องการรับบริการ Hotline: 086-6299354 (08.30-16.30น.)  Facebook: งาน
พัฒนานักศึกษา โทรศัพท์: 077-278861 หรือ เข้าปรึกษาด้วยตนเองห้องเพลิน  งาน
พัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กอง วิชาการการศึกษา  
          - จัดห้องกิจกรรมซึ่งเป็นอาคารกิจกรรมและนันทนาการไว้เพ่ือรับรองการท า
กิจกรรมและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้กับองค์กรต่างๆ ภายใน 
มหาวิทยาลัย เช่น ชมรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 20 องค์กร  
          - จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-Clinic ที่ 
เปิดให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ บริการจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน 
และการน าส่งโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ประสบอุบัติเหตุ และมีหน่วยกู้ภัย
ฉุกเฉินในวิทยาเขต พร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับ
โรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองโดยงานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดหายาสามัญประจ าบ้านตามแผนประจ าปีๆ ละ 3-4 ครั้ง 
โดยผ่านงานพัสดุเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อให้แต่ละครั้งและมีกระบวนการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจรับทุกครั้ง   
          - ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ปัจจุบันศูนย์กีฬาและนันทนาการประกอบด้วย 
สถานที่ออกก าลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม ได้แก่ อาคารสระว่ายน้ า สนามฟุตบอล 
พร้อมอัฒจันทร์และสนามกรีฑา ห้องฟิตเนส  สนามแบตมินตัน และลานกีฬา
เอนกประสงค์ รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยสามารถจองสถานที่
ให้บริการได้ผ่านทางเวปไซต์ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
          - ในส่วนห้องปฏิบัติการ ได้ด าเนินการจัดให้มีระบบดูแลความปลอดภัย เช่น 

แว่นตากันไอ และอุปกรณ์ช าระล้างสารเคมีฉุกเฉิน กรณีสัมผัสสารเคมีอันตราย ใช้ตู้

ดูดควันในกรณีที่ใช้สารเคมีที่ระเหยได้ง่ายและมีอันตรายสูง เช่น กรด เบส เป็นต้น 

ติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดต่างๆ ซึ่งถังสีแดงใช้ในกรณีไฟไหม้ ทางงานอาคารสถานที่จะ

ท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี ส่วนในห้องปฏิบัติการมีถังสีเขียวใช้ในกรณีเพลิง

ไหม้จากสารเคมี และได้มีการเขียนบันทึกข้อความแสดงความจ านงขอชุดยาสามัญ

พึงพอใจหอบรรณ 
สารสนเทศ 
- เวปไซต์ศูนย์กีฬา

และนันทนาการ 

 - http:// 

sportscenter 

.surat.psu.ac.th/in

d ex.php  

 

- http://qadata. 

surat.psu.ac.th 

 
- ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
บริหารจัดการความ
ปลอดภัยของห้อง 
ปฏิบัติการวิจัย 

http://qadata/
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ประจ าบ้านส าหรับกรณีฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ อีกทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือ

ความปลอดภัยของนักศึกษาที่เข้าใช้ห้องโครงงาน ในส่วนของอาคารศูนย์ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์มีกริ่งฉุกเฉินให้เสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ซึ่งทางงาน

อาคารสถานที่จะท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี  ในห้องโครงงานนักศึกษามี

เครื่องตรวจจับควัน (Smoker) กรณีที่มีควันในระดับตรวจจับได้ เครื่องจะส่ง

สัญญาณเสียง  ส าหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ แก็สระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารเคมี

นั้น ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมี

บุคคลากรของศูนย์ฯท าหน้าที่เป็นกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ โดยกรรมการชุดนี้มีหน้าที่สร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการและยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในหน่วยงานอย่างมี

ระบบ และท างานประสานกับคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย 

          - มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ มีการก าหนดเรื่องสุขภาพ

ความปลอดภัย และประกันภัยของนักศึกษา และบุคลากร  มีการซ้อมแผนความ

ปลอดภัยร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา หอพัก และศูนย์วิทย์ฯ มีการประชุมหาแนว

ทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยหลักสูตรและวิทยาเขต 
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 

alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations. 
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically 

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

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

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

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

10.4 Research output is used to        

AUN 10 
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
enhance teaching and learning [4] 
10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is 
subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

       

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

       

Overall opinion        
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

หลักสูตรมีกระบวนออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน หลักสูตรตาม
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาปัจจุปันและ
ทีมอาจารย์ผู้สอนที่ได้ร่วมในกระบวนการออกแบบหลักสูตรและรวมทั้งเพ่ือให้เกิด
ความ พึงพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิตและ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ)  การออกแบบหลักสูตรและรายวิชา คณะจะท า
การแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
สถาบันการศึกษา องค์กร และ สถานประกอบการ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณา
รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ที่ได้ท าการปรับปรุง เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ 
นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ปี หลักสูตรมีการ ประชุมเพ่ือปรับปรุง 
รายวิชา เนื้อหาวิชา ให้มีความทันสมัย และทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และมีการรับผลสะท้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตร  

