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คํานํา 
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได

กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได
กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 ใหมีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยให
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนท่ียอมรับใน
ระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพไดทั้ง 3 ระดับ 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา จึงไดจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองโดยเลือกใชระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA Assessment at Programme Level 
Version No. 3.0 ในระดับหลักสูตรเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในระหวางวันที่1 
สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาการดําเนินงานใหได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อคุณภาพในการผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา และเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลับสงขลานครินทร ซึ่งรายงานประจําปการประเมิน
คุณภาพภายในนี้ยังเปนหลักฐานดานการบริหารการศึกษาที่จะเผยแพรใหประชาคมรับทราบ และ
เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราไดดําเนินงานและตั้งเปาหมายเก่ียวกับผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรโดยยึดเอาปรัชญาและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนเปาหมายใน
การดําเนินงานโดยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระบบใน
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปและมีการปรับปรุงเนื้อหายอยของรายวิชาในทุกปการศึกษาเพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัยอยูเสมอ ทั้งนี้ไดอาศัยขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดแก มหาวิทยาลัย อาจารย นักศึกษา ผูปกครองและสถานประกอบการและมีการสื่อสารเก่ียวกับ
การดําเนินงานของหลักสูตรในทุกดานไปยังผูมีสวนไดสวนเสียอยางสม่ําเสมอเพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นใหมี
ความสามารถในการแขงขันทั้งทางดาน คุณภาพ (Quality) ราคา (Price) ประสิทธิภาพการผลิต 
(Efficiency) และการอนุรักษสิ่งแวดลอม  (Environmental Conservation) โดยสามารถเชื่อมโยง
วิทยาการตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนมาของทองถิ่น เพ่ือใหเกิด
ความสมดุลทางสังคมท่ีย่ังยืน ซึ่งจะมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใตอีกดวย จึงไดกําหนดปรัชญาของหลักสูตรไวคือมุงผลิต
บัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไมยางพารา มี
สมรรถนะเชิงสากลใหเปนผูมีความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) 
เพียงพอในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารารวมทั้งเปนผูยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกดานการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม และสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงได เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตดังกลาวใหมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา จึงไดรวมกันจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA 
Assessment at Programme Level Version No. 3.0 ระดับหลักสูตรที่ประกอบดวย 11 ตัวบงชี้ 
(AUN.1- AUN.11) 
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บทที่ 1 

สวนนํา 
 

1. ประวัติโดยยอของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต 

สุราษฎรธานี เปนหนวยงานที่จัดต้ังข้ึนตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 
2545 โดยมีภารกิจหลักในการบริหารวิชาการในดานเทคโนโลยีและการจัดการในเชิงบูรณาการของ
ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนองตอบตอความตองการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต
แนวทางของการพัฒนาที่ย่ังยืนครบวงจร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีภารกิจในดานการบริหารวิชาการทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตร 
โดยเฉพาะยางพารา และปาลมนํามนั เพ่ือตอบสนองตอความตองการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดย
บริหารภายใตแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองคความรูหลากหลายศาสตร
ที่เนนการบูรณาการที่ใชในกระบวนการตางๆ ในวงจรของผลิตภัณฑโดยมีวิสัยทัศน 

“เปนคณะชั้นนําของภาคใต ท่ีผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” (http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/vision) 

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

1) ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีมีสมรรถนะ
สากล มีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 

2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อ
ตอบสนองความตองการของชุมชน 

3) บรกิารวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
4) สงเสรมิและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปการศึกษา 2560 มีการสอนนักศึกษาโดยใชเลมหลักสูตรสองเลม คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมา
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 
ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมคร้ังที่ 122 (4/2554)  เม่ือวันที่ 27  พฤษภาคม 2554 
และ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 332(5/2554) เมื่อวันที่ 9  
กรกฎาคม 2554 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2555 เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร  4  ป สําหรับใชสอนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ขึ้นไป และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ไดรับความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาเขต  ในคราวประชุมคร้ังที่ 12(2/2559) เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2559  ไดรับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 373(3/2559) เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2559 และใชสอนครั้งแรกในปการศึกษา 2560 สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ในปการศึกษา
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ดังกลาว หลักสูตรทั้งสองเลมจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา รับนักศึกษา
ไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่ฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทยไดโดยผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําคณะเปนหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ี
จัดการเรียนการสอนโดยตรงและใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
2.วัตถุประสงค จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร 
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีเนื้อที่ปลูกยางพารามากเปนอันดับสองของโลกรองจากประเทศ 

อินโดนีเซีย มีเกษตรกรที่ปลูกยางพารารวมทั้งประเทศประมาณ 6 ลานคน หรือประมาณรอยละ 10 
ของ ประชากรทั้งประเทศ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2558) ในป 2557 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกยางพารา
ประมาณ 17.73 ลานไร ไดผลผลิต 4.20 ลานตัน ในขณะที่ป 2558 มีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณ
การได 18 ลานไร ได ผลผลิตประมาณการ 4.43 ลานตัน แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยเปนประเทศที่
มีการสงออกยางพาราเปนอันดับหนึ่งของโลก  ในป 2558 มีประมาณการสงออกประมาณ 3.91 ลาน
ตัน ประเทศจีนเปนประเทศที่มีการนําเขายางพาราจากประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาไดแก ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศญี่ปุน และประเทศสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ ในป พ.ศ.2559 มีการสงออกไม
ยางพาราแปรรูป 1143.9 ลานดอลลารสหรัฐ ไมชนิดอื่นแปรรูป 12.80 ลานดอลลารสหรัฐ ไมอัด ไม 
วีเนียร ไมแผนอื่น ๆ 17.56 ลานดอลลารสหรัฐ แผนชิ้นไมอัดและแผนใยไมอัด 810.54 ลานดอลลาร
สหรัฐ (รวมรอยละ 76.82) นอกจากนี้มีการสงออกเคร่ืองเรือนไมและชิ้นสวน 402.30 ลานดอลลาร
สหรัฐ (รอยละ 15.57) อุปกรณกอสรางไม 54.73 ลานดอลลารสหรัฐ (รอยละ 2.15) และ ผลิตภัณฑ
ไม  141.92 ลานดอลลารสหรัฐ (รอยละ 5.49) (ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย, 2560) อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทยสวนใหญเก่ียวของ
กับการผลิตผลิตภัณฑขั้นตน ในขณะที่ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑจากยางและไมยางพารายังมีปริมาณ
นอย ทําใหมูลคาเพิ่มในสวนนี้เกิดขึ้นนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดบุคลากรที่มีความรูดาน
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากยางและไมยางพารา  ดังนั้นการผลิตบัณฑิต
จากหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราจึงสามารถตอบสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาง
และไมยางพาราทั้งในการผลิตผลิตภัณฑขั้นตนและผลิตภัณฑใหมไดโดยหลักสูตรจะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1) มีความรูและทักษะทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม
ยางพารา 

2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห และเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบเชิงรุก (Active learning) 

3) มีความสามารถในการคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ  สามารถวิเคราะหและ
บูรณาการความรูเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการทํางานและมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและสามารถปรบัตัวใหเขากับสถานการณการที่เปลี่ยนแปลงได 

4) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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3. โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนคณะที่ไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนินงานภายใตการบริหารงานแบบ “รวมศูนยบริการ 
ประสานภารกิจ” โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินงานดานการจัดการเรียน
การสอนเปนหลัก สวนงานสนับสนุนดานอื่น ๆ สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานกลางในการ
ดําเนินงานใหกับคณะ โดยประกอบไปดวย กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร กองวิชาการ
และการพัฒนานักศึกษา ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง ศูนยสนเทศและการเรียนรู
และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและบริหารความเส่ียง ซึ่งมีตัวแทนจากหลักสูตรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ระบบประกันคุณภาพการศกึษา และไดมีประกาศไวหนาเว็บไซตของคณะฯ 
(http://iqa.surat.psu.ac.th/science/science.php?value=employee) 
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บทที่ 2 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบที่ 1 
 

เกณฑขอท่ี เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 
- ตามเกณฑ () 
- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  
11 การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑขอ 1,2 และ11 
 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐานเพราะ........................................................................ 

 
ตารางที่ 2 อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 

 

ตําแหนงทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
รายชื่อปจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปที่

สําเร็จการศกึษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ

กับสาขาที่เปด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัมพันธ 

1. ผูชวยศาสตราจารย 
สุวลักษณ  วิสุนทร* 
3809700159741 

1. ผูชวยศาสตราจารย 
สุวลักษณ  วิสุนทร* 
3809700159741 

Ph.D. Chemical 
Engineering 
(2549) 
วท.ม.เคมีฟสิกส 
(2543) 
วท.บ.เคมี (2539) 
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ตําแหนงทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
รายชื่อปจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปที่

สําเร็จการศกึษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ

กับสาขาที่เปด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัมพันธ 

2. ผูชวยศาสตราจารย 
วรรณรตัน เชื่องชยะพันธุ* 
3800400100182 

2. ผูชวยศาสตราจารย 
วรรณรัตน เชื่องชยะพันธุ* 
3800400100182 

ปร.ด.วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีพอ
ลิเมอร (2556) 
วท.ม.วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีพอ
ลิเมอร (2552) 
วท.บ. เคมี (2549) 

 

  

3. นายณรงค  เชื่องชยะ
พันธุ* 
3920700021538 

3. นายณรงค  เชื่องชยะ
พันธุ* 
3920700021538 

วท.บ.(ฟสิกส) 
(2546) 
วท.ม.(เทคโนโลยี
โพลิเมอร(2549) 

 

  

4. ผูชวยศาสตราจารย 
บัญญัติ  เฉิดฉิ้ม* 
3900700060924 

4. ผูชวยศาสตราจารย 
บัญญัติ  เฉิดฉิ้ม* 
3900700060924 

Ph.D. Wood 
Biology and 
Wood 
Technology 
(2553) 
วท.ม.ฟสิกส 
(2546) 
วท.บ.
ศึกษาศาสตร: 
ฟสิกส (2540) 

 

  

5. นางวิศนีย ย่ิง
ประเสริฐ* 
3800300126295 

5. นางวิศนีย ย่ิงประเสริฐ* 
3800300126295 

ปร.ด.วิทยาศาสตร
และวิศวกรรมวัสดุ 
(2557) 
วท.ม.วิทยาศาสตร
และวิศวกรรมวัสดุ 
(2547) 
วท.บ วน
ผลิตภัณฑ (2541) 
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ตําแหนงทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
รายชื่อปจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปที่

สําเร็จการศกึษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ

กับสาขาที่เปด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัมพันธ 

6. ผูชวยศาสตราจารย 
 นายมานพ  ธรสินธุ* 
3800101471081 

6. ผูชวยศาสตราจารย 
นายมานพ  ธรสินธุ* 
3800101471081 

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

 

  

 
หมายเหตุ : กรุณาใสเคร่ืองหมาย * หลังรายชื่ออาจารยที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
  ครบ  ไมครบ 

เกณฑขอ 2 คณุสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
   เปนไปตามเกณฑ 

1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกันหรือ 

2) เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอน และมีประสบการณในการสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช
สวนหนึ่งของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เปนอาจารยประจําท่ีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวา รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ เปดสอน และมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรบัปริญญา 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................... 
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เกณฑขอ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
1) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรงุมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยียางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
2) ไดรบัความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขต ในคราวประชุมครั้งที่ 12 (2/2559)  

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2559 
3) ไดรบัความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 373    

          (3/2559)  
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ใชสอนครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปจจุบันหลักสูตรถือวาลาสมัย 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 11 

 ผาน เพราะ ดําเนินงานผานทุกขอ 
 ไมผาน เพราะ ดําเนินงานไมผานขอ..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

    
 

บทที่ 3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

 
(การเขียนผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้อาจเขียนบรรยายตัวบงชี้โดยรวมใหครอบคลุมประเด็นยอย 
หรือเขียนบรรยายแยกแตละประเด็นการประเมินยอย โดยอางอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปใน
เนื้อหาท่ีเขียนบรรยาย และมีตารางขอมูลประกอบในแตละตัวบงชี้/ประเด็น หรือนําไปแยกไวในสวน
ภาคผนวกก็ได) 
ระดับการประเมิน 
 เพื่อใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุง
พัฒนาตอไปได การประเมินหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี้ 
 

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความตองการในการพัฒนา 

1 ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมี
เอกสาร ไมมีแผนหรือไมมีหลักฐาน) 

คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรงุ
แกไข หรือพัฒนาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเร่ิม
ดําเนินการ 

คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรงุ
แกไขหรือพัฒนา 

3 มเีอกสารแตไมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดําเนินการแตยังไม
ครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข 
หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมี
คุณภาพเพียงพอได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการ
ตามเกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดง
ถึงการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ
ดีกวาเกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตร
ดีกวาเกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลก

หรือแนวปฏิบัติชั้นนํา 
ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว
ปฏิบัติชั้นนํา 
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Criterion 1 

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

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

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

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

ผลการประเมินตนเอง 
  

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 
 

AUN 1  
Expected Learning 

Outcomes 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1  
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 

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

พ.ศ. 2559) เปนหลักสูตรที่ จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตหรือวัตถุประสงคของ
หลักสูตรที่จะสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีตองการ 4 ประการ (เอกสารอางอิง; มคอ. 2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
หมวดท่ี 2 ขอที่ 1)  ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานของ
สกอ. โดยผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรคือ 

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไมท่ีมีคณุลักษณะตอไปนี้ 

1) มีความรูและทักษะทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรมยางพารา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยียางและไม 

2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห และเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการ Active 
learning 

3) มีความสามารถในการคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ สามารถวิเคราะหและ
บูรณาการความรูเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการทํางานและมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได 

4) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ทั้ง น้ีวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมท้ัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีการประกาศใหเจาหนาที่ คณาจารย และนักศึกษาไดรับทราบผาน
หนาเว็บไซตของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดมีการสื่อสารแจงเพื่อทราบเปนเอกสารดวย  สวนผล
การเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร รวมทั้งผลการเรียนรูที่คาดหวังของแตละรายวิชาซึ่งสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานของสกอ. อาจารยผูประสานงานรายวิชาเปนคนแจงใหนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรับทราบ อาจารยผูประสานงานในแตละรายวิชาออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาให
นักศึกษามีผลการเรียนรูที่คาดหวังตามที่กําหนดไวในหลักสูตรตามที่กําหนดไวในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
เอกสารอางอิง 
1. ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

(http://www.psu50years.psu.ac.th/site/storyview?id=G5sTjqax1bc) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กอตั้งข้ึนตามนโยบายการพัฒนาภาคใต โดยมีเจตนารมณ 
ตั้งแตแรกเริ่มที่จะใหเปนมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ 
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ทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุงเนนที่การพัฒนาคนเพ่ือใหเปนกําลัง 
หลักของสังคม  และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง     
  ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงเปนการจัดการศึกษาตามแนวทาง
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน เพ่ือใหพรอมที่จะอยูในสังคมได
อยางมีความสุขและปรับตัวไดดีตามสถานการณที่เปลี่ยนไปโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาผูเรียนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู และพัฒนา จากความ
ตองการของผูเรียน  ผานกระบวนการแกปญหาและคนควาดวยตนเอง กระบวนการท่ีตองลงมือ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่วาการพัฒนา คือการ
เปลี่ยนแปลง  การเรียนรูจึงไมไดหยุดอยูเพียงภายในมหาวิทยาลัยแตจะดําเนินไปตลอดชีวิต  การ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุงเนนถึงการเรียนรูตลอดชีวิตดวย  
  จากหลักการดังกลาวขางตนนําสูการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome Based 
Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อวาสามารถ 
ตอบสนองหลักการดังกลาวได คือ การจัดการเรียนรู ที่ใชกิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) 
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู (Problem-based Learning) การใช 
โครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู โดยการบริการสังคม (Service 
Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอใหถือประโยชนของเพ่ือน มนุษย
เปนกิจที่หนึ่ง” เปนแนวทางในการดําเนินการ 
 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม คานิยม และ อัตลักษณ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (https://www.psu.ac.th/th/vision) 