หลักสูตรได้มีการการสัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตในการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยข้อมูลสะท้อนกลับจะถูกน ามาใช้ในการปรับปรุง
รายวิชาและ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร  
- มคอ.2 หลักสูตร
ปรับปรุง 2562 
- ภาคผนวก
ข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และการดeเนินการของ
หลักสูตร 
 - สรุปผลการประเมิน
และความต้องการของ
นักศึกษาปัจจุปันและ
ศิษย์เก่าต่อหลักสูตร 
 

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

สาขาวิชาได้ด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดขั้นตอน - ขั้นตอนการปรับปรุง
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กระบวนการออกแบบและปรับปรุง หลักสูตรตามข้อก าหนดของ สกอ. โดย
ก าหนดให้มีการประเมิน หลักสูตร SAR ทุกปีและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้
หลักสูตรได้ ด าเนินการประเมินและปรับปรุงตามรอบการประเมินที่ก าหนด 

โดยสาขาวิชาได้วางระบบ และกลไกใหมีการขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวของ โดยอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการประชุมชี้แจงแผนการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือก าหนดรายวิชาที่จะเปิดในภาคการศึกษานั้น ๆ ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา เพื่อสื่อสาร ท าความเขาใจ ในเรื่องทิศทาง และ
เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละภาคการศึกษา ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนการจัดการเรียน
การสอน การจัดท าแผนการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามที่ไดระบุไวใน มคอ. 2 และมี
การปรับปรุงใหทันสมัย และ ยืดหยุ่นตามขอเสนอแนะของนักศึกษา และอาจารย
ผู้สอน พร้อมก าหนดอาจารยผู้รับผิดชอบรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- หลักสูตรได้ด าเนินการตามนโยบายของทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งได้ก าหนดให้ทุกรายวิชา ด าเนินการจัดท า มคอ.3 ก่อนเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้มาใช้ในการก าหนด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล และด าเนินการจัดท ารายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา มคอ. 5 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยน าผลการ
ประเมิน รายวิชาจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และข้อเสนอแนะจากการประเมิน
มาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงการสอน นอกจากนี้หลักสูตรมีการเผยแพร่สู่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่นนักศึกษาปัจจุปันและทีมอาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตรตาม สกอ. และ
ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า
นครินทร์ 
 

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

หลักสูตรมีการก าหนดผู้สอน มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบ การ
จัดการเรียนการสอนโดย แนวทางก าหนดผ้สูอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกาศให้
อาจารย์ผู้สอน เลือกวิชาที่จะท าการเปิดสอน ตามความรู้ความสามารถและความ
ถนัด จากนั้นคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณา
จาก ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับความพร้อม และประสบการณ์สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยมีภาระงาน (LU) 
ของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในจ านวนภาระงานที่คณะฯ ก าหนด   

การติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ทางสาขาวิชาและ
คณะได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงาน จัดท า มคอ 3 ผ่าน
ระบบออนไลน์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคการศึกษา โดย มีประธานหลักสูตร 
หัวหน้าสาขา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในใบรายงาน หากมี
ข้อผิดพลาด จะส่งกลับให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานแก้ไข รายละเอียดใน 

- ตาราง LU ของ
อาจารย์  
- มคอ.3-5 
- ปฎิทินก าหนดการส่ง 
มคอ. 
-การประชุมสาขา 
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มคอ.3 แสดงรายละเอียดแผนการสอนรายวิชา วิธีการ จุดมุ่งหมายการ เรียนรู้ 
และเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการสอนแต่ละหัวข้อโดยละเอียด  การ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมีการจัดท าผ่านระบบประเมินออนไลน์  
(http://eval.surat.psu.ac.th/th) โดย นักศึกษาจะต้องประเมินอาจารย์ผู้สอน 
และ รายวิชา ช่วงปลายภาค การศึกษาแต่ละภาค เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับ 
กระบวนการ เรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าระบบและกลไกการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5) ซึ่งสาขาวิชาได้ก าหนดปฏิทิน 
วิชาการในการจัดท า มคอ. 3 - มคอ. 5 ตามข้อก าหนดของมหาลัย โดยจะแจ้งให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบและน าส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด หลังจากนั้นจะมี
การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งจะมีการพิจารณาระบบและกลไกของการ 
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่คณะได้ จัดท าขึ้นมา เ พ่ือไปปรับปรุง
กระบวนการในปีการศึกษาถัดไป 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

การน าผลงานวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง ได้มี
กระบวนการน าผลงานวิ จั ยทาง ด้ านการ พัฒนาคุณภาพยางดิบ ให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ สอน โดยการบูรณาการ
การเรียนการสอนโครงการวิจัยกับการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 มี 
ผลงานวิจัยที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ รายวิชา 927-502 Additive 
for rubber ซึ่งทางอาจารย์ผู้สอนได้น าผลวิจัยเรื่อง ผลของชนิดของสารไซเลนต่อ
สมบัติการกระจายตัวของซิลิกาในยางธรรมชาติมาบูรณาการกับการสอน โดยกลไก
ที่เป็นองค์ความรู้จากผลการวิจัยสามารถมาเพ่ิมเสริมความเข้าใจในหัวข้อบทบาท
ของไซเลนต่อการใช้ซิลิกาสารตัวเติม เมื่อประเมินผลการน างานวิจัยมาใช้บูรณา
การในการสอนจากนักศึกษาพบว่านักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะท า
ความเข้าใจจากเนื้อหามากขึ้น และยังส่งผลให้นักศึกษาไปสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม
เสริมประสบการณ์ได้มากขึ้น 

 
- รายวิชาที่ก าหนด
ผลการวิ จั ย ใช้ ในการ
เรียนการสอน มคอ. 3 
 

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

-การประ เมิ น คุณภาพของสิ่ ง สนั บสนุ นกา ร เ รี ยน รู้  ( ห้ อ งสมุ ด 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสต์ ห้องปฏิบัติการ IT และการให้บริการ ผู้เรียน) โดย
หลักสูตรได้มีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้  โดยสาขาได้
ขอให้ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรส ารวจความต้องการในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาและอาจารย์ ในรายวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบ หลังจากนั้นน าเสนอที่
ประชุมอาจารย์หลักสูตร เพ่ือพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเพ่ือเสนอไปยัง

หลักฐาน 
- ผลการประเมิน
คุณภาพฝ่ายสนับสนุน 
ข้อมูลจากส่วนกลาง 
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หน่วยงานที่ควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผลการประเมินคุณภาพของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยงานมีการรวบรวมโดยส่วนกลางและหลักสูตร
น ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ทางอาจารย์ในหลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการของสาขาในการ
เตรียมความพร้อมและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนพบว่ายังมีระบบ
กระบวนการการจัดหายังขาดความต่อเนื่อง และมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณในการ
สนับสนุน 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
-หลักสูตรมีกลไกการสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ใช้บัณฑิต 
นักศึกษาปัจจุปันและศิษย์เก่า รวมทั้งทีมอาจารย์ผู้สอน โดยใช้แบบสอบถามและ
การพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์ในการรวบรวมข้อมูลความเห็นอย่างเป็นระบบ 

-ใบประเมินจากนักศึกษาปัจจุปัน 
-ใบประเมินจากศิษย์เก่า 
-ใบประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
เมื่อได้รับขอเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว ท าการเก็บรวบรวมขอมูล 

และน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ ประจ าหลักสูตร หลังจากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมกันวิเคราะห์ขอเสนอแนะ และน าไปปรับปรุงพัฒนา หลักสูตร หลังจากนั้น
สื่อสาร และมอบหมายผูรับผิดชอบ บุคลากร ทั้งสายสอนและสายสนับสนุน น าขอ
เสนอแนะไปพัฒนางานและพัฒนา หลักสูตร และท าการประเมินผลการด าเนินงาน
และรายงานในที่ประชุมเ พ่ือหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป สุดท้ ายของ
กระบวนการคือการสะท้อนกลับถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับทราบในการน าขอ
เสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตร 

 
-ใบประเมินจาก
นักศึกษาปัจจุปัน 
-ใบประเมินจากศิษย์เก่า 
-ใบประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

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

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

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

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
11.1 The pass rates and dropout rates are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 11  
Output 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