 
วิสัยทัศน: “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาค

เอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารงุวัฒนธรรม โดยมี
การวิจัยเปนฐาน” 

 
พันธกิจ: 1) พัฒนา มหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

และหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยใหผู ใฝรูไดมี โอกาสเขาถึงความรู ใน
หลากหลายรูปแบบ 
2) สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐาน
ของภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล 
3) ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติสูการ
สอนเพ่ือสรางปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต 

 
วัฒนธรรม  ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง  

(Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
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คานิยม  
 

คานิยม ความหมาย 
PSU รวมแรงรวมใจ รับผิดชอบตอสังคมอยางมืออาชีพ 
P-Professionalism 
 

1. ใฝรู เสาะหาวิชา สรางปญญาสังคม 
2. ถูกตอง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 
3. มุงมั่น ทุมเท และมีจิตสาธารณะ  

S-Social responsibility 
 

1. เปนท่ีพึ่ง และชี้นาํสังคม 
2. แลกเปลี่ยน และแบงปน 
3. บมเพาะคนดี สูสังคม 

U-Unity 
 

1. มีความรักและสํานึกรวมเปนสวนหนึ่งขององคกร 
2. ผลักดันองคกรสูเปาหมายรวม 
3. รวมกันทํางานดวยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 

 
อัตลักษณ (Identity)   ซื่อสัตยมีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ 

ภาษาอังกฤษ Integrity Wisdom Social engagement 
คํายอ I-WiSe 

เอกลักษณ (Uniqueness)  มหาวิทยาลัยวิจัย 
พฤติกรรมคณุลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  
ซื่อสัตย มีวินัยเปยมน้ําใจ ใฝจิตสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวา 

นักศกึษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตองมีความสามารถในประเด็นตอไปนี้  
ดานคุณธรรม จริยธรรม  
1. สามารถใชเหตุผลในการแยกแยะ เชื่อมั่นและรูคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  
2. มีวินัยและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ดานความรูและทักษะทางปญญา  
3. มีทักษะคิดวิเคราะห คิดเชิงวิพากยบนพื้นฐานของความรูเทาทัน เหตุและผล   
4.  มีทักษะเชิงสังเคราะห คิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลง ของสังคม และสิ่งแวดลอม   
5. มีความรูและตระหนักถึงความสามารถในการเปนผูประกอบการและการสรางอาชีพ   
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
6. มีจิตสาธารณะ และถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดลอม  
7. เขาใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม รวมแกปญหาอยางสรางสรรค รับผิดชอบตอหนาที่ใน

ฐานะพลเมืองที่ดี  
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ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8. สามารถวิเคราะห และเลือกใชกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีเหมาะสมในการแกปญหา   
9. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการสืบคน และแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  
10. สามารถสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน และเขียนดวยภาษาไทยและภาษาสากลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
ทางหนวยงานที่รับผิดชอบการสอนรายวิชาท่ัวไปในปการศึกษา 2562 ไดกระจายผลการ

เรียนรูที่คาดหวังในแตละดานลงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุมวิชาตอคุณลักษณะของ
นักศกึษาที่คาดหวัง (เอกสารแนบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในปการศึกษา 2562) 

 
3. วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

(https://www.surat.psu.ac.th/demo/vision.php) 
วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนมหาวิทยาลัยชั้น

นําของภาคใต ดานการผลิตบัณฑิตและเปนที่พ่ึงทางวิชาการโดยมีการวิจัย
เปนฐาน 

พันธกิจ: 1). ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม  
2). สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองตอความตองการของสังคม  
3). ใหบริการวิชาการแกสังคม 
 

 4. วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(http://entrance.surat.psu.ac.th/faculty-of-science-and-industrial-technology.html) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในดานการบริหารวิชาการ 
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตร
โดยเฉพาะยางพารา และปาลมน้ํามัน เพ่ือตอบสนองตอความตองการทางอุตสาหกรรมและสังคม 
โดยบริหารภายใตแนวทางของการพัฒนาที่ย่ังยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองคความรูหลากหลาย
ศาสตรท่ีเนนการบูรณาการท่ีใชในกระบวนการตางๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ 

วิสัยทัศน: เปนคณะช้ันนําของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางดาน
วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พันธกิจ: 1) ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มี
สมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมี
ความสุข 
2) ผลิตงานวิ จัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร  และเทคโน โลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
3) บริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
4) สงเสริมและทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม 
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หลักสูตรนี้จัดทําข้ึนโดยเนนองคความรูที่ตอบสนองตอความตองการของภาควิชาการ ภาค
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งภาควิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและจากภาคอุตสาหกรรม เขามาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
เนื้อหาและรายวิชาที่ใชในการเรียนการสอน รวมกับคณาจารยผูสอน และคณาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร (เอกสารอางอิง; เอกสารขอแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิทุกภาคสวน) หลักสูตรนี้แบงออกเปน 2 
วิชาเอก ไดแก วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง และวิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไม  

หลักสูตรมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ผูเรียนจะตองมีการเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการวางแผน คิดวิเคราะห 
ประมวลและสรุปผลการเรียนรูดวยตนเองท่ีเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน คือ รายวิชา 935-229 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 927-312 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 927-441 สัมมนา 927-341 สหกิจศึกษา 1 
927 -442 สหกิจศึกษา 2 924-342 ฝกงานและรายวิชา 927-443 โครงงาน โดยผานการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงทั้งภายในมหาวิทยาลัยและท้ังในสถานประกอบการตางๆ โดยมีอาจารยและ
เจาหนาท่ีในสถานประกอบการทําหนาที่คอยแนะนําใหคาํปรึกษาและอํานวยความสะดวก นอกจากน้ี
ยังมีการประเมินผลอยางเปนระบบ เพ่ือจะใหแนใจไดวานักศึกษามีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
หลังจากเรียนจบในรายวิชานั้น ๆ นอกจากน้ียังมีรายวิชาอ่ืน ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบใช
ปญหาเปนฐาน อีกหลายวิชา ท่ีฝกทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษา 

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังไดปรับการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ประกอบดวยสาระ จํานวน  7  สาระ  ดังนี้ สาระที่ 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพ่ือนมนุษย  
จํานวน   4  หนวยกิต สาระที่ 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตที่สันติ   จํานวน   5  หนวยกิต สาระที่ 3 
การเปนผูประกอบการ     จํานวน   1  หนวยกิต สาระที่ 4 การอยูอยางรูเทาทันและการรูดิจิทัล   
จํานวน   4  หนวยกิต สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  จํานวน   4  หนวย
กิต สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร     จํานวน   8  หนวยกิต สาระที่ 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา     
จํานวน   2  หนวยกิต เพื่อใหนักศึกษามีผลการเรียนรูที่คาดหวังและสอดคลองกับอัตลักษณของ
นักศกึษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่วา “ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ” (I-WiSe: 
Integrity Wisdom Social engagementX  (เอกสารแนบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปในปการศึกษา 2562)  

 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic 

(i.e. transferable) learning outcomes  
ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูและทักษะทั่วไปรวมทั้งความรูและทักษะเฉพาะ
ทาง 
 

ในมคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอ 3.1 ไดกําหนดรายวิชาเรียนประกอบดวย 136 หนวยกิต ครอบคลุม
ความรูทั่วไปและความรูทักษะเฉพาะทางดังนี้ 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 30 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษา     12  หนวยกิต 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  12  หนวยกิต 
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6   หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะจํานวน 93 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาแกน     31  หนวยกิต 
2) กลุมวิชาชีพ     62 หนวยกิต 

- กลุมวิชาชีพบังคับ   50  หนวยกิต 
- กลุมวิชาชีพเลือก   12   หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกติ 
ง. ฝกงานสหกิจศึกษา/โครงงานจํานวน 7 หนวยกิต 

1) สหกิจศึกษา 1     1  หนวยกิต 
2) สหกิจศึกษา 2     6  หนวยกิต 

หรอื 
2) ฝกงาน     1  หนวยกิต 
3) โครงงาน     6  หนวยกิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมกันนําผลการเรยีนรูท่ีคาดหวังจากผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมมากําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหครอบคลุมทั้งรายวิชาความรูทักษะเฉพาะดานและรายวิชา
ความรูทักษะท่ัวไป ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความสมดุลกันระหวางรายวิชาความรูและทักษะทั่วไป
กับรายวิชาความรูทักษะเฉพาะดาน โดยไดแสดงไวในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ท้ังสองกลุมในเลมหลักสูตร 
(มคอ. 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล) 
ตาราง การกระจายความสอดคลองของผลการเ รียนรู ที่ คาดหวั งสู รายวิชาในหลัก สูตร 
 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

รายวิชาความรูและทักษะเฉพาะทาง รายวิชาความรูและทักษะทั่วไป 

มีความรูและทักษะ
ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ย า ง พ า ร า 
วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยียางและ
ไม 
 

  

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง 
927-220 เคมีพอลิเมอร 
927-221 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร 
927-222 เทคโนโลยีอิมัลชัน 
927-223 ยางสังเคราะห 
927-224 ยางธรรมชาติ 
927-225 สารเติมแตงสําหรบัยาง 1 
927-226 สารเติมแตงสําหรบัยาง 2 
927-227 กระบวนการแปรรูปยาง 1  
927-228 ปฏิบัตกิารกระบวนการแปรรูปยาง 1 
927-229 ฟสิกสของยาง 
927-230 เทคโนโลยีน้ํายาง 1 

921-013 ฟสิกส 
921-201 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
922-102 หลักการจัดการอุตสาหกรรม 
924-321 การจัดการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม 
922-300 การควบคุมคุณภาพ 
932-071 หลักชีววิทยา 
932-072 ปฏิบัตกิารหลักชีววิทยา 
934-011 หลักคณิตศาสตร   
934-018 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร 
937-021  หลักเคมี 
937-022  ปฏิบัติการหลักเคมี 
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ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

รายวิชาความรูและทักษะเฉพาะทาง รายวิชาความรูและทักษะทั่วไป 

927-320 กระบวนการแปรรูปยาง 2 
927-321 ปฏิบัตกิารกระบวนการแปรรูปยาง 2 
927-322 เทคโนโลยีน้ํายาง  
927-323 ปฏิบัตกิารเทคโนโลยีนํ้ายาง   
927-324 เคมียาง 
927-326 การทดสอบยางทางกายภาพ 
927-327 ปฏิบัตกิารทดสอบยางทางกายภาพ 
927-328 เทคโนโลยีผลิตภัณฑยาง 
927-329 วัสดุคอมโพสิต 
927-340 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยาง 
927-341 หัวขอพิเศษดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยียาง 
927-420 การออกสูตรยาง 
927-421 ปฏิบัตกิารการออกสตูรยาง 
927-422 เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร 
927-330 ความกาวหนาทางเทคโนโลยียาง 
927-331 การวิเคราะหพอลิเมอรโดยอุปกรณ 
927-332  เทคโนโลยีพลาสติก 
927-333  การออกแบบผลติภัณฑยาง 
927-334 กาวและการยึดตดิ  
927-335 พอลิเมอรเบลนดและอัลลอยด 
927-336 การเส่ือมสภาพและเสถียรภาพของพอ
ลิเมอร 
927-337   การออกแบบแมพิมพและหัวดาย 
927-338  สมบัติเชิงวิทยากระแสของพอลิเมอร 
927-339   การดัดแปรทางเคมีของโมเลกุลยาง 
927-201 การจัดการซอมบํารุงของอุตสาหกรรม
ยาง 
วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไม 
927-260 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเบื้องตน 
927-261 เคมีไม 
927-262 กายวิภาคและโครงสรางของเน้ือไม 
927-263 สมบัติทางกายภาพของไม 
927-264 สมบัติเชิงกลและวิศวกรรมโครงสราง
ของไม 
927-265 กระบวนการทําไมและแปรรูปเบื้องตน 
927-266 การเส่ือมสภาพและการปองกันรักษา
เน้ือไม 
927-360 เครื่องจักรกลงานไม 

937-014  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 
937-013  เคมอีินทรีย 
922-305 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและ
การจัดการตนทุน 
923-313 เทคโนโลยีสะอาด 
923-441 การจัดการส่ิงแวดลอม
อุตสาหกรรม926-151 หลักการตลาด 
926-262 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
และขนาดกลาง 
923-441 การจัดการส่ิงแวดลอม
อุตสาหกรรม 
923-313 เทคโนโลยีสะอาด 
922-305 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและ
การจัดการตนทุน 
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ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

รายวิชาความรูและทักษะเฉพาะทาง รายวิชาความรูและทักษะทั่วไป 

927-334 กาวและการยึดตดิ 
927-361 เทคโนโลยีการอบและตกแตงผิวหนา
ไม 
927-362 การเขียนแบบ และประมาณราคา 
เครื่องเรือนไม 
927-363 เทคโนโลยีการแปรรปูพลังงานจากไม 
927-364 เทคโนโลยีเย่ือและกระดาษ 
927-365 เทคโนโลยีแผนไมประกอบ 
927-366 ปฏิบัตกิารเทคโนโลยีแผนไมประกอบ 
927-367 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
927-368 การออกแบบและการผลิตเครื่องเรือน
ไม 
927-460 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไม 
927-369 ไมอัดและไมประกับ 
927-370 การผลิตและสมบัติแผนช้ินไมอัด 
927-371 การจัดการซอมบํารุงของอุตสาหกรรม
ไม 
927-372 เทคโนโลยีการปรับปรุงเน้ือไม 
927-373 การจัดการดานธุรกิจอุตสาหกรรมไม 
927-374 การคาสินคาไมระหวางประเทศ 
927-375 การประดิษฐเครื่องดนตรีจากไม 
927-376 การพัฒนาผลิตภัณฑไมจากภูมิปญญา
ทองถิ่น 
927-377 บรรจุภัณฑไม 
927-378 พฤติกรรมการออนตัวของไม 
927-379 การใชประโยชนเอนไซมใน
อุตสาหกรรมไม 
927-380 เทคนิคการวิเคราะหไม 
927-381 การใชประโยชนไมทางวิศวกรรม
โครงสราง 
927-382 เทคโนโลยีการตกแตงและเคลือบ
ผิวหนาไม 
927-383 การสรางเคร่ืองมืองานไม 
927-384 หัวขอพิเศษดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไม         
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ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

รายวิชาความรูและทักษะเฉพาะทาง รายวิชาความรูและทักษะทั่วไป 

มีทักษะในการ คิด 
วิ เ ค ร า ะ ห  แ ล ะ
เรียนรูดวยตนเอง
ผานกระบวนการ 
Active learning 
 

927-342 ฝกงาน 
927-440 โครงงาน 
927-325 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
927-441 สหกิจศึกษา 

937-022  ปฏิบัติการหลักเคมี 
937-014  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 
 