-หลักสูตรมีระบบในการควบคุม ติดตามตรวจสอบการลงทะเบียน โดยก่อน
เปิดภาคการศึกษา งาน หลักสูตรก าหนดช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนตามก าหนด
ของฝ่ายทะเบียนซึ่งมีการเรียกให้เปิดรายวิชาตามรายวิชาที่ก าหนดในแผนหลักสูตร 
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด งานทะเบียนตรวจสอบ
การลงทะเบียนเพ่ือรายงานผลจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา และ
หลักสูตรได้มีการเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาที่สอบผ่านในละ     ปีการศึกษาจาก
งานทะเบียนเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเขาเพ่ือหา 
จ านวนที่นักศึกษาที่ตกออกระหว่างปีการศึกษาจากนั้น หลักสูตรท าการพิจารณาหา
แนวทางในการก ากับติดตามทุกภาคการศึกษา และแนวทางในการลดจ านวนการตก
ออกในแต่ละปีโดยมีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานและเอกสาร หลักฐานอัตราการส าเร็จ
การศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี สถิติการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จ านวนนักศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา และอัตราการสอบผ่าน การลาออกกลางคัน และการส าเร็จ
การศึกษาทุกชั้นปีจากการเก็บ รวบรวมขอมูลพบว่า อัตราการสอบผ่านของนักศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตประเภท โทเอก พบว่า
ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาและไม่มีการตกออก แต่พบอัตราการออกกลางคัน
ร้อยละ25 ส่วนในระดับปริญญาโทพบว่านักศึกษาส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 7.1 และเกินระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 92.9 และไม่พบการออก
กลางคัน จากการก ากับติดตามพบว่านักศึกษาที่ออกกลางคันมีข้อติดขัดในการท า
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้หลักสูตรได้หาแนวทางเพ่ือลดการออกกลางคันโดยการพิจารณา
สมบัตินักศึกษาแรกเข้าที่มีศักยภาพในการเรียนให้จบหลักสูตรได้ 

 

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

-หลักสูตรได้มีการเก็บขอมูลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
การศึกษาที่หลักสูตรก าหนด โดย งานทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-
2560 พบว่าส่วนในระดับปริญญาโทพบว่านักศึกษาส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 7.1 ส่วนระดับปริญญาเอกยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดโดยยังไม่มี
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา  ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวน ามาวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้
นักศึกษาจบเกินกว่าระยะเวลาก าหนดและพูดคุยในระดับหลักสูตร พบว่า นักศึกษา
ยังขาดทักษะในการวิจัยส่งผลให้ผลการวิจัยและผลงานตีพิมพ์ล่าช้ากว่าที่ก าหนด  
โดยหลักสูตรได้เพ่ิมมาตรการการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิจัยของนักศึกษา 
และการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
            ทั้งนี้ได้น าแนวทางการควบคุมการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรอ่ืนๆ ใน
ลักษณะเดียวกันมาเป็นตัวเปรียบเทียบ โดยน ามาตรฐานการเร่งรัดการส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ่มาเป็นตัวเปรียบเทียบ พบว่ามี

- ขั้นตอนการปรับปรุง
หลักสูตรตาม สกอ. 
และหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 
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มาตรการไม่แตกต่างกัน 
11.3 การติดตามภาวการณ์มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา  
         หลักสูตรไดมี้ระบบการเก็บข้อมูลการได้งานท าของนักศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปี
2559-2561 โดยใช้แบบสอบถามจ าแนกเป็น 1) จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 2)จ านวน 
บัณฑิตที่มีงานท าพร้อมเงินเดือนหรือรายได้ประจ าจากการเป็นผู้ประกอบการ 3) 
ข้อมูลบัณฑิตท่ีศึกษาตอ่  
          จากข้อมูลพบว่าจ านวนบัณฑิตของหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทมีจ านวน 3 คน ซึ่งได้งานท าตรงตามวุฒิ เฉลี่ยร้อยละ 100 และรายที่
ท างานในภาคอุตสาหกรรม มีรายได้เริ่มต้นสูงกว่า 20,000 บาทต่อเดือน และมีส่วน
ที่เป็นผู้ประกอบการและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  

หลักฐาน 
- ตาราง LU ของ
อาจารย์  
- มคอ.3-6 
- ปฎิทินก าหนดการส่ง 
มคอ. 
ข้อมูลการจบของ
นักศึกษา 

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

หลักสูตรมีการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา 
เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือให้บรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และสนับสนุนให้
นักศึกษาน าผลงานวิจัยไปน าเสนอในงานประชุม และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ โดยผลงานและกิจกรรมในการส่งเสริมการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ได้ท าการประเมินผลงานตีพิมพ์นักศึกษาโดยคณะกรรมการ
หลักสูตรและเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการคณะเพ่ือพิจารณาเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
และน ามาใช้เป็นมาตรฐานการจบของนักศึกษา 

-โครงการพัฒนา
นักศึกษาและเอกสาร
การตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของนักศึกษา 
- ภาคผนวก 1  
ผลงานการตีพิมพ์  

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

หลักสูตรมีระบบการส ารวจความพึงพอใจ เพ่ือสอบถามข้อมูลและความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ เรียน ศิษยเก่า สถานประกอบการหรือผู้ใช้
บัณฑิตที่รับนักศึกษาเข้าท างาน เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ ไปใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน รวมถึง การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีคุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐานและความต้องการของผู้จ้างงานในการออกไปประกอบอาชีพ  เพ่ือน าผล
การวิเคราะหค์วามพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ คุณลักษณะบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ปี
การศึกษา 2561 มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 จ าแนกเป็นความพึงพอใจแต่ละด้าน เช่น ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะด้านความรู้  ทักษะด้านทางปัญญา ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการ ใช้เทคโนโลยี  
และความพึงพอใจนายจ้าง 

หลักฐาน 
- ข้อมูลการผ่าน และ
การจบของนักศึกษา 
จากทะเบียนกลาง 
- ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและตัว
โครงการพัฒนา
นักศึกษา 
- แบบฟอร์มความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราการส าเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ปี
การศึกษา 

จ านวน 
นศ. ในรุ่น  

จ านวน นศ ที่ผ่าน จ านวน นศ ที่ออกกลางคันระหว่างในชั้นปี 

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

ปี 5 และมากกว่า 
2557 4 (โทเอก) 4  4  4  4  4  -   -   -    

2558 1 1    - - 1 -   

2559 1 (โทเอก) - -   - 1 - -   

2560 1 (โทเอก) 1 1    -   -   -   -    

2561 1 (โทเอก) 1 -   - -  -   -    
 

ตารางที ่2 แสดงอัตราการส าเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาโท 

ปี
การศึกษา 

จ านวน 
นศ. ป โท 

จ านวน นศ ที่ผ่าน จ านวน นศ ที่ออกกลางคันระหว่างปี 
1 ปี 2 ปี มากกว่า 2 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 เป็นต้นไป 

2557 4  4   4   4   -   -   -   -  
2558 2 2 2 2 - - - - 
2559 1 1 1 1 - - - - 
2560 7 7 7  -   -   -   -   -  
2561 3 3 - - -  -   -   -  

ตารางที่ 3 ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา จ านวน นศ. ในรุ่น  
จ านวน นศ ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา (ปี) 

3 ป ี 5 ปี (โท-เอก) มากกว่าก าหนด  
2557 4 (โท-เอก)  -   -   -  
2558 1 - - - 
2559 2 (โท-เอก) - - - 
2560 0  -   -   -  
2561 1 (โท-เอก) - - - 
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ตารางที่ 4 ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 

 

 

 

 

 
 

ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ปีการศึกษา จ านวน นศ. ในรุ่น ป โท 
จ านวน นศ ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา (ปี) 
1 ปี 2 ปี มากกว่าก าหนด  

2557 4  -   -   4 
2558 2 - - 1 
2559 1 - - - 
2560 7  -  1  -  
2561 3 - - - 
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ปีการศึกษา 2560  หลักสูตรได้รับงบประมาณส าหรับพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 27300 บาท โดยจัดแบ่งเป็นหมวดๆ ดังตารางต่อไปนี้  

 e

ล าดับที่ ชื่อโครงการ นศ. 
ช่วงเวลาในการจัด สถานที่ / จังหวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 เข้าร่วมประชุมผลงานทางวิชาการ PCT 8 
นศ โท 

มิถุนายน 2561 
น าเสนอผลงานแบบ 
oral  

กรุงเทพมหานคร 20,000 
ดร. จุฑารัตน์       
ดร. สุนิสา 

2 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา 

นศ ทุกชั้นปี มิ.ย-ส.ค. 2561 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

5,000 
สาขาร่วมกับคณะ
วิทย์ 

3 
โครงการเข้าร่วมประชุมผลงานทางวิชาการ 
APRC 2017 

นศ โท เอก  
ทุกชั้นปี 

ส่งนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอผลงานภาค 
Poster และ oral 

มอ. สุราษฎร์ธานี 
APRC 
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

คณาจารย์ในสาขา 

4 
โครงการจัดบูทนิทรรศการ วิชาการและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน NR trade  

ปี 1 โทเอก 
 จัดเตรียม Poster 
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

โรงแรมสยามธานี     
จ. สุราษฎร์ธาน ี

2,300 หัวหน้าสาขา 

รวม 27,300   
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง (5 ประเด็น)  

1. เป็นสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง  
2. มีเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย ตรงกับยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย 
3. เป็นหลักสูตรตรงความต้องการของพ้ืนที่ จังหวัดภาคใต้ 
4. เป็นหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยียาง 
5. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยียางทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

 
จุดที่ควรพัฒนา (5 ประเด็น) 

1. ขาดทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การน าเสนอ และภาษาอังกฤษ 
2. ขาดทรัพยากรเฉพาะทางในการเรียนรู้ขั้นสูง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดเฉพาะทาง 
3.  คุณสมบัตินักศึกษาเข้าเรียนที่ไม่ตรงสาขาวิชา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังเข้าสู่ต าแหน่งไม่ถึง 50% 
5. ความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและวิจัยกับต่างประเทศ 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้เกิดการน าเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
a. สอดแทรกการน าเสนอผลงานในรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
b. ทรัพยากรการเรียน (Learning Material) เป็นภาษาอังกฤษ  
c. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ  