มีความสามารถใน
ก า ร ค น ค ว า ห า
ความรู จ ากแหล ง
ต า ง  ๆ  ส า ม า ร ถ
วิเคราะหและบูรณา
การความรูเพ่ือนําไป
ประยุกตใช ในการ
พัฒนาการทํางาน
และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถ
ป รับตัว ให เ ข า กับ
ส ถ า น ก า ร ณ ที่
เปล่ียนแปลงได 
 

927-101 สัมมนา 
927-342 ฝกงาน 
927-440 โครงงาน 
927-325 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
927-441 สหกิจศึกษา 
 

936-001 ทักษะการสื่อสาร  
936-002 การฟง-พูดภาษาอังกฤษ             
936-003 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ        
936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ       
936-005 ภาษาอังกฤษในที่ทาํงาน            
925-001 ทักษะชีวิต 
925-004 สขุภาวะกายและจิต 
927-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
935-xxx  พลศึกษา 
925-002 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
925-003 เอเชียศึกษา                          
934-002 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
934-001 คณิตศาสตรและสถิติใน
ชีวิตประจําวัน   
922-305 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและ
การจัดการตนทุน 
923-313 เทคโนโลยีสะอาด 
923-441 การจัดการส่ิงแวดลอม
อุตสาหกรรม926-151 หลักการตลาด 
926-262 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
และขนาดกลาง 
923-441 การจัดการส่ิงแวดลอม
อุตสาหกรรม 
923-313 เทคโนโลยีสะอาด 
922-305 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและ
การจัดการตนทุน     

มี เ จ ต ค ติ ท่ี ดี  มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนมีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอตนเอง
แ ล ะ สั ง ค ม ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

927-342 ฝกงาน 
927-440 โครงงาน 
927-441 สหกิจศึกษา 
 

925-001 ทักษะชีวิต 
925-004 สขุภาวะกายและจิต 
927-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
935-xxx  พลศึกษา 
925-002 กฎหมายในชีวิตประจําวัน  
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ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

รายวิชาความรูและทักษะเฉพาะทาง รายวิชาความรูและทักษะทั่วไป 

 

 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders  
ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวยนักศึกษา ผูปกครอง อาจารย ผูใชบัณฑิต รวมทั้งศิษยเกา 
หลักสูตรมีการสํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด ในรูปของการพูดคุยและในรูปของ
แบบสอบถาม และนําผลการสํารวจมาพิจารณาตามลําดับความเกี่ยวของและความสําคญัตอหลักสูตร
เพื่อกําหนดกรอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง และไดแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมไดรบัทราบ 

แบบประเมินนักศึกษารายวิชาฝกงานและรายวิชาสหกิจศึกษามีสวนที่สถานประกอบการผูใช
บัณฑิต คณาจารยนิเทศ และนักศึกษาผูเขารวมฝกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแสดงความคิดเห็น 
พบวานักศึกษามีผลการเรียนรูที่คาดหวังตามกําหนดและสถานประกอบการมีความพึงพอใจ 
(หลักฐาน; แบบประเมินนักศึกษาฝกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา) หรือบางครั้งผูใชบัณฑิต หรือ
ตัวแทนสถานประกอบการยังเสนอแนะแนวทางการพัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะที่พวกเขาตองการ
กลับมายังหลักสูตรดวย ซึ่งคณาจารยในหลักสูตรไดนํามาปรับปรงุผลการเรียนรูที่คาดหวังเพ่ิมเติมใน 
มอค.3 ของแตละรายวิชาที่เก่ียวของ บางกรณีนักศึกษาพบวาความรูที่เรียนไปไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝกงานยังสถานประกอบการแหงน้ัน ๆ ก็มีการสะทอนกลับมายังคณาจารย
นิเทศ คณาจารยผูสอน เพ่ือเพิ่มเนื้อหาที่จําเปน และมั่นใจวานักศึกษารุนตอไปที่จะเขาไปยังสถาน
ประกอบการแหงนั้น ๆ จะสามารถปฏิบัติงานตามที่สถานประกอบการตองการได ในสวนของอาจารย
ผูสอน มีการปรับปรุงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใน มคอ.3 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือใหนักศึกษามีผล
การเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสอดคลองกับชวงเวลานั้น ๆ  ศิษยเกา จะมีการสะทอนผลการคาดหวังในตัว
รุนนองผานกลุมออนไลนตาง ๆ เชนไลนกลุมของศิษยเกาแตละรุน กลุม Facebook ของศิษยแตละ
รุน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในงานเลี้ยงศิษยเกา คณาจารยในหลักสูตรก็นําสิ่งเหลานั้นมาปรับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง โดยเร่ิมปรับในมคอ.3 รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ สวนการปรบัผลการเรียนรูที่
คาดหวังทั้ง 5 ดานในเลมหลักสูตร (มคอ.2) คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะนําผลการปรับยอย
ในมคอ.3 ไปปรับเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งขณะนี้คณาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร กําลังอยูในชวงเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรเสร็จทันนํามาใชในป
การศึกษา 2564 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง หลักสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2564) ไดมีการระดมความคิดจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย เพ่ือนํามาจัดทํา PLO และ 
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ELO ของหลักสูตร (เอกสารเลมหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการแตละ
ชุด)  
รายการหลักฐาน 

- มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

- มคอ. 3 รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร 
- เว็บไซตของสาขา คณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 
- เอกสารและเว็บไซตประชาสัมพันธหลักสูตร 
- รายงานการประชุมที่เก่ียวของกับการทบทวนหลักสูตร 
- เอกสารแสดงความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน นิสิต บัณฑิต ผูใชบัณฑิต 
- เลมหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ที่กําลังเสนอคณะกรรมการแตละชุดเพื่อพิจารณา (ตาราง
ภาคผนวก ก ตารางวิเคราะหความสอดคลองของ PLOs  กับวิสัยทัศน  พันธกิจ  
คุณลักษณะของบัณฑิตและความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย) 
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Criterion 2 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

 
เกณฑ คะแนน 

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

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

   
 

   

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

   
 

   

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

   
 

   

Overall opinion        

 

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2 

ในปการศึกษา 2562 มีการสอนนักศึกษาโดยใชเลมหลักสูตรสองเลม คือ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมา

จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 

ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมคร้ังที่ 122 (4/2554)  เม่ือวันที่ 27  พฤษภาคม 2554 

และ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 332(5/2554) เมื่อวันที่ 9  

กรกฎาคม 2554 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2555 เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร  4  ป สําหรับใชสอนนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ไดรับความ

เห็นชอบจากสภาวิทยาเขต  ในคราวประชุมคร้ังที่ 12(2/2559) เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2559  ไดรับ

ความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 373(3/2559) เมื่อวันที่ 2 

เมษายน 2559 และใชสอนครั้งแรกในปการศึกษา 2560 สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ในปการศึกษา

ดังกลาว  

การปรับปรุงหลักสูตรที่ผานมามีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบไป

ดวยคณาจารยในหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก ตัวแทนผูใชบัณฑิต เจาหนาที่ ท่ี

เก่ียวของ (เอกสารอางอิงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ี ๗๐๓๙๒/๒๕๖๒)  นอกจากนี้ยังมีการนําผลการ

ประเมินหลักสูตรในภาพรวมของนักศึกษาชั้นปสุดทาย ผลการประเมินหลักสูตรของบัณฑิตใหม และ

ผูใชบัณฑิต ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตรดวย  ขณะนี้ทางหลักสูตรไดทําการเตรียมการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร เปนหลักสูตร

ปรบัปรุง พ.ศ.2564   

เนื้อหาในแตละรายวิชาในหลักสูตร มีการนําผลการประเมินจากนักศึกษา ผลจากการประชุม

รวมกันของอาจารยผูสอน รวมทั้งขอเสนอแนะจากสถานประกอบการซึ่งไดมาจากการไปนิเทศ

นักศึกษาฝกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา มาปรบัปรุงแนวทางในการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

ขอกําหนดของหลักสูตรไดมีการเผยแพรในเว็บไซตของสาขาวิชา เว็บไซตของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเว็บไซตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุ

ร า ษ ฎ ร ธ า นี  ( http://entrance.surat.psu.ac.th/faculty-of-science-and-industrial-

technology.html)  ในวันสอบสัมภาษณเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตร มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด

ตาง ๆ ของหลักสูตรรวมทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัยใหกับผูปกครองนักเรียนไดรับทราบ  โดยคณะ
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ผูบริหารและตัวแทนหลักสูตร แผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร และคูมือนักศึกษา (เอกสารอางอิง) ได

แจกใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนในชวงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร

หลักสูตรใหแกนักเรียนและครูโดยการจัดกิจกรรม Road show ตามโรงเรียนมัธยมศึกษาตาง ๆ 

โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคใต  และมีการเผยแพรรายละเอียดของหลักสูตรให กับ

ผูประกอบการที่สงนักศึกษาไปฝกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดรับทราบดวย 

ขอกําหนดหลักสูตรโดยยอ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 ชื่อสถาบันอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

คณะ/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

รหัสและช่ือหลกัสูตร รหัสหลักสูตร 25510101106331  

ภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Rubber Industry 

Technology 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา) 

ชื่อยอ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Rubber Industry  

Technology) 

    ชื่อยอ B.Sc. (Rubber Industry Technology) 

 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  136 หนวยกิต 

รูปแบบของหลักสูตร 

1) รูปแบบ  หลักสูตรระดับปรญิญาตรีตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุมดมศกึษา 

หลักสูตร  4  ป 

2) ภาษาที่ใช  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
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3) การรับนักศึกษา รับนักศึกษาไทย หรอืนักศึกษาตางประเทศที่ฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาไทยได โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ 

4) ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรยีนการสอน

โดยตรง 

5) การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราเปน

หลักสูตรที่มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง

และไมยางพารา  มีสมรรถนะเชิงสากล รวมทั้งเปนผูยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกดานการ

รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณการที่เปลี่ยนแปลงได  

ความสําคัญ 

ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกยางพาราและไมยางพาราเปนอันดับหนึ่ง

ของโลก และจากความตองการใชยางเพ่ิมข้ึนจึงสงผลใหราคายางสูงขึ้นนั้น ทําใหมีการขยายพื้นที่การ

ปลูกยางพาราไปทั่วประเทศไทย โดยพื้นที่ปลูกยางเพิ่มขึ้นจาก 14.4 ลานไรในป พ.ศ. 2549 เปน 

16.7 ลานไรในป 2551 จากปจจัยเหลาน้ีสงผลใหอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับยางและไมยางพารามี

การขยายตัวอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยสวนใหญเกี่ยวของกับการผลิต

ผลิตภัณฑข้ันตน ในขณะท่ีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑจากยางและไมยางพารายังมีปริมาณนอย ทําให

มูลคาเพ่ิมในสวนนี้เกิดข้ึนนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดบุคลากรท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีที่

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากยางและไมยางพารา  ดังนั้นการผลิตบัณฑิตจากหลักสูตร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไมยางพาราจึงสามารถตอบสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาง

และไมยางพาราทั้งในการผลิตผลิตภัณฑข้ันตนและผลิตภัณฑใหมได  

วัตถุประสงค  

ผลิตบัณฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ที่มีคุณลักษณะตอไปนี้ 

1)  มีความรูและทักษะทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไมยางพารา 

2)  มีทักษะในการคิด วิเคราะห และเรยีนรูดวยตนเองผานกระบวนการ Active Learning 
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3)  มีความสามารถในการคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ  สามารถวิเคราะหและบูรณา

การความรูเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการทํางานและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถ

ปรบัตัวใหเขากับสถานการณการที่เปลี่ยนแปลงได 

4)  มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ขอกําหนดของหลักสูตรอื่น ๆ ปรากฏอยูในเลมหลักสูตร มคอ2 (เอกสารอางอิง) 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   
 

   

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

   
 

   

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

   
 

   

Overall opinion        

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 
 ในปการศกึษา 2562 หลักสูตรไดจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คอื หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2554 ประกอบดวย 2 วิชาเอก ดังนี้ 

1) วิชาเอกอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ 
2) วิชาเอกอุตสาหกรรมไมยางพาราและผลิตภัณฑ 
โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตร

ปรบัปรุง พ.ศ. 2554 สามารถสรปุไดดังนี้ 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน         32    หนวยกิต 
  1) กลุมวิชาภาษา      15    หนวยกิต 
  2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   11    หนวยกิต 
  3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   6    หนวยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน         94  หนวยกิต 
                     1) กลุมวิชาแกน                                             52   หนวยกิต 

2) กลุมวิชาชีพ                                                       42   หนวยกิต 
  - กลุมวิชาชีพบังคับ                            33  หนวยกิต 
  - กลุมวิชาชีพเลือก                               9   หนวยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา        6   หนวยกิต 
 ง.  ฝกงาน สหกิจศึกษา/โครงงาน  จํานวน         6  หนวยกิต 
  1) สหกิจศึกษา 1      1   หนวยกิต 
  2) สหกิจศึกษา 2      5   หนวยกิต 
  หรือ 
  2) ฝกงาน      1   หนวยกิต 
  3) โครงงาน      5   หนวยกิต 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 136 หนวยกิต ประกอบดวย 2 วิชาเอก ดังนี้ 

1) วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง 
2) วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไม 
มี วัตถุประสงคผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง และสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมที่มีคุณลักษณะตอไปนี้ 
1) มีความรูและทักษะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง

และไม 
2) มีทักษะในการคดิ วิเคราะห และเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการ Active learning 
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3) มีความสามารถในการคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ สามารถวิเคราะหและบูรณาการ
ความรูเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการทํางานและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถปรับตัวให
เขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได 

4) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2559 สามารถสรปุไดดังนี้  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30     หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษา     12     หนวยกิต 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  12     หนวยกิต 
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6     หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                   93  หนวยกิต  
1) กลุมวิชาแกน                               31  หนวยกิต 
2) กลุมวิชาชีพ                               62  หนวยกิต 

   - วิชาชีพบังคับ                 50  หนวยกิต 
   - วิชาชีพเลือก                    12    หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา     6    หนวยกิต 
ง.  ฝกงานและโครงงาน/สหกิจศึกษา                7    หนวยกิต 

          นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจาก 2 แผนการศึกษาดังนี้ 
      แผนการศกึษาที่ 1 
  1) ฝกงาน    1  หนวยกิต 
  2) โครงงาน    6  หนวยกิต 
      หรอื 
      แผนการศกึษาที่ 2 
  1) เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  1  หนวยกิต 
  2) สหกิจศึกษา    6    หนวยกิต 
 
 เพื่อสามารถผลิตบัณทิตท่ีมีองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ยางพารา มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรไดมีกระบวนการในการออกแบบโครงสรางหลักสูตรที่สอดคลองกับผล
การเรียนรูที่คาดหวังดังนี้ หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยแตละรายวิชาจัด
กระบวนการเรียนรู Active Learning ไมนอยกวารอยละ 50 ของชั่วโมงบรรยาย และตองมีรายวิชา
ในหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 70 จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทุกรายวิชาใช
ภาษาอังกฤษรวมในการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา รอยละ 50 ของรายวิชา พัฒนาสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง สงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อใหบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรูทุกดาน 
โดยพัฒนาทักษะอาจารยในการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
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ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ ทักษะ
ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ พรอมทั้งติดตามประเมินทักษะอาจารยในการจัดการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 