2. มีแผนการพัฒนาด้านวิชาการประจ าปีส าหรับนักศึกษา 
3. ส่งเสริมให้เกิดทักษะการวิจัยและความช านาญด้านสาขาเทคโนโลยียาง 
4. สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. สร้างความร่วมมือกับต่างมหาลัยและในระดับนานาชาติ 

 
 
 
 



 

 

149 
 

ส่วนที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 

CdsName CdsValues 

1.จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   

- ---ระดับปริญญาตรี   

- ---ระดับ ป.บัณฑิต   

- ---ระดับปริญญาโท 1  

- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

- ---ระดับปริญญาเอก 1  

2.จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   

- ---ระดับปริญญาตรี   

- ---ระดับ ป.บัณฑิต   

- ---ระดับปริญญาโท   

- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

- ---ระดับปริญญาเอก   

3.จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   

- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี   

- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   

- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 14  

- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  6  

4.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

 
  

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  7  
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CdsName CdsValues 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 3  

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี/เทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 3  

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   

5.คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   

- - --ระดับปริญญาตรี   

- - --ระดับ ป.บัณฑิต   

- - --ระดับปริญญาโท   

- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

- - --ระดับปริญญาเอก 7  



 

 

151 
 

CdsName CdsValues 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3  
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3  

- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1  

- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์   
6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 22  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล  ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

ภาคผนวก 
1   

- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   
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CdsName CdsValues 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  12  

- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   

- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว   
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   

- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

- - --ต าราหรือหนังสือ/งานแปลที่ได้ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 5  

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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7.การมีงานท าของบัณฑิต 
บัณฑิต 
โทเอก  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)   

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)   

8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 7  
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  1  

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 6  

- จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือวารสารทางวิชาการระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 6  
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- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

- ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 1  

- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   
9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลงานแตย่ัง

ไม่จบ  

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ    
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- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ   

- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 7  

- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) -  
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1  ผลงานตีพิมพ์และงานวิจัยที่ได้รับทุนของคณาจารย์ในสาขา ประจ าปี 2561  
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1) รศ.ดร. เจริญ  นาคะสรรค์ 
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7) Faibunchan, P, Nakaramontri, Y, Chueangchayaphan, W., Pichaiyut, S., Kummerlöwe, C., 
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8) Yangthong, H, Pichaiyut, S. Jumrat, S.  Wisunthorn, S. Nakason, C. 2018. Novel Natural 
Rubber Composites with Geopolymer Filler, Advances in Polymer Technology, Article in 
Press. DOI: 10.1002/adv.21940 

9) Salaeh, S. Boiteux, G. Cassagnau, P. Nakason, C. 2017. Dynamically cured poly (vinylidene 
fluoride)/epoxidized natural rubber blends filled with ferroelectric ceramic barium titanate, 
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Different Molecular Weight of PEG 
5. The Effect of Polyols and Chain Extender Ratio on the 
Properties of Polyurethanes 
6. Synergistic Properties of Natural Rubber 
Nanocomposites Based on Carbon Nanotubes and Zinc 
Nanoparticles Hybrid Filler 
7.Influence of Carbon Nanotubes and Conductive 
Carbon Black Hybrid Filler on Mechanical Properties and 
Electrical Properties of Natural Rubber Nanocomposites 
8.Impact Strength Essential for UAV Applications of 
Epoxy Resin Blend Improved with Epoxidized Natural 
Rubber.   
9. Quantifying land use changes using remote sensing 
and GIS.  
10 A study of mechanical properties of late tapping latex 

  
10 
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 สุชาต ิ and rubberwood Lignin reinforced natural rubber 
composite 

2. การบริการ
วิชาการ (ครั้ง) 

 2 1. ผศ.ดร. สุนิสา  
สุชาต ิ
2. ผศ.ดร. สุนิสา  
สุชาต ิ

1. การท าผลิตภณัฑ์ยางจากวัสดเุหลอืใช้จากปาล์ม 
 

2. รองเท้าเพื่อจากวัตถุดิบยางพารา 

1. ศูนย์อุตสาหกรรมภาค 10 
สถานประกอบการ  
2. กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
อินดี้ จ.นครศรีธรรมราช 

 