เนื้อหาของหลักสูตร รายละเอียดวิชา ผลการเรียนรู ท่ีคาดหวัง และการจัดการหลักสูตร 
แสดงไวอยางละเอียดในเลมหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร (AUN QA 3 มคอ 2 2554, AUN QA 3 มคอ 2 
2559) ผูรับผิดชอบแตละรายวิชานําผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหนักศึกษามีผลการเรียนรูในแตละดาน โดยแสดงไวในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) โดยแยก curriculum 
mapping ออกเปนสองกลุมรายวิชา คือ curriculum mapping วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูสําหรับวิชาศึกษาทั่วไป 
เปนมาตรฐานเดียวกัน) และ curriculum mapping วิชาชีพเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา (AUN QA 3 มคอ 2 2554) ซึ่งมีหลักการในการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาดังน้ี ในรายวิชาชีพจะมุงเนนผลการเรียนรูดานความรู 
และ ดานทักษะทางปญญา เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและทักษะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางและไมเปนอยางดี ผานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning มีทักษะในการคิด วิเคราะห และเรียนรูดวยตนเอง พรอมทั้งมีความสามารถในการคนควา
หาความรูจากแหลงตาง ๆ สามารถวิเคราะหและบูรณาการความรูที่ได สวนในรายวิชาทางพละศึกษา
จะเนนทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กลุมวิชาทางภาษาและกลุมวิชาแกนจะ
เนนทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และในทุกกลุมวิชาจะ
มีการสอดแทรกทักษะทางคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

หลักสูตรไดกําหนดแผนการศึกษาใหนักศึกษา (การกําหนดแผนการศึกษาเกิดข้ึนตอน
ปรับปรุงหลักสูตร เปนการระดมความคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต) วา
ในแตละชั้นปนักศึกษาควรเรียนรายวิชาใดบาง มีการจัดลําดับการเรียนแตละรายวิชาไวใหในแผนการ
ศึกษา เชน ในชั้นปท่ี 1 นักศึกษาควรเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยภาคเรียนท่ี 1 ควรเรียนรายวิชา
ทักษะชีวิต สุขภาพกายและจิต การฟง-พูดภาษาอังกฤษหลักคณติศาสตรหลักเคมีชีววิทยาทางพืชและ
จุลินทรีย เปนตน เพื่อเปนพื้นฐานในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และเปนพื้นฐานในการเรียนราย
วิชาชีพ ในภาคการศึกษาหรือชั้นปการศึกษาอื่น ๆ หลักสูตรมีการกําหนดรายวิชาที่ตองเรียนกอนท่ีจะ
เรียนอีกรายวิชาหนึ่ง เชน ตองเรียนรายวิชา 927-258 กายวิภาคของเนื้อไม กอนรายวิชา 927-254   
สมบัติกายภาพและเชิงกลของไมหรือ ตองเรียนรายวิชา 927-201 ยางธรรมชาติ, 927-205 สารเคมี
สําหรับยาง กอนท่ีจะเรียนรายวิชา 927-301 กระบวนการแปรรูปยาง 2 เปนตน นอกจากนี้หลักสูตร
ยังกําหนดใหมีรายวิชา 927-401 ความกาวหนาทางเทคโนโลยียาง 927-257 ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีไมยางพาราเพ่ือใหเรียนรูความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนใน
ชวงเวลานั้น ๆ มีรายวิชา 927-312 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขา
เยี่ยมชมสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางและไม 
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นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังไดปรับการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ประกอบดวยสาระ จํานวน 7 สาระ  ดังนี้ สาระที่ 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพื่อนมนุษย  
จํานวน 4 หนวยกิต สาระที่ 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตที่สันติจํานวน 5 หนวยกิต สาระที่ 3 การ
เปนผูประกอบการจํานวน 1 หนวยกิต สาระที่ 4 การอยูอยางรูเทาทันและการรูดิจิทัลจํานวน 4  
หนวยกิต สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตัวเลขจํานวน 4 หนวยกิต สาระที่ 6 ภาษา
และการสื่อสารจํานวน 8 หนวยกิต สาระที่ 7 สุนทรียศาสตรและกีฬาจํานวน 2 หนวยกิต เพ่ือให
นั ก ศึ ก ษ า มี ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ท่ี ค า ด ห วั ง แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ อั ต ลั ก ษ ณ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่วา “ซื่อสัตย สุจริต มี วินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ” (I-WiSe: 
Integrity Wisdom Social engagementX  (เอกสารแนบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปในปการศึกษา 2562)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

    
 

 

 

 Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

AUN 4 
Teaching and Learning 

Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

    
 

   

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

    
 

   

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

    
 

   

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 

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

หลักสูตรฯ มีปรัชญาในการศึกษาที่ชัดเจนและมีความสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เปนหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความตองการของพ้ืนท่ีทางอุตสาหกรรมยางพารา 

โดยมีปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร คือมุงผลิตบัณฑิตที่บูรณาการความรู ทักษะ และแกปญหาได

จริงในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยางพาราไดอยางมีประสิทธิภาพ ประยุกตใชองคความรูทาง

ทฤษฎีเพื่อพัฒนาและสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑ พรอมนํามาใชปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถสื่อสารและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหทันตอ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

และมีจิตสาธารณะซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของคณะที่ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกตและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มี

สมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผลิตงานวิจัยดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชน การใหบริการวิชาการที่

ตอบสนองตอความตองการของชุมชน พัฒนาองคกร เพ่ือเปนองคกรธรรมาภิบาล และองคกรแหงการ

เรียนรู ซึ่งในการอธิบายใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบถึงปรัชญา พันธกิจ หรือวัตถุประสงคของ

หลักสูตร โดยมีการดําเนินการดังนี้       
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1) สําหรับนักเรียนมัธยมปลาย หลักสูตรมีการจัดโครงการประชาสัมพันธผานโครงการ 
Road show และการประชาสัมพันธผาน Facebook สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา ซึ่งดําเนินการโดยหลักสูตรเอง กรรมการ อาจารยประจําหลักสูตร และ
นักศึกษาปจจุบัน มีสวนรวมอยางเต็มท่ีในการใหขอมูลและประชาสัมพันธเก่ียวกับ
หลักสูตร นอกจากนั้น ยังมีการสงตัวแทนอาจารยและนักศึกษาไปประชาสัมพันธ ให
นักเรียน ครู และผูปกครองที่สนใจ ณ โรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย รวมกับโครงการ 
Road show ท่ีจัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการ
ประชาสัมพันธของวิทยาเขตฯ ดวยเชนกัน 

2) หลักสูตรไดจัดทําวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตร และนําเสนอหลักสูตรใน 
Facebook เทคโนโล ยี อุตสาหกรรมยางพารา , Facebook Page หลักสู ตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา, การประชาสัมพันธและ Live ผานเพจรับ
นักศึกษาใหม ม.อ. สุราษฎรธานี, Website ของคณะ และ Website วิทยาเขต 
นอกจากนั้นหลักสูตรยังใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรไปยังคณะ เพ่ือจัดทําวีดี โอ
ประชาสัมพันธ และนําเสนอใน website ของคณะและวิทยาเขต 

3) หลักสูตรมีการชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และงานที่รองรับของหลักสูตรฯ ใน
ขั้นตอนการสัมภาษณ เพ่ือรับนักศึกษา แกนักเรียนและผูปกครองที่สมัครเรียนใน
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

4) ชี้แจงขอมูลหลักสูตร การเรียน การไดงานทํา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
5) สําหรับนักศึกษาปจจุบันไดทําการแจกคูมือการลงทะเบียน และสามารถสืบคนได

ผ านทางเ ว็บไซตของคณะ (http://www.scit.surat.psu.ac.th) นอกจากนั้ น
นักศึกษาปจจุบันยังไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากอาจารยที่ปรึกษา ผานโครงการ 
“นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา” มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยาง
ใกลชิดเพ่ือใหคําแนะนําสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาการเรียน อยางไรก็ตาม
นอกเหนือจากระยะเวลาในโครงการ นักศึกษาสามารถเขาพบอาจารยประจํา
หลักสูตรไดทุกคนเพื่อปรึกษาปญหาตางๆ ท้ังดานการเรียนและเร่ืองสวนตัว  

6) หลักสูตรมีการจัดสราง Line Group ชื่อ Rubber Family ที่มีสมาชิกเปนนักศึกษา
และคณาจารยท้ังหมดของสาขา เพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยไดมีโอกาสื่อสารกันได
สะดวกมากขึ้น 

7) สําหรับผูประกอบการ และผูใชบัณฑติ สาขามีการแนะนําหลักสูตรผานกระบวนการ
นิเทศนนักศึกษาฝกงานและสหกิจศกึษา และการสํารวจความตองการของผูใช
บัณฑิตที่จัดขึ้นทุกป มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รวมไป
ถึงการปรบัปรุงกระบวนการเรียน การสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการ ตามขอมูลยอนกลับที่ไดติดตามประเมินผลมาอยางตอเนื่อง 

8) สําหรับผูปกครองและผูสนใจทั่วไป มีการแนะนําการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การ
แนะนําผานทาง Facebook เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา, Facebook Page 
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา และเว็บไซตของคณะ 
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ทั้งนี้หลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร 
ในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและไม
ยางพารา มีการสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงหรือสหกิจศึกษายังสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา 
สงเสริมการเปนผูยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกดานการรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม ตาม 
Curriculum Mapping มีสมรรถนะเชิงสากลโดยจัดการฝกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางชาติ กับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน มาเลเซีย มีการรับนักศึกษาตางชาติและสงนักศึกษาในสาขาวิชาไป
ฝกงานตางประเทศ และมีการเรียนการสอนแบบ Active learning ในทุกรายวิชา เปนตน  

 
รายการหลักฐาน 

1) http://scit.surat.psu.ac.th/rubber/ 
2) http://woodscience.surat.psu.ac.th/  
3) มคอ.2 และ มคอ.3 ในระบบ มคอ.ออนไลน 
4) กิจกรรมการนิเทศนนักศึกษาฝกงาน และสหกิจศึกษา 
5) แผนพับประชาสัมพันธ  โครงการ Road show ของสาขา 
6) ตารางการเขารวมโครงการ Road show กับคณะและวิทยาเขตฯ 
7) Website ของคณะ (http://www.scit.surat.psu.ac.th) 
8) วีดีโอประชาสัมพันธหลักสูตร 
9) กําหนดการปฐมนิเทศ 
10) Line Group ของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
11) Facebook เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  

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

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

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

กับมาตรฐานผลการเรยีนรูที่คาดหวังที่กําหนดใน มคอ. 2 และทุกรายวิชาตองจัดทํา มคอ. 3 กอนการ
จัดการเรียนการสอน เปนการวางแผนกิจกรรมการสอนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่หวังในแตละ
รายวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพของการเรียนรู หลักสูตรจึงจัดใหมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
เชน แบบบรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) การ
จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษบางสวน รวมถึงมีการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการสู
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การเรียนการสอนในบางรายวิชา ซึ่งเปนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนใหผูเรียนปฏิบัติจริง ฝก
ทักษะกระบวนการคิด การบูรณาการความรูเพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปใชไดในอนาคต  

ในสวนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย มุงหวังใหนักศึกษาไดรับความรู ใน
ภาคทฤษฎีและประสบการณจากอาจารยผูสอน และชวยนําทางไปสูการศึกษาดวยตนเองตอไป ซึ่ง
ตอบสนองตอมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังดานความรู ทักษะทางปญญา ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ มุงหวังใหนักศึกษาไดฝกทักษะในการปฏิบัติจริง การ
ทํางานเปนทีม ฝกการวิเคราะหปญหา การตัดสินใจและความรับผิดชอบ ซึ่งตอบสนองตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรบัผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาเปนผูใฝรูตลอดชีวิต (Lifelong 
learners) และสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการสหกิจศึกษา และมีสวนรวมในโครงการวิจัย มี
การเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) เพื่อเสริมมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน โดยมี
รูปแบบของการเรียนการสอนแบบเชิงรุก เชน การใชสื่อวีดิทัศน การอภิปรายคนควาในชั้นเรียน การ
แบงกลุมทํางานเปนทีม การฝกระดมสมอง ซึ่งกอใหเกิดการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ (Learning by 
doing) มีการออกแบบกิจกรรมโดยเนน Project based Learning และ Problem based Learning 
มีการสอนโครงงานวิจัยที่มีการใชปญหาเปนฐาน ซึ่งผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรูไปสู
การมีสวนรวมในการสรางความรู ซึ่งจะเปนการสงเสริมการเรียนรูการเรยีนรูตลอดชีวิตใหกับนักศึกษา 
ทางหลักสูตรฯ มุงเนนใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรู ตระหนักถึงความสําคัญของเน้ือหาในรายวิชา มี
การสนับสนุนใหมีการเรียนรูนอกสถานที่ การศึกษาดูงาน  สหกิจศึกษา การฝกงาน การแลกเปลี่ยน
นักศกึษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ เพื่อสงเสริมการประยุกตใชความรู รูจักการแกปญหา 
มีโอกาสเรียนรูจากประสบการณการทํางานจริง มีการแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกันระหวางผูเรียน มี
ระบบในการดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยเฉพาะโครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตร
ไดรับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาในระดับสถาบันการศึกษา และระดับภูมิภาค ไดเปนตัวแทนเขา
ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับชาติอยางตอเน่ืองทุกป ดังนั้นกิจกรรมการเรยีนการสอนจึงมีความ
หลากหลายเพ่ือใหนักศึกษาบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ คือ 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาช้ันเรยีนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่

เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝก
ใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบาน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา  
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2. ดานความรู 
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตทาง

ปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริง ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งนี้เปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้ยังจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
การศึกษาดูงานตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในรายวิชาฝกงาน และสหกิจศึกษา 

 
3. ทักษะทางปญญา 
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือพัฒนาทักษะทางปญญา รูจักการประยุกตใช

ความรู รูจักการแกปญหา เชน เรียนรูกรณีศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางและไมยางพารา 
การทําโครงงาน มีการอภิปรายกลุมและเปดโอกาสใหนักศึกษามีโอกาสฝกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการในรายวิชาฝกงาน และ สหกิจศกึษา 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมที่ตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือ

ตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน รวมทั้งฝกปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร การ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ขณะที่นักศกึษาฝกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 
5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองและ

นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสมเชนในรายวิชาโครงงานนักศึกษา นักศึกษามีโอกาสเรียนรูเทคนิค
การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานยางและไมยางพารารวมกับการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 

ซึ่งหลักสูตรมีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อสื่อสารไปยังอาจารยผูสอน ใหนํา
วิธีการและจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ และใน
ขั้นตอนของการทํา มคอ.3 ออนไลน จะมีผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาสาขาวิชา และผูบริหารระดับ
คณะใหการแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหไดผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ ซึ่งอยู
ในหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
ซึ่งอาจารยผูสอนใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

รายการหลักฐาน 
1) มคอ.2 หมวดที่ 4.2 
2) มคอ.3 แตละรายวิชา ในระบบ มคอ.ออนไลน 
3) สรุปรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ของสาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมยางพารา จากฐานขอมูลของวิทยาเขต 
4) โครงการทัศนศึกษาในรายวิชา  
5) กิจกรรมการสง นศ ไปฝกงานทั้งในและตางประเทศ 
6) กิจกรรมการสง นศ ไปสหกิจศึกษา 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
กลยุทธการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามลักษณะของรายวิชาและฝกความเปนผูใฝรู

ตลอดชีวิต (Life-long learner) โดยในแตละรายวิชาจะมุงเนนที่ผูเรียน มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อใหผูเรียนกระตือรือรน สรางลักษณะนิสัยการเปนผูแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง หม่ันตั้งคําถาม
และแสวงคําตอบดวยระเบียบวิธีวิจัยที่มีความนาเชื่อถือเปนข้ันเปนตอน สามารถพิสูจนขอเท็จจริง
ดวยองคความรูจนกลายเปนนิสัยติดตัวผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความตื่นตัวและมีความพรอมที่จะเรียน
และรับความรูใหมๆ สามารถนําความรูมาประยุกตใชแกปญหาโดยเรียนรูจากประสบการณทํางานจริง 
ผานรายวิชาฝกงาน สหกิจศึกษา และโครงงานนักศึกษา ซึ่งมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางอาจารย นักศึกษา และผูใชบัณฑิตโดยนักศึกษาไดฝกประสบการณ เทคนิค และไดประยุกตใช
ความรูที่เรียนกับสถานการณจริง องคกรผูใชบัณฑิตไดถายทอดประสบการณและพัฒนางาน สวน
อาจารยไดรับขอมูลใหมๆ ในอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมไมเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนตอไป 

หลักสูตรไดกําหนดใหทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เพ่ือเสริม
มาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ซึ่งผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรูไปสูการมีสวนรวมใน
การคนควาและนําเสนอความรู ซึ่งจะเปนการสงเสริมการเรียนรูการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับนักศึกษา 
รวมทั้งยังมีรายวิชาในการสงเสริมเพื่อการฝกฝนการสรางความรู เชน การเรียนการสอนในรายวิชา
ฝกงาน โครงงาน และสหกิจศึกษา ซึ่งจะสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการคิด การเรียนรู การสื่อสาร 
และพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดเวลา แมจะจบการศึกษาไปแลว อาจจะเปนการเรยีนรูดวยตนเองในระบบ 
หรือนอกระบบการศึกษา กิจกรรมเชิงรุก สงเสริมใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียน วิธีการหาความรู ซึ่ง
สามารถดําเนินการไดอยางตลอดชีวิต โดยทุกกิจกรรมท่ีเปนกิจกรรมเชิงรุก จะเนนเรื่องการเพ่ิมทักษะ 
Thinking skill, Learning skill, Professional skill, Communication skill แ ละ  Management 
skillนอกจากนี้หลักสูตรยังสงเสริม สนับสนุนนโยบายของวิทยาเขตเกี่ยวกับโครงการเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตมากมาย เชน โครงการจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน  การจัดประกวด แขงขันตางๆ     

รายการหลักฐาน 
1) มคอ.2 แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping)  ตามมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

2) มคอ.3 แตละรายวิชา ในระบบ มคอ.ออนไลน 
3) สรปุรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ของสาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมยางพารา จากฐานขอมูลของวิทยาเขต 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 5 
Student Assessment 



45 
 

    
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready 
access to appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 5 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
 ในกระบวนการรับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดคุณสมบัติของนักเรียน
ที่จะเขาศึกษาตอในหลักสูตร และมีสวนรวมในการคัดเลือกนักเรียนรวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
โดยตรงของวิทยาเขตสุราษฎรธานี  
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=120  ต า ม เ อกส า ร แน บ  “เก ณ ฑ
โครงการรับนักศึกษา”เพื่อใหไดนักเรียนที่เขาใจและสามารถเขามาเรียนในหลักสูตรได มีกระบวนการ
ประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหมผานกระบวนการตางๆ เชน 1. สงหนังสือไปตามโรงเรียนตางๆทั่ว
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ป ร ะ เ ท ศ  2. ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต  http://entrance.surat.psu.ac.th แ ล ะ 
http://www.entrance.psu.ac.th 3. ประชาสัมพันธผ านโซเชียลมี เดีย เพจ Face Book :รับ
นักศึกษาใหม ม.อ. สุราษฎรธานี และ 4. ประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนตามโรงเรียนตาง (Road 
Show) ตามโรงเรียน ตามเอกสารแนบ “กระบวนการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรี”การรับนักศึกษาจะรับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถฟง พูด อาน เขียน 
ภาษาไทยได โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการคณะ (มคอ.2 หมวดที่ 1 ขอ 5.3) และมีเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (มคอ.2 หมวดที่ 5 ขอ 3) จากการประชาสัมพันธขางตน ในปการศึกษา 2560 ทาง
สาขาวิชา ไดเปดรับสมัครนักศึกษาใหมรวม 16 โครงการ มีผูรายงานตัวทั้งสิ้น 40 คน ดังเอกสารแนบ 
“จํานวนรบันักศึกษา” 
 ในระหวางการศึกษา การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองกับผลสมัฤทธ์ิของผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังซึ่งหลักสูตรฯใชวิธีการประเมินที่หลากหลายขึ้นกับรายวิชา มีความสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆคือ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

กําหนด 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศกึษาในการเขารวมกิจกรรมใน

รายวิชา 
3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2. ดานความรู 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ 

1) การทดสอบยอย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
4) ประเมินจากการฝกงานและโครงการที่นําเสนอ 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
3. ทักษะทางปญญา 
ประเมินตามผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากความคิดริเริ่มสรางสรรค 

และมีการคดิวิเคราะห ในการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ เปนตน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการทํางานรวมกับผูอื่น ระหวาง

การรวมกิจกรรม หรือรายงานกลุม และ ความรับผิดชอบตอหนาที่ไดรับมอบหมายในการทํางานกลุม 
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5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

คณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ 
2) ประเมินจากความสามารถในการอภิปรายกรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้น

เรียน 
รายการหลักฐาน 

1) มคอ.2 หมวดที่ 4.2 
2) มคอ.3, 4, 5, 6 แตละรายวิชา 
3) เกณฑโครงการรับนักศึกษา 
4) กระบวนการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหมระดับปรญิญาตรี 

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

การประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการใหคะแนน เกณฑ 
และเกรด มีความชัดเจนโดยมีรายละเอียดอยูใน มคอ.3 ของแตละรายวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนด
กลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารยตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา ตามเอกสารแนบ “ระบบ มคอ.ออนไลน” และมีการดําเนินการแจงใหผูมี
สวนเก่ียวของหรือนักศึกษารับทราบโดยดําเนินการดังนี้ 

1. เผยแพร มคอ3 ใน website ของคณะ และบางรายวิชาอาจารยผูสอนไดแจกสําเนามอค.
3 ของรายวิชาใหแกนักศึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน 

2. สรางขอตกลงรวมกัน และชี้แจง สัดสวนการใหคะแนนและเกณฑการประเมินใหกับ
นักศึกษาในคาบแรกของการเรียนการสอน สรางความเขาใจใหตรงกันโดยมีการสอบถามนักศึกษาถึง
การรับรูวิธีการประเมินในรายวิชา บางรายวิชาเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางกรอบ
เกณฑการประเมินเพ่ือใหระดับคะแนน 

3. อาจารยผูสอนประกาศคะแนนกลางภาค และคะแนนเก็บ เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจ
ใหนักศึกษากอนกําหนดการถอนรายวิชาของฝายทะเบียน 

รายการหลักฐาน 
1. มคอ.2 หมวดที่ 5 
2. มคอ.3, 4 แตละรายวิชาใน website ของคณะ 
3. แบบรายงานคะแนนสอบกลางภาค/งาน กอนกําหนดการถอนรายวิชา 
 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 
ensure validity, reliability and fairness of student assessment 
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 วิธีการตาง ๆ เชน เกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง 
ความนาเชื่ อถือและเปนธรรมซึ่ งการวัดผลและการสํา เ ร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

มีกระบวนการกําหนดใหผูสอนสงขอสอบเพ่ือใหคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะและ
หลักสูตรพิจารณากอนนําไปใชจริง ตามเอกสารแนบ “กรรมการประเมินขอสอบ” มีระบบการ
ประเมินที่มีการใหน้ําหนักคะแนนในแตละหัวขออยางละเอียด เพ่ือใหขอสอบมีความถูกตอง และมี
การวัดผลในแตละหัวขอ ตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชาและมีน้ําหนักคะแนนที่เหมาะสม 

การประเมินผลหรือการให เกรด ในแตละรายวิชาจะตองผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา เพ่ือความถูกตองและเปนธรรมในการวัดผลการเรียนรู 

การประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบตาง ๆ จะมีการประกาศใหนักศึกษาทราบภายใน 
1-2 สัปดาหหลังการสอบกลางภาค ซึ่งหากนักศึกษามีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถาม
อาจารยผูสอนและหัวหนา สาขาวิชาฯ  

รายการหลักฐาน 
1) กรรมการประเมินขอสอบ 
2) รายงานการประชุมของหลกัสูตร/รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ 
3) แบบฟอรมรายงานคะแนนกอนสอบกลางภาคและคะแนนสอบกลางภาคของแตละ

รายวิชา 
 

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

1) อาจารยผูสอนใหผลปอนกลับทุกครั้งที่นักศึกษาสงงาน หรือสงการบานที่ไดรับมอบหมาย 
เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานในคร้ังถัดไป 

2) มีการกําหนดตารางเวลาใหนักศึกษาเขามาปรกึษาหรือพูดคุยกับอาจารยผูสอนในแตละ
รายวิชา ซึ่งจะมีการกําหนดตารางเวลาไวใน มคอ.3 ของแตละวิชา 

3) คณะมีระบบแจงผลการประเมินผูเรียนแกนักศึกษา โดยมีการประกาศคะแนนเก็บและ
คะแนนกลางภาคกอนกําหนดการถอนรายวิชา  

4) มีโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา 
5) ผลการประเมินจากนักศึกษาในแตละรายวิชา อาจารยผูสอนแตละทานนํามาปรบัการ

เรยีนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
รายการหลักฐาน 
1) มคอ 5   
2) โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา  

แบบรายงานคะแนน 
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
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ผูเรียนสามารถเขาถึงกระบวนการรองทุกขไดหากมีขอสงสัยในระดับคะแนน โดยนักศึกษา
สามารถสอบถามขอสงสัย เก่ียวกับคะแนนและเกรดกับอาจารยผูสอนไดโดยตรง  นอกจากนี้สามารถ
รองเรียนผานหัวหนาสาขา หรือผูบรหิารไดผานกระบวนการดําเนินงานในการขอแกไขระดับคะแนน 

ในการขอแกไขระดับคะแนนมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังเอกสารแนบ “การขอแกไขระดับ
คะแนน” เปนจํานวน 10 ขั้นตอน ดังแผนภาพดานลาง ประกอบไปดวย นักศึกษาเขียนคํารองและยื่น
คํารองฯ ท่ีคณะ คณะกรรมการคณะมีการประชุมเห็นชอบขอแกไขผลการศึกษา ยื่นเร่ืองไปยังงาน
ทะเบียน เพ่ือตรวจสอบขอมูลความถูกตอง เพ่ือตักเตือนหรือไมตักเตือนอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
ทําบันทึกขออนุมัติเพ่ือเสนอผูบริหาร บันทึกผลการเรียนใหม จัดทํา สน 57 พรอมบันทึกเพ่ือเสนอ
ผูบังคับบัญชาอนุมัติ และในขั้นตอนสุดทาย แจงผลการพิจารณา งานทะเบียนดําเนินการแจงผลการ
พิจารณา ทาง E-doc ใหทางคณะเจาของรายวิชาทราบและสงบันทึกขอความพรอม สน. 57 ใหคณะ
ที่นักศึกษาสังกัดเพื่อรับรองผลการศึกษาใหม โดยกระบวนการขอแกไขระดับคะแนนใชระยะเวลาดํา
เนิการโดยรวมประมาณ 3 วัน ไมนับรวมเวลาที่รอเอกสารการรับทราบการตักเตือนจากนิติกร (ถามี) 
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รายการหลักฐาน 
1) บันทึกขอความรองเรียน  
2) รายงานการประชมุ  
3) การขอแกไขระดับคะแนน 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or 

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

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

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 
academic staff will be able to: 
- design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
- apply a range of teaching and learning methods and select most 

appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 

- develop and use a variety of instructional media; 
- monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 

courses they deliver; 
- reflect upon their own teaching practices; and 
- conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, 
which includes teaching, research and service. 

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

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

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional 
ethics. 

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

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

AUN 6 

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

ผลการประเมินตนเอง 
เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to 
fulfil the needs for education, research and 
service [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

6.6 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
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        
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แผนการรับ 
1) มีกระบวนการวิเคราะหอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการ และ Full-Time Equivalent 

(FTE) และ Staff-to-student Ratio 
2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานีมีหลักเกณฑการสรรหาบุคลากรสาย

วิชาการ อยางชัดเจน และโปรงใส โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกโดยมี
คณะกรรมการ 3-5 คน เพ่ือดําเนินการสรรหาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย
ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปน
ประธานกรรมการผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ดังกลาว เปนกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เปนกรรมการ  

3) มีแผนการปฐมนิเทศอาจารยใหม รวมถึงอบรมเทคนิคการสอน บทบาทหนาที่ของอาจารย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับคณาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยียางและเทคโนโลยีไม 
ทบทวนอัตรากําลังของสาขาวิชาทุกป เพ่ือวางแผนการบริหารอาจารย สาขาวิชาจัดสงขอมูลจํานวน
ชั่วโมงสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของคณาจารยในแตละปและเสนอขอกรอบอัตรากําลังไปยังงาน
นโยบายและแผน โดยงานนโยบายและแผน วิเคราะหความจําเปน งบประมาณและขอมูลอื่นที่
เกี่ยวของ เสนอคําขอไปยังกองแผนงานผานการพิจารณาเห็นชอบของคณบดี ซึ่งจากวิเคราะห
อัตรากําลังของบุคลากรพบวามีอัตรากําลังเพียงพอ ข้ันตอนการปฏิบัติงานการสรรหาบุคลากรดัง
แสดงในตารางที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1 กระบวนการการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 
ตามแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป  
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นอกจากนี้หลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรเปน
ประจําทุกป โดยนํามาพิจารณาในท่ีประชุมสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
โดยสาขาวิชาสามารถดําเนินการไดตามเกณฑที่ตั้งไว ในปการศึกษาที่ผานมา สาขาวิชาไดปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑของ สกอ. ในปการศกึษาที่ผานมา สาขาวิชา
สามารถรับอาจารยประจําหลักสูตรไดตามเกณฑที่ตั้งไว และสามารถบริหารอาจารยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อาจารยประจําหลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว จากตาราง 
6.2 แสดงขอมูลจํานวนอาจารยในหลักสูตร จากจํานวนอาจารยท้ังหมด 6 ทาน หลักสูตรมีจํานวน 
ผูชวยศาสตราจารย 4 ทาน และอาจารย 2 ทาน โดยหลักสูตรไดสนับสนุนและกระตุนใหอาจารยที่ยัง
ไมมีตําแหนงทางวิชาการใหยื่นขอภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีอาจารย 1 ทาน อยูในกระบวนการ
ทําผลงานทางวิชาการและยื่นประเมินการสอนเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารย มอีาจารย 1 ไดย่ืนกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย และอีก 1 ทาน
อยูในระหวางการจัดทําวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรมีคณาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก คิดเปน 83 %  
 
ตารางที่ 6.2 จํานวนคณาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของคณาจารยในหลักสูตร  
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน (%) ปริญญาเอก (คน) 
Professor 0 (0%) 0 
Associate Professor 0 (0%) 0 
Assistant Professor 4 (50%) 4 
Lecturer 2 (50%) 1 
Total 6 (100%) 5 (83%) 

  
แผนการพฒันาตนเอง 

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรโดยจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
ไดมีการจัดโครงการตางๆ เพ่ือสงเสรมิการทํางานในดานตางของบุคลากรสายวิชาการ  
 - โครงการ Ph.D. 50% 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
 - โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  
 - การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความตองการของบุคลากร) 
 2) มีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย อยางเชน ทุนพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของ
อาจารยใหม ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย เปนตน  

3) มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือในเงินสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห  
4) มีการบริหารและจัดการอาจารยประจําหลักสูตรไดเพียงพอ และมีแผนในการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก และแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  โดยมีการแบงภาระงานในสายสอน และ
กําหนดระยะเวลาในการขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในหลักสูตร 
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แผนการกระจายภาระงาน 
มีการจัดประชุมการแบงภาระงานสอนของอาจารยในหลักสูตรตามความถนัดเชี่ยวชาญ โดย

มีการแบงสัดสวนชั่วโมงการสอนบรรยายและชั่วโมงการสอนปฏิบัติการจํานวนใกลเคียงกัน (ขอมูล
จํานวนชั่วโมงของอาจารยในหลักสูตร) มีการจัดสรรจํานวนนักศึกษาใหสอดคลองกับจํานวนอาจารยท่ี
ปรึกษา มีการจัดสรรจํานวนนักศึกษาใหสอดคลองกับจํานวนอาจารยท่ีปรึกษา โดยในแตละชั้นปมี
อาจารยที่ปรึกษาจํานวน 2 ทาน และมีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาประมาณ 1:10 (รายงานการ
ประชุมสาขาวิชา) 

 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to 

improve the quality of education, research and service 
หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตร 6 คน และมีอาจารยผูสอนประจําหลักสูตรทั้งหมด 14 

คน จากเกณฑของสกอ. ท่ีกําหนด ในตารางที่ 6.3 โดยมีจํานวนอาจารยซึ่งจบปริญญาเอกเพิ่มขึ้นมา 2 
คน ทําใหสัดสวนเปอรเซ็นตอาจารยท่ีจบปริญญาเอกเพิ่มข้ึนจากรอยละ 74.6 เปนรอยละ 85.7 
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม FTEs ของอาจารยผูสอนในหลักสูตรรวมเทากับ 2.73 ดังตาราง 6.3 
โดยคา FTEs ของอาจารยแตละทานแสดงดังตาราง 6.4 โดยมีการแบงภาระงานสอนของคณาจารยใน
หลักสูตรใหมีภาระงานสอนใกลเคียงกันผานการประชุมสาขาวิชาเพ่ือใหมีการกระจายภาระงานสอน
อยางเหมาะสมและเปนธรรม นอกจากน้ีในป 2562 อาจารยผูสอนประจําหลักสูตรไดรับตําแหนง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยเพิ่มข้ึน 3 ทาน คือ ผศ.ดร.สกุลรัตน พิชัยยุทธ ผศ.ดร.อัจฉริยะ โชติ
ขัน และ ผศ. มานพ ธรสินธุ  สงผลใหคา FTEs ของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารย/รองศาสตราจารยเพิ่มขึ้นจาก 0.88 เปน 1.78 และ FTEs ของอาจารยผูสอนท่ียังไมได
รับตําแหนงทางวิชาการลดลงจาก 1.84 เปน 0.95 ดังแสดงในตารางท่ี 6.5 

 
ตารางที่ 6.3 คา FTEs ของอาจารย นักศึกษา และสัดสวนของอาจารยตอนักศึกษา 
Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of 

students 
Staff-to-student 

Ratio 

2559 2.54 162.69 64.05 

2560 2.39 129.78 54.30 

2561 2.72 - - 

2562 11.91389 82 6.882723 
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ตารางที่ 6.4 คา FTEs ของอาจารยสอนทั้งหมดในหลักสูตร 

ท่ี รายชื่ออาจารยที่สอนทั้งหมดในหลักสูตร 

จํานวนช่ัวโมงสอน 

FTEs ภาค 1/2561 ภาค 2/2561 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ดร.จุฑารัตน  อินทปน 65 57 54 30 0.20 

2 ดร.ศุภรตัน  หนูมา 93 18 55 30 0.19 

3 ผศ.ดร.วรรณรัตน  เชื่องชยะพันธุ 53 82 54 30 0.21 

4 ดร.เอกสิษฐ  อนันตเจริญวงศ 64 60 57 24 0.20 

5 อาจารยณรงค  เชื่องชยะพันธุ 49 0 84 0 0.13 

6 ผศ.ดร.สกุลรัตน  พิชัยยุทธ 54 81 47 45 0.22 

7 ผศ.ดร.สุนิสา  สุชาติ 78 32 28 78 0.21 

8 ผศ.ดร.สุวลักษณ  วิสุนทร 79 30 53 30 0.18 

9 รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค 35 0 0 0 0.03 

10 ผศ.ดร.บัญญัติ  เฉิดฉ้ิม 69 55 49 67 0.23 

11 ดร.วิศนีย  ยิ่งประเสริฐ 72 66 53 63 0.24 

12 ผศ.มานพ  ธรสินธุ 73 70 52 66 0.25 

13 ผศ.ดร.อัจฉริยะ โชติขัน 57 73 76 61 0.25 

14 ผศ.ดร.รัตนา ชูหวาง 89 21 74 27 0.20 

รวม 930 645 736 551 2.73 
 
ตารางท่ี 6.5 จํานวนบุคลากรสายวิชาการของอาจารยผูสอนประจําหลักสูตรแบงตามตําแหนงทาง
วิชาการ 

Category M F 
Total Percentage of 

PhDs Headcounts   FTEs 
Professors      
Associate/Assistant Professors 4 5 9 1.78 88.9 
Full-time Lecturers 2 3 5 0.95 80.0 
Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/Lecturers - - - - - 

Total 6 8 14 2.2.73 85.7 
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารยใหมประกอบไปดวยข้ันตอนการประกาศรับสมัคร 
การเปดรับสมัคร และการสัมภาษณอาจารยใหม ดวยการสอบขอเขียนสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณตาม
แบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด และวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกําหนด
ตามที่เห็นเหมาะสมแลวรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ โดยผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแต
ละวิธีคือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 มีกลไกการคัดเลือก
อาจารยใหมที่เหมาะสม และมีความโปรงใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปดโอกาสใหอาจารยใน
สาขาวิชามีสวนรวมในการสัมภาษณและประเมิน โดยมีคําสั่งการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรเปน
คณะกรรมการสอบสัมภาษณอาจารยใหม  

 
หลักเกณฑการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  
1. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  
2. กําหนดภาระงานของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ใชในการสรรหาและ

คัดเลือก    
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบดวย  
3.1 ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

ดังกลาว เปนประธานกรรมการ  
3.2 ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว 

เปนกรรมการ  
3.3 ผูทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เปนกรรมการ  
4. หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก  
4.1 กําหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดมาซึ่งผูมีความรูความสามารถและเหมาะสม

กับตําแหนง  
4.2 ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก  
5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี้  
5.1 สอบขอเขียน  
5.2 สอบปฏิบัติ  
5.3 สอบสัมภาษณตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
5.4 วิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกําหนดตามที่เห็นเหมาะสมแลว

รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ 

ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
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ขั้นตอนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลยั 
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1.7 Competences of academic staff are identified and evaluated 
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราไดดําเนินการตามระบบและกลไกของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ที ่ม ีการประเมินผลการปฏิบัต ิงาน ซึ ่ง
พิจารณาจากภาระงานการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารและงานอื่นๆโดยบุคลากร
จะตองจัดทําขอตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ TOR Online เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตน ทั้งนี้ 
กระบวนการจัดทําขอตกลงภาระงาน จะชวยใหบุคลากรไดวางแผนและบริหารจัดการการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงคณะจะไดมีการวางแผนกําลังคนในการปฏิบัติงานไดอีกดวย โดย
หลังจากที่ครบกําหนดที่จะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน (หลังจากทําขอตกลงภาระงานครบ 6 
เดือนแลว) บุคลากรจะตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ HR-MIS และ TOR Online 
เสนอตอผูบังคับบัญชา เพื่อเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากนั้นจะนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที ่มีการแยกตามสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
เนื่องจากภาระงานของบุคลากรแตละสาขาวิชามีความแตกตางกัน  

โดยคุณลักษณะในหนาที่ของบุคลากรสายวิชาการมีการกําหนดไวอยางชัดเจน ซึ่งจะ
ออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อใหปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  

สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีจํานวน 3 ขอ ไดแก 
1. P: Professionalism (ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ) หมายถึง ใฝรูเสาะหาวิชาสรางสม

ปญญาถูกตองมีมาตรฐาน รวดเร็วมุงมั่น ทุมเท และมีจิตสาธารณะ 
2. S: Social responsibility (ความรับผิดชอบตอสังคม) หมายถึง เปนที ่พึ ่งและชี ้นํา

สังคมแลกเปลี่ยนและแบงปน บมเพาะคนดีสูสังคม 
3. U: Unity (รูรักสามัคคี) หมายถึง มีความรักและสํานึกรวมเปนสวนหนึ่งขององคกร

ผลักดันองคกรสูเปาหมายรวม รวมกันทํางานดวยความเต็มใจเสียสละและอดทน 
 
สมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) มีจํานวน 5 ขอ ไดแก 
1. ความสามารถ/ทักษะในการสอน  
มีความรูทักษะในการสอน สามารถประยุกตใชความรูทางวิชาการ หรือสรางนวัตกรรม

เพื่อบูรณาการการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
2. ความรูความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสรางสรรค 

 เขาใจกระบวนการวิจัย/งานสรางสรรคอยางลึกซึ้ง นําไปประยุกตในการดําเนินการวิจัย/            
งานสรางสรรค ทั ้งในสาขาและตางสาขา นอกจากนี้ยังสามารถนําไปพัฒนาเทคนิค วิธีการ 
เครื่องมือสําหรับวิจัย/งานสรางสรรคและสรางนวัตกรรม 

3. ทักษะการใหบริการเชิงวิชาการ 
การประยุกตองคความรูทักษะและความเชี่ยวชาญ ในสาขาของตนเองเพ่ือการพัฒนาและ

ตอบสนองความตองการของสังคม และมีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และ
พัฒนาหลักสูตร 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ความเขาใจในหลักการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีสวนรวมในการดําเนินภารกิจ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใชรูปแบบที่เหมาะสม 

5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา 
เขาใจบทบาทและหนาที่ของการเปนอาจารยที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาที่เปนไปตาม

ระเบียบ เกณฑของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทางหรือสงเสริมใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
มีแนวทางท่ีเปนตัวอยางแกอาจารยหรือผูรวมงานในการดูแลนักศึกษา 
 

กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดําเนินการของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการ
ประกาศเกณฑในการประเมินผลงานของแตละหลักสูตร) ผลตอการพิจารณาขึ้นเงินเดือน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 
1) รอบการประเมนิ ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 1รอบ ตามปงบประมาณ    
   ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม – 31 กรกฏาคม  
2) องคประกอบการประเมินและสัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน  

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน รอยละ 80 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  สวนคาน้ําหนักในการประเมิน รอยละ 20 

3) การกําหนดระดับผลการประเมิน  แบงระดับผลการประเมินออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  
ระดับดีเดน   คะแนนรวมรอยละ 90 – 100  
ระดับดีมาก   คะแนนรวมรอยละ 80 – 89  
ระดับดี          คะแนนรวมรอยละ 70 – 79 
ระดับพอใช   คะแนนรวมรอยละ 60 – 69  
ตองปรับปรงุ  คะแนนนอยกวารอยละ 60 ไมผานการประเมิน และไมไดรับการพิจารณา

เพิ่มคาจาง  
4) ระดับการประเมิน  กําหนดใหมีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้  

4.1 ระดับที่ 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหนวยงาน 
                 เทียบเทาภาควิชา และตองมีผูบังคบับัญชาชั้นตนเปนกรรมการ  
4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือ 
                 หนวยงาน  
4.3 ระดบัที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย  
                 โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
สมรรถนะบุคลากร (การกําหนดสมรรถนะ เกณฑการประเมินสมรรถนะบุคลากรสาย

วิชาการ กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ

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

บุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงผูบริหาร ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอ และใหเลือก
สมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจํานวน 3 ขอ  การประเมินสมรรถนะ ใหเปนไปตามลักเกณฑและวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
 

รายการหลักฐาน 
1) กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดําเนินของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการ

ประกาศเกณฑในการประเมินผลงานของแตละหลักสูตร) ผลตอการพิจารณาข้ึน
เงินเดือน (AUN QA 6 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ
พนักงานมหาวิทยาลัย) 

2) สมรรถนะบุคลากร (การกําหนดสมรรถนะ เกณฑการประเมินสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการ กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน)  competency online 
(AUN QA 6 มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย, AUN QA 6 
การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
 

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

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราไดดําเนินการตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ที ่ส งเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาความรู
ความสามารถที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
ได จ ัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยในหล ักสูตรใหม ีศ ักยภาพที่ส ูงขึ ้น โดยจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ อาทิ   

- สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหบุคลากรในหลักสูตรไดพัฒนาความรูในศาสตรที่สนใจ หรือ

ที่เก่ียวของกับการทํางานในทุกป โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละ 11,000 บาท/ป    
- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาที่ดํารง

ตําแหนงอาจารย 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความตองการของหลักสูตร โดยให

หลักสูตรสงโครงการมายังคณะ และคณะสงตอใหสวนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในแตละป และเมื่อโครงการไดรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแลว จึงนํามา
กําหนดเปนปฏิทินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจําป เพ่ือกําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบ
โครงการ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราไดดําเนินการโดยจัดสงบุคลากรเขารวม
โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปแลว อาทิ 

- การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA 
- เขารวมกิจกรรมแนะนําบริการดานทรัพยสินทางปญญา (IP Road Show) 
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- โครงการ Lunch Talk 
- การสรางวีดีโอการสอนดวย ppt 2020 
- การจัดการเรยีนการสอนผานระบบ Zoom 
- การจัดการเรยีนการสอนผาน Google classroom 
- การสรางผลงาน PSU-TPSF ระดับวิชชาจารย 
- อบรม ID roadshow online เพ่ือสืบคนและจดสิทธิบัตร 
- เทคนิคการสอนโดยใช STEM เพ่ือพัฒนาผูเรียนผานระบบ Zoom 
 

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

ในการสรางกลไกเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎร
ธานี จัดใหมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาเขตสุราษฎรธานี  โดยมีอํานาจหนาที่  กําหนด
ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนานักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎรธานีใหมีความสามารถและศักยภาพระดับสูง  
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  มาตรการและกลยุทธในการบริหารงานวิจัยและเงิน
อุดหนุนการวิจัย กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการสงเสริมและสนับสนุนการเสนอโครงการ
เพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย  รวมท้ังสนับสนุนรางวัลแกงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

เพื่อใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอย  ในป
การศึกษา  2562 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ  ไดกําหนดประกาศเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
งานวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎรธานี  รายละเอียดดังนี้ 

 
การสงเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัย 
 ในปงบประมาณ  2562  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย  
วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาพิจารณาแผนงบประมาณรายจายกองทุน
วิจัย  ประจําปงบประมาณ 2562  ซึ่งงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ประจําปงบประมาณ  2562  แผน
งานวิจัย  งานสนับสนุนวิจัย  หมวดดําเนินการ  ประเภทเงินอุดหนุน  รายการเงินกองทุนวิจัย  จํานวน  
13,914,400 บาท   โดยไดวางแนวทางและหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณจํานวน  10  วัตถุประสงคซึ่ง
สอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544   
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ตารางที่ 6.6 รายการเงินกองทุนวิจัย   