3. การผลติ
หนังสือ เอกสาร 
ต ารา 

5 1. ผศ.ดร.วรรณ

รัตน์ พันธุ์วิริยรตัน ์

2. ดร. จุฑารตัน์ 

อินทปัน 

3. ผศ. ดร. สุนิสา 

สุชาต ิ

4. ดร. เอกสิษฐ์ 

อนันต์เจรญิวงศ์ 

5. ดร. สกุลรัตน์ 

พิชัยยุทธ ์

1. เอกสารประกอบการสอน Introduction to polymer science 

and chemistry 

2. เอกสารประกอบการสอน สารเติมแต่งส าหรับยาง 

 

3. ยางธรรมชาต ิ

 

4. เครื่องจักร 

 

5. เทอร์โมพลาสติกอลิาสโตเมอร ์

 

 

 

1. ผ่านการประเมินจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

2. ผ่านการประเมินจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

3. ผ่านการประเมินจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

4. ผ่านการประเมินจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

5. ผ่านการประเมินจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

1. อื่นๆ      
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3. Proceeding ระดับชาติและนานาชาติ ของนักศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่องาน สถานที ่ วันที ่ ชื่อเร่ือง ชื่อนักศกึษา 

1 
The International Polymer 
Conference of Thailand 

Bangkok 
13-14 June 

2019 

Impact Strength Essential for UAV Applications of  
Epoxy Resin Blend Improved with Epoxidized 
Natural Rubber 

นางสาวอัญญูดา 
หลัน 

2 
The International Polymer 
Conference of Thailand 

Bangkok 
13-14 June 

2019 

A study of mechanical properties of late tapping 
latex and  
rubberwood Lignin reinforced natural rubber 
composite 

นางสาวทิพย์สุดา  
รุ่งเรือง 

3 
The International Polymer 
Conference of Thailand 

Bangkok 
13-14 June 

2019 

Effect of Carbon Nanotubes and Graphite Hybrid 
Filler on mechanical and conductive properties of 
natural rubber nanocomposites 

นายวสุธร กิตติ
เศวษจิต 

4 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งท่ี 9  
หัวข้อ “Social Innovation: 
นวัตกรรมเพื่อสังคม” 

นครศร ี
ธรรมราช 

22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 

อิทธิพลของสารตัวเติมผสมระหว่างท่อนาโนคาร์บอนและ
เขม่าด าเกรดน าไฟฟ้าต่อสมบัตเิชิงกลและสมบตัิทางไฟฟ้าของ
วัสดุเชิงประกอบชนิดนาโนของยางธรรมชาต ิ

นางสารอรอนงค ์ 
พรรณรังษ ี

5 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งท่ี 9  
หัวข้อ “Social Innovation: 
นวัตกรรมเพื่อสังคม” 

นครศรีธรรมราช 
23 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 

การเสริมสมบัติของพอลิเมอร์เชิงประกอบชนิดนาโนของยาง
ธรรมชาตผิสมท่อนาโนคาร์บอนและอนุภาคสังกะส ี

นางสาวนฤมล 
ทองคง 

6 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 11 

นครศรีธรรมราช 
27-28 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 
อิทธิพลของระบบการคงรูปด้วยก ามะถันต่อสมบัติของยาง
อะคริโลไนไตรล/์ไทเทเนยีมไดออกไซด์คอมโพสติ 

นางสาวปิยวด ี
เลื่องเชื้อง 
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ล าดับ ชื่องาน สถานที ่ วันที ่ ชื่อเร่ือง ชื่อนักศกึษา 

7 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 11 

นครศรีธรรมราช 
27-28 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

ผลของปริมาณซลิิกาต่อสมบตัิของยางธรรมชาตเิสริมแรงด้วย
ซิลิกา 
ที่มียางธรรมชาติอิพอกไซด์ เป็ นสารเพิ่มความสามารถในการ
เข้ากัน 

นางสาววริศรา บริ
ภาค 

8 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 47 โดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

ขอนแก่น 
27-28 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

อิทธิพลอัตราส่วนระหว่างไดไอโซไซยาเนตและไดออล (NCO: 
OH) ต่อสมบัติพอลยิูรีเทนเตรียมจาก 4,4'-เมทิลลีน ไดไซ
คลอเฮกซิลไดไอโซไซยาเนต (H12MDI) และไดออลจากยาง
ธรรมชาตดิัดแปร 

นางสาวฌัชชา  
เพชรทอง 

9 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 47 โดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

ขอนแก่น 
6 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

การศึกษาการแปรสดัส่วนพอลิออลกับตัวขยายสายโซ่ที่มผีล
ต่อสมบตัิของพอลิยูรีเทน 

นางสาวสุธาทิพย ์
ศรีชุมพวง 

10 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 47 โดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

ขอนแก่น 
6 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

สมบัตเิชิงกลเชิงเคมีและฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรียของพอลิยูรีเท
นจากพอลิเอทิลีนไกลคอล ซึ่งมีน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเอ
ทิลีนไกลคอลที่แตกต่างกัน 

นายบุญภพ 
ไชยศรีขวัญ 
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4. รายงานผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาเอก วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร จ านวน ชื่อ แผนการศึกษา หมายเหตุ 

1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

3 คน 1. นางสาวกัณฐิกา พงศ์สกุล แบบ 2.2  

2. นายกิตติพล บุญทอง แบบ 2.1 ผู้ทดลองศึกษา 
3. นางสาวสายนที จากถ่ิน แบบ 2.1 ผู้ทดลองศึกษา 

 

5. การจัดท าหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางของ ELOs หลักสูตรฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
วิธีการได้มาซึ่งผลการเรียนรู้  
การได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่ สกอ. ก าหนด ซึ่งได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 

3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น หลักสูตรได้มาจากความเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน และการก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะที่จ าเป็น 
ดังนี้ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะท่ีจ าเป็น 
อาจารย์ในภาควิชา ประชุมและอภิปราย 
ผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร  สัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 10 ราย  
ศิษย์ปัจจุบัน สัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 17 ราย 
ผู้ใช้บัณฑิต สอบถามโดยตรงจาก 6 หน่วยงาน ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากบริษัท

อินโนเวชั่น กรุ๊บ (Polymer innovation) บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด 
องค์กรหน่วยงานภาครัฐ การยางแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน นักวิชาการ 
นักวิจัย และ เกษตรกรในสาขาเทคโนโลยียาง 

คณะและมหาวิทยาลัยฯ การน าวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาในการก าหนด
สมรรถนะที่จ าเป็น วิเคราะห์จากแผนพัฒนาวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยฯ 

สกอ ก าหนดสมรรถนะมี 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ศิษย์เก่า สัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ จ านวน 3 ราย 
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6. AUN 6  ภาระงานสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาระงานสอนในรายวิชา 
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์(ประธาน

ก ร ร ม ก า รบ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

927-521 POLYMER SYNTHESIS 
927-524 STRUCTURE – PROPERTIES RELATIONSHIP OF POLYMER 
927-526 RHEOLOGICAL PROPERTIES OF POLYMER 
927-527 REACTIVE POLYMER PROCESSING 
927-568 THERMOPLASTIC ELASTOMERS 
927-505 SPEACIAL TOPIC I 
927-506 SPECIAL TOPIC II 
927-701 THESIS  
927-702 THESIS  
927-703 THESIS  
927-704 THESIS 

ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ (ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร) 
927-502 Additives for Rubbers 
927-505 Special Topics I 
927-522  Advanced Instrumental Analysis  
927-525  Polymer Blends 
927-542 Degradation and Stabilization of Rubber 
927-565 Adhesion and Adhesive Technology 
927-573 Spectroscopy of Rubber and Rubbery Materials 
927-575  Modern Rubber Product Technology   
927-601 Seminar in Rubber Technology I  
927-701 Thesis  
927-702 Thesis  

ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน(ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร) 
927-521 Polymer Synthesis 
927-502 Additives for Rubbers 
927-542 Degradation and Stabilization of Rubber 
927-561 Advanced Latex and Emulsion Technology 
927-575 Modern Rubber Product Technology 
927-601 Seminar in Rubber Technology I  
927-602 Seminar in Rubber Technology II  
927-603 Seminar in Rubber Technology I  
927-604 Seminar in Rubber Technology II  
927-605 Seminar in Rubber Technology III  
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927-606 Seminar in Rubber Technology IV  
927-701 Thesis  
927-702 Thesis  

ดร.เอกสิษฐ์  อนันต์ เจริญวงศ์
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

927-503 Processing of Rubbers 
927-504  Testing of Rubbers 
927-523 High Performance Polymers 
927-564 Mold Design for Rubber Products 
927-565 Adhesion and Adhesive Technology 
927-569 Rubber Bonding 
927-575 Modern Rubber Product Technology 
927-601 Seminar in Rubber Technology I  
927-602 Seminar in Rubber Technology II  
927-603 Seminar in Rubber Technology I  
927-604 Seminar in Rubber Technology II  
927-605 Seminar in Rubber Technology III  
927-606 Seminar in Rubber Technology IV  
927-701 Thesis  
927-702 Thesis  

ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์(ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร) 
927-525  Polymer Blends 
927-527 ReactivePolymer Processing 
927-570 Natural Rubber Blends 
927-571 Mixing of Rubber 
927-574 Process Control of Rubber Production 
927-601 Seminar in Rubber Technology I  
927-602 Seminar in Rubber Technology II  
927-603 Seminar in Rubber Technology I  
927-604 Seminar in Rubber Technology II  
927-605 Seminar in Rubber Technology III  
927-606 Seminar in Rubber Technology IV  
927-701 Thesis  
927-702 Thesis  

 
 

 