 
           ในการสรางสรางกลไกเพื่อขับเคลื่อนการสงเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
จัดใหมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาเขตสุราษฎรธานี  โดยมีอํานาจหนาที่  กําหนดยุทธศาสตร
เพื่อพัฒนานักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎรธานีใหมีความสามารถและศักยภาพระดับสูง  ดําเนินการให
เปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  มาตรการและกลยุทธในการบริหารงานวิจัยและเงินอุดหนุนการวิจัย 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการสงเสริมและสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนการวิจัย  รวมท้ังสนับสนุนรางวัลแกงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
            เพื่อใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอย   
ในปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ได
กําหนดประกาศเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎรธานี  รายละเอียดดังนี้ 
 1.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  จากเงินกองทุนวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
 2.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน   
 3.  ทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเนนการศึกษาวิจัย 
 4.  ทุนเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
 5.  ทุนเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ 
 6.  ทุนสนับสนุนการริเร่ิมโครงการวิจัย 
 7.  การสนับสนุนรางวัลสําหรบังานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรและสิทธิบัตร 

ที่ รายการ รอยละ 
งบประมาณ 

ท่ีจัดสรร  
ป 2562 

1 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย อุดหนุนโครงการผลิตปริญญา
เอกเพิ่ม 

20.00 2,782,880.00 

2 สงเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย 27.00 3,756,888.00 
3 ปรับปรุงสถานท่ีและจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาศักยภาพ

งานวิจัย 
1.00 139,144.00 

4 สนับสนุนการต้ังหนวยวิจัยขนาดเล็กและเครือขายวิจัย 12.00 1,669,728.00 
5 สงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยและประชาสัมพันธผลงานวิจัย 5.00 695,720.00 
6 การบริหารและจัดการกองทุนวิจัย 1.00 139,144.00 
7 การพัฒนาศกัยภาพการทําวิจัยระดับองคกร 15.00 2,087,160.00 
8 สนับสนุนรางวัลใหงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จ 4.00 556,576.00 
9 ทุนการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 10.00 1,391,440.00 
10 วัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย 5.00 695,720.00 
 รวม 100.00 13,914,400   
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 8.  ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 9.  ทุนวิจัยเพ่ือตอยอดองคความรูสูการใชประโยชน  
 10. ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
 
 การสรางขวัญและกําลังใจ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยมีขวัญและกําลังใจในการทําผลงานทางวิชาการ  ตามประกาศทุนการ
สนับสนุนรางวัลสําหรับงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรและสิทธิบัตร ประจําปงบประมาณ  2562 ท้ังนี้  ใน
สวนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ก็มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย ใหสําหรับนักวิจัย
ที่มีผลงานเพ่ือขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งดวยเชนกัน  ตามประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย 
ประจําป 2562 วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มีการระบบติดตามผลงานวิจัย  โดยดําเนินการสงหนังสือ
ติดตามผลงานวิจัยไปยังคณะวิชาตนสังกัดของผูรับทุน ทั้งรายงานความกาวหนา ทุกรอบ 6 เดือน 
และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเม่ือครบกําหนดตามสัญญารับทุน  ทั้งนี้  ระบบการติดตามผลงานท่ี
เปนระบบสารสนเทศ  เพ่ือแจงเตือนถึงนักวิจัยโดยตรง อยูระหวางการวางแผนการดําเนินการจัดทํา
ระบบตอไป 
 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานสมรรถนะในการวิจัย เชน ทักษะการทําวิจัย 
ความสามารถในการเผยแพรผลงานวิจัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มี
วิสัยทัศนมุงเปน “มหาวิทยาลัยชั้นนําของภาคใต ดานการผลิตบัณฑิตและเปนที่พ่ึงทางวิชาการโดยมี
การวิจัยเปนฐาน” โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบท
สังคม การสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองตอความตองการของสังคม และการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ไดมีแนวทางกํากับและสงเสริมให
อาจารยทํางานวิจัยทั้งในสวนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
และตางประเทศ  การตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารทางวิชการโดยกําหนดเปนภาระงานท่ี
ชัดเจนที่ตองปฏิบัติแกอาจารยทั้งคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ   และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ในสวนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ไดมีระบบการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนท่ีเหมาะสมกับประสบการณของแตละกลุมบุคคล   
 ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรไวใน 3 
กลุม  ไดแก 
 1. การพัฒนาศักยภาพปจจัยนําเขาดานการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี ในสวนของปจจัย
นําเขาดานการวิจัย ประกอบดวย นักวิจัย ทนุวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพดานปจจัยนําเขา 3 ประเด็นยอยดังน้ี 
  1.1 การพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของคณาจารย 
  1.2 การสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
  1.3 การพัฒนาศักยภาพการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกของบุคลากรที่มี
ศักยภาพดานการวิจัยแลวเพื่อเพ่ิมจํานวนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก และเพ่ือใหสามารถจัดสรร
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ทุนภายในใหแกนักวิจัยรุนใหมที่ยังขาดประสบการณการทําวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได
อยางเพียงพอ 
 2. การพัฒนาศักยภาพดานกระบวนการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดําเนินการพัฒนาศักยภาพดานกระบวนการวิจัยภายในวิทยาเขต โดย
การสงเสริมการจัดตั้งกลุมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเปนเลิศ หรือสาขาความเปนเลิศ  
ที่สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อใหงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สามารถนําไปประยุกตใชงานกับภาคเอกชนไดจริง 
 3. การพัฒนาศักยภาพผลลัพทดานการวิจัย 
    ผลลัพทดานการวิจัย ประกอบดวยการเผยแพรผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 
  3.1 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความมั่นใจในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย เพ่ือใหมีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอตอการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการใหไดตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  3.2 การพัฒนาสงเสรมิการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 
 การสรางขวัญและกําลังใจ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยมีขวัญและกําลังใจในการทําผลงานทางวิชาการ  ตามประกาศทุนการ
สนับสนุนรางวัลสําหรับงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรและสิทธิบัตร ประจําปงบประมาณ  2561  ทั้งน้ี  ใน
สวนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ก็มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย ใหสําหรับนักวิจัย
ที่มีผลงานเพ่ือขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งดวยเชนกัน  ตามประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย 
ประจําป 2561 
 วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มีการระบบติดตามผลงานวิจัย  โดยดําเนินการสงหนังสือติดตาม
ผลงานวิจัยไปยัง คณะวิชาตนสังกัดของผูรับทุน ท้ังรายงานความกาวหนา ทุกรอบ 6 เดือน และ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเม่ือครบกําหนดตามสัญญารับทุน  ทั้งนี้  ระบบการติดตามผลงานที่เปน
ระบบสารสนเทศ  เพ่ือแจงเตือนถึงนักวิจัยโดยตรง อยูระหวางการวางแผนการดาํเนินการจัดทําระบบ
ตอไป 
 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานสมรรถนะในการวิจัย เชน ทักษะการทําวิจัย 
ความสามารถในการเผยแพรผลงานวิจัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มี
วิสัยทัศนมุงเปน “มหาวิทยาลัยชั้นนําของภาคใต ดานการผลิตบัณฑิตและเปนที่พ่ึงทางวิชาการโดยมี
การวิจัยเปนฐาน” โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบท
สังคม การสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองตอความตองการของสังคม และการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ไดมีแนวทางกํากับและสงเสริมให
อาจารยทํางานวิจัยทั้งในสวนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
และตางประเทศ การตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการโดยกําหนดเปนภาระงานท่ี
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ชัดเจนที่ตองปฏิบัติแกอาจารยทั้งคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ   และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ในสวนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ไดมีระบบการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนท่ีเหมาะสมกับประสบการณของแตละกลุมบุคคล   
 ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรไวใน 3 
กลุม  ไดแก 
 1. การพัฒนาศักยภาพปจจัยนําเขาดานการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี ในสวนของปจจัย
นําเขาดานการวิจัย ประกอบดวย นักวิจัย ทนุวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพดานปจจัยนําเขา 3 ประเด็นยอยดังนี้ 
  1.1 การพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของคณาจารย 
  1.2 การสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
  1.3 การพัฒนาศักยภาพการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกของบุคลากรที่มี
ศักยภาพดานการวิจัยแลวเพื่อเพ่ิมจํานวนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก และเพ่ือใหสามารถจัดสรร
ทุนภายในใหแกนักวิจัยรุนใหมที่ยังขาดประสบการณการทําวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได
อยางเพียงพอ 
 2. การพัฒนาศักยภาพดานกระบวนการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดําเนินการพัฒนาศักยภาพดานกระบวนการวิจัยภายในวิทยาเขต โดย
การสงเสริมการจัดตั้งกลุมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเปนเลิศ หรือสาขาความเปนเลิศ 
ที่สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อใหงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สามารถนําไปประยุกตใชงานกับภาคเอกชนไดจริง 
 3. การพัฒนาศักยภาพผลลัพทดานการวิจัย 

ผลลัพทดานการวิจัย ประกอบดวยการเผยแพรผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 
  3.1 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความมั่นใจในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย เพ่ือใหมีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอตอการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการใหไดตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  3.2 การพัฒนาสงเสรมิการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

นอกจากนั้นมีระบบการใหรางวัลและการยอยองบุคลากรสายวิชาการ โดยมอบเงินรางวัล
เนื่องในโอกาสวันสําคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 

1) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย เงินรางวัล 10,000 บาท 
2) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย เงนิรางวัล 30,000 บาท 
3) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศาสตราจารย เงนิรางวัล 60,000 บาท 
โดยในการนี้ในงานรดน้ําดําหัวชวงประเพณีสงกรานตประจําป 2562 ผศ.ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม 

ไดรับรางวัลและยกยองในโอกาสที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในคร้ังนี้ดวย ทั้งนี้  
ในสวนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย ใหสําหรับนักวิจัย
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ที่มีผลงานเพ่ือขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งดวยเชนกัน  ตามประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย 
ประจําป 2562  
 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement 
 อาจารยในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มีหนวยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไม ซึ่งที่ผานมามีผลงานดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ผลตีพิมพงานวิจัย  
2. มี Proceedings 
3. การบริการวิชาการ  
4. การผลิตหนังสือ เอกสาร ตํารา 
5. โครงการขอทุนจากแหลงทุนภายในและภายนอก 

 
ตารางที่ 6.7 จํานวนผลงานวิจัยของคณาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

Year 
No. of 

Academic 
Staff 

Types of Publication 
Total 

No. of Publications Per 
Academic Staff National International 

2556 6  1 1 0.16 
2557 6 1 3 4 0.67 
2558 6 2 3 5 0.83 
2559 11 4 4 8 0.73 
2560 6 2 5 7 1.17 
2561 6 1 5 6 1.00 
2562 9 - 9 9 1.50 
*นอกจากนี้ยังมีผลงาน Proceedings อีกจํานวน 2 ผลงาน (AUN QA 6 ผลงานวิจัยอาจารย) 

 
 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement 
 อาจารยในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มีหนวยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไม ซึ่งที่ผานมามีผลงานดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ผลตีพิมพงานวิจัย  
2. มี Proceedings 
3. การบริการวิชาการ  
4. การผลิตหนังสือ เอกสาร ตํารา 
5. โครงการขอทุนจากแหลงทุนภายในและภายนอก 
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รายการหลักฐาน 
รายงานความกาวหนาในรอบป 2559 ถึงป 2560 ของหนวยวิจัย ฯ 
ตารางแสดงผลงานตีพิมพ (Research Activities)  

ตารางที่ 6.7 จํานวนผลงานวิจัยของคณาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

Year 

No. of 

Academic 

Staff 

Types of Publication 

Total 
No. of Publications Per 

Academic Staff National International 

2556 6  1 1 0.16 

2557 6 1 3 4 0.67 

2558 6 2 3 5 0.83 

2559 11 4 4 8 0.73 

2560 6 2 5 7 1.17 

*นอกจากนี้ยังมีผลงาน Proceedings อีกจํานวน 3 ผลงาน (AUN QA 6 ผลงานวิจัยอาจารย) 



ตารางที่ 6.8 ผลงานทางวิชาการของคณาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราในป 2562 

ลําดบั เรื่อง ผูแตงหลัก ผูแตงรวม 
ระดับ
ของ

วารสาร 
ปที ่ ฉบับท่ี 

ตั้งแต
หนาที ่

ถึงหนาที่ 
เดอืนที่
ตีพมิพ 

ป ช่ือวารสาร 

1 Role of geopolymer as a cure 
activator in sulfur vulcanization 
of epoxidized natural rubber 

Hassarutai 
Yangthong 

Skulrat Pichaiyut, 
Suwaluk Wisunthorn,  
Claudia Kummerlowe,  
Norbert Vennemann,  
Charoen Nakason 

ISI 137 17 48624 48624 พฤษภาคม 2019 Journal of 
Applied 
Polymer 
Science 

2 Influence type of natural rubber 
on properties of green 
biodegradable thermoplastic 
natural rubber based on 
poly(butylene succinate) 

CHAROEN 
NAKASON  

PARISA FAIBUNCHAN, 
SKULRAT PICHAIYUT, WANNARAT 
CHUEANGCHAYAPHAN, 
CLAUDIA KUMERLWE,  ,NORBERT 
VENNEMANN  

ISI 30 4 1010 1026 เมษายน 2019 Polymers for 
Advanced 
Technologies 

3 Mechanical, thermal, 
morphological, and curing 
properties of geopolymer filled 
natural rubber composites 

CHAROEN 
NAKASON  

SKULRAT PICHAIYUT,   
SUWALUK WISUNTHORN, 
SAYSUNEE JUMRAT, HASSARUTAI 
YANGTHONG 

ISI 136 15 1 17 เมษายน 2019 Journal of 
Applied 
Polymer 
Science 

4 Influence of carbon nanotube 
and ionic liquid on properties of 
natural rubber nanocomposites 

CHAROEN 
NAKASON  

YEAMPON NAKARAMONTRI, 
SKULRAT PICHAIYUT,  
APINYA KRAINOI, 

ISI 13 4 327 348 เมษายน 2019 EXPRESS 
POLYMER 
LETTERS 
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 SUWALUK WISUNTHORN  
5 Novel epoxidized natural rubber 

composites with geopolymers 
from fly ash waste 

CHAROEN 
NAKASON  

HASSARUTAI YANGTHONG, SKULRAT 
PICHAIYUT,  
SUWALUK WISUNTHORN 

ISI 87 - 148 160 มีนาคม 2019 Waste 
Management 

6 Influence of Al2O3 particle size 
on properties of thermoplastic 
starch–TiO2–Al2O3 composites 

WANNARA
T 
CHUEANG
CHAYAPHA
N 

NARONG CHUEANGCHAYAPHAN,  
KANG AI TING, 
MAHANI YUSOFF 

ISI 76 11 5889 5902 พฤศจิกายน 2019 Polymer 
Bulletin 

7 Bending and Compressive 
Properties of Finger Jointed Oil 
Palm Wood Product 

SUTHON 
SRIVARO 

BANYAT CHERDCHIM,  
ZOLTAN PASZTORY 

scopus 14 3 6341 6352 สิงหาคม 2019 Bioresources 

8 A Facile Method of 
Superhydrophobic Coating on 
Rubberwood to Improve Anti-
Mildew Property 

DENGYUN 
TU 

BANYAT CHERDCHIM, PENGYAO 
LU,  
HONG YUN, 
WEIWEI ZHANG, 
CHUANSHUANG HU 

scopus 14 3 7111 7121 สิงหาคม 2019 Bioresources 

9 Influence of pre-treatment in 
citric acid solution on physical 
and mechanical properties of 
thermally compressed oil palm 
board 

RATTANA 
CHOOWAN
G  

MONTRI SUKLUENG ISI 30 5 1967 1972 ตุลาคม 2019 Journal of 
Forestry 
Research 
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ตารางที่ 6.9 โครงการทุนวิจัยของคณาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราในป 2562 

ที ่ รหัสสัญญา ชื่อโครงการ ช่ือผูทําวิจัย 
วันท่ีเริ่มทํา
โครงการ 

วันสิ้นสุด
โครงการ 

จํานวนเงินทุนวิจัย หนวยงานเจาของ
ทุน ภายใน ภายนอก 

1 SIT6202061S 
การใชสารสกัดจากเปลือกไมกระถิน
เทพาผลิตกาวเพ่ือใชในการผลิตแผนช้ิน
ไมอัดจากไมยางพารา 

ดร. วิศนีย  ยิ่งประเสริฐ 6/1/2562 5/31/2563 200,000   
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 

2 
สพภ-วช 
65/2562 

การใชสารสกัดจากเปลือกไมกระถิน
เทพาผลิตกาวเพ่ือใชในการผลิตไมอัด
เกรดภายนอก 

ดร. วิศนีย  ยิ่งประเสริฐ 7/4/2562 9/2/2563   600,000 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคการ
มหาชน) 

3 009/2561 
การศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม
ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร 

ดร. วิศนีย  ยิ่งประเสริฐ 7/1/2562 6/30/2563   870,000 
การยางแหง
ประเทศไทย 

4 SIT6201086S 

การใชความรอนแทนสารเคมีดูแลรักษา
เน้ือไมเพ่ือการปรับปรงุสมบัติความ
แข็งแรงและความทนทานตอราผวิไมของ
ไมยางพาราแปรรปูเพื่อการสงออก 

ผศ.ดร. บัญญัติ  เฉิดฉิ้ม 5/3/2562 5/2/2563   440,000 
สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรมยางพารา 

5 SIT6201088S 
การเตรียมและสมบัติยางธรรมชาติ
กราฟตแปงเพื่อการควบคุมการ
ปลดปลอยปุย 

ผศ.ดร. วรรณรัตน  เชื่องช
ยะพันธุ 

4/1/2562 9/30/2563   422,400 
สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรมยางพารา 

6 CRP6105012370 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแผนโฟม
ยางปูพื้นจากยางธรรมชาติที่มีสมบัติตาน
เชื้อจุลินทรีย 

ผศ.ดร. วรรณรัตน  เชื่องช
ยะพันธุ 

12/18/2561 12/17/2563   1,500,000 

สํานักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร 
(องคการมหาชน) 

      รวม     200,000 3,832,400   

 



ตามประกาศมหา วิทยาลัยสงขลานครินทร  เ รื่ อ งกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจา รย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Teaching Professional. Standards Framework: PSU-TPSF
) ใหใชกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตปงบประมาณ 2559 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2558) เพ่ือพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน รองรับการ
ผลิตบัณฑิตใหมีความเขมแข็งทางดานวิชากร มีทักษะของการเปนพลเมืองโลก มุงสูการเปน
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสะทอนอัตลักษณความเปนบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยกําหนด
ระดับของอาจารยตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย มหาวิทยาสงขลานครินทร และคาตอบแทน 
ดังน้ี 
 ระดับ 1 ดรุณาจารย (Fellow Teacher)  อัตรา  3,000  บาท/เดือน 
 ระดับ 2 วิชชาจารย (Professional Teacher) อัตรา  5,600  บาท/เดือน 

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

 อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราที่ผานการประเมิน PSU-TPSF ใน
ป พ.ศ. 2560 และตอเนื่องมาจนถึงป 2562 จํานวนทั้งหมด 3 ราย ดังตอไปน้ี  
 
ตารางที่ 6.9 แสดงรายชื่อผูไดรับการประเมิน PSU-TPSF ตอเนื่องในป พ.ศ. 2561-2562 

รายชื่อผูขอรับประเมิน สถานะ 

1. ดร.วิศนีย ย่ิงประเสริฐ ดรุณาจารย   

2. ผศ.ดร.วรรณรัตน เชื่องชยะพันธุ ดรุณาจารย   

3. ผศ.ดร.บัญญัติ เฉิดฉ้ิม ดรณุาจารย   
 

  นอกจากยังมีกระบวนการในการสนบัสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการดงัรายละเอียดตอไปนี้ 
 

แผนการพฒันาความกาวหนาทางอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ 
 บุคลากรสายวิชาการเมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวนสามารถยื่นขอรับการแตงต้ังให
ดําตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดํารงตําแหนงอาจารยและไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว
มาแลว ดังนี ้
 1) สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวาหกป 
 2) สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทา ไมนอยกวาสี่ป 
 3) สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเทา ไมนอยกวาหนึ่งป 
 ตําแหนงรองศาสตราจารยดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวสองป 
 ตําแหนงศาสตราจารยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 
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1.  การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
    วิธีปกติ 
    1.1  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

วุฒิการศกึษา ระยะเวลาการดํารงตําแหนงอาจารย 
สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวาหกป 
หรือ สําเรจ็การศกึษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ไมนอยกวาสี่ป 
หรือ สําเรจ็การศกึษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ไมนอยกวาหนึ่งป 

 
 ในกรณีที่ผูขอตําแหนงทางวิชาการเคยได รับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบไดไมนอยกวา สามหนวยกิต 
ระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานดานวิชาชีพที่ใชความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอกําหนด
ตําแหนงมาแลว อาจนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอน หรือปฏิบัติงาน
ดานวิชาชีพนั้นมารวมคํานวณเวลาในการสอนใหสามในสี่สวนของเวลาที่ทําการสอน 
 กรณีที่อาจารยผูใดไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น ใหนับระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารย
กอนไดรบัวุฒิเพิ่มและเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยหลังจากไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนรวมกัน     เพ่ือ
ขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

 ทั้งนี้ ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จะตองพนระยะทดลองการปฏิบัติงานแลว 
    1.2  ผลการสอน 

 ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวาสามหนวยกิตระบบทวิภาค และมีความชํานาญ
ในการสอนไมนอยกวา 3.5 จะตองเสนอเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนท่ีผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน สําหรับกรณีที่ผูขอไดทําการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผูสอนรวมกันหลายคน 
จะตองเสนอเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน และมีคุณภาพดี 

    1.3  ผลงานทางวิชาการ 
 ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จะตองยื่นผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด พรอมแสดงหลักฐานวาการเผยแพรนั้นไดผานการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวของ (peer 
reviewer) ที่มาจากหลายสถาบัน โดยมีปริมาณผลงานทางวิชาการอยางนอยดังนี้ 

(1) ผลงานวิจัย 2 เร่ือง  หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ  หรือ 
(3) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานวิชาการรับใชสังคม 1 เรื่อง  หรือ 
(4) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และตําราหรอืหนังสือ 1 เลม 

 สําหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการ         ใน
ลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทน
งานวิจัย ตาม (2) - (4) ได 
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    วิธีพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ที่ตางไปจากท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได เชน การเสนอแตงตั้ง
อาจารยซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  
ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอยหาคน การตัดสินใหถือเสียงขาง
มาก และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

2.  การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 
    วิธีปกติ 
    2.1  คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 ผูขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย จะตองดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดงักลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

    2.2  ผลการสอน 
 ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จะตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวใน
หลักสูตร ซึ่งเทียบทาไดไมนอยกวาสามหนวยกิตระบบทวิภาค โดยมีความชํานาญพิเศษในการสอน 
ไมนอยกวา 4 และจะตองเสนอเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนท่ีผลิตขึ้นตาม    ภาระ
งานสอน สําหรับกรณีที่ผูขอไดทําการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผูสอนรวมกันหลายคน จะตอง
เสนอเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวขอที่ผูขอเปนผูสอน แลวแต
กรณี ซึ่งรวมกันไดไมนอยกวาสามหนวยกิตระบบทวิภาค และมีคณุภาพดี มีการอางแหลงที่มาและได
ใชประกอบการสอนมาแลว 

    2.3  ผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองเปนผลงานหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเดิม ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด พรอมแสดงหลักฐานวาการ
เผยแพรนั้นไดผานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลายสถาบัน โดยผูขอกําหนดตําแหนงอาจเสนอ
ผลงานทางวิชาการได 2 วิธี ดังนี้ 

  วิธีท่ี 1  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย 
ดังน้ี 

(1) ผลงานวิจัย 2 เร่ือง  หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ  หรือ 
(3) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 1 เร่ือง 

และ 
(4) ตํารา หรอื หนังสือ 1 เลม 

  วิธีที่ 2  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอย 
ดังน้ี 
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(1) ผลงานวิจัยอยางนอย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมากอยางนอย 2 เรื่อง   และมี
คุณภาพดี 1 เร่ือง  หรอื 

(2) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นซึ่งมคีุณภาพดี  หรอื 

(3) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย 2 เร่ือง และผลงานวิชาการ  รับใช
สังคมซึ่งมีคุณภาพดี 

 สําหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยวิธีท่ี 2 นั้น ผูขออาจใชตําราหรือ
หนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย 2 เลม และมีคุณภาพดี 1 เลม แทนผลงานตาม (1) - (3) ได 

 
วิธีพิเศษ 

 มหาวิทยาลัยอาจเสนอแตงตั้ งผู ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  ซึ่ ง มี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้นก็ได เชน การเสนอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยังไมครบ
ระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือการเสนอแตงต้ังอาจารยประจําใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยโดยท่ีผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือ การเสนอ
แตงต้ังตําแหนงท่ีสูงข้ึนในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากในตําแหนงทางวิชาการกอนหนา ใหเสนอผลงาน
ทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที่ 1 และใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย  หาคน การตัดสินใหถือเสียงขาง
มาก และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

 
3.  การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
    วิธีปกติ 
    3.1  คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 ผูขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย จะตองดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

    3.2  ผลการสอน 
 ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไมตองประเมินผลการสอน 

    3.3  ผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองเปนผลงานหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเดิม ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด พรอมแสดงหลักฐานวาการ
เผยแพรนั้นไดผานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลายสถาบัน โดยผูขอกําหนดตําแหนงอาจเสนอ
ผลงานทางวิชาการได 2 วิธี ดังนี้ 

 วิธีที่ 1  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก และมีปริมาณอยาง
นอย ดังนี้ 
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(1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยู ใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด หรือ 

(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยู ใน
ฐานขอมลูระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.กําหนด และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นซึ่งตองไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.กําหนด 
หรอืผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย 5 เร่ือง  และ 

(3) ตํารา หรอื หนังสือ 1 เลม 
 วิธีที่ 2  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยาง

นอย ดังนี้ 
(1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยู ใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูใน 

 ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.กําหนด และผลงานทางวิชาการใ ลักษณะอื่นซึ่งตอง
ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกัน
ทั้งหมดอยางนอย 5 เรื่อง 

  
    วิธีพิเศษ 

 มหาวิทยาลัยอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได โดยใหเสนอผลงาน
ทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที่ 1 และดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยโดยวิธีปกติ โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอยหาคน และการตัดสิน
ใหไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองมีคณุภาพอยูในระดับดีเดน 
 การเสนอผลงานทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กําหนดใหแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดย
คณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ (peer reviewer)  ท่ีมาจากหลาย
สถาบัน ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จะตองยื่นขอประเมินผลงานทางวิชาการตอคณะเพื่อ
ดําเนินการเสนอใหผูทรงคุณวุฒิประเมนิผลงานตอไป เมื่อคณะใหความเห็นชอบแลว จึงจะสามารถนํา
ผลงานทางวิชาการดังกลาว มายื่นขอกําหนดตําแหนงตอไป 
 ก.พ.อ. ไดกําหนดระยะเวลาผอนผันในชวงเปลี่ยนผานเกณฑ โดยใหสามารถนําผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรกอนไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ มาเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึนได โดยกําหนดระยะเวลาผอนผันเปนเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่           1 
พฤศจิกายน 2561 แตทั้งนี้ตองมีผลงานหลังจากไดรบัแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเดิมดวย 

 
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 1.  แตงตั้งไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาที่รับเรื่อง 
 2.  หากผูขอกําหนดตําแหนงมีผลงานทางวิชาการใหมเพิ่มเติม หรือมีการแกไขผลงานเดิม 

จะตองดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม และใหถือวาวันที่ยื่นผลงาน  
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ทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือวันท่ียื่นขอแกไขผลงานเดิม เปนวันเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
ใหม 
3.  กรณีผูทรงคุณวุฒิใหมีการแกไข ปรับปรุงหรือขอผลงานทางวิชาเพ่ิมเติม การแตงตั้งจะมี
ผลตั้งแตวันที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดสงเอกสารและผลงานทางวิชาการฉบับที่
ปรบัปรุงแกไขสมบูรณ หรือสงผลงานเพ่ิมเติม 

 
 การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดแลว  
 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการ
เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคยีงสาขาวิชาที่เคยกําหนดแลว เพ่ือให          ผู
กําหนดตําแหนงทางวิชาไดระบุสาขาวิชาเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคคล   โดย
ไดจําแนกออกตามกลุมสาขาวิชาหลักจะประกอบดวยสาขาวิชาตาง ๆ และในบางสาขาวิชาอาจมีอนุ
สาขาวิชา เพื่อความชัดเจนและเปนประโยชนในการคัดสรรผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมนิ ผลงาน
ทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตอไป 
 การกําหนดสาขาวิชาอาจพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานที่สถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายใหผูนั้นปฏิบัติ ไดแก ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย และภาระงานวิชาการอ่ืน ๆ ประกอบ
กับผลงานทางวิชาการที่ใชเปนหลักในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตองเปนท่ีประจักษวา
บุคคลนั้นมีความรูความชํานาญการในสาขาวิชานั้นอยางชัดเจน 

 
ข้ันตอนกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

ผูดําเนินการ กิจกรรม 
บุคลากรสายวิชาการ ยื่นแบบขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ (ก.พ.อ.03) และผลงานทางวิชาการ 
บรหิารงานบุคคล รับเร่ืองและตรวจสอบคุณสมบัติพรอมผลงาน 
คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณากลั่นกรองแบบ ก.พ.อ.03 ผลงานทาง

วิชาการ และเอกสารที่เก่ียวของ 
บรหิารงานบุคคล สงแบบคาํขอและผลงานไปยังมหาวิทยาลัย 
กองการเจาหนาที่ ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิชาการ 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พิจารณาผลงานทางวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาความเห็น 
กองการเจาหนาที่ แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานทราบ 

 
 
 
 



81 
 

    
 

 

 

 

Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

AUN 7 
Support Staff Quality 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.4 Training and developmental 
needs of support staff are identified 
and activities are implemented to 
fulfil them [4] 

       

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 7 

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

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

 นโยบายการบริหารงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตสุราษฎรธานี เปนการบริหารแบบรวมศูนยบริการประสานภารกิจ โดยไดรับการสนับสนุนภารกิจ
ตางๆ ของหลักสูตรจากวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร กอง
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา ศูนยสนเทศและการเรียนรู และศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและ
เครื่องมือกลาง ดังน้ี  

กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร จัดบุคลากรสายสนับสนุนมาประจําที่คณะจํานวน 
3 คน เพ่ือดูแลงานเก่ียวกับธุรการ เลขานุการ การประชุม ประกันคุณภาพ และงานประสานงานตางๆ 
ในสวนของงานบรหิาร สวนภารกิจอื่นๆ ไดแก แผนและนโยบาย บริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธ 
การเงินและบัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ และหอพักนักศึกษา ไดรับการดูแลจากบุคลากรสายสนับสนุน
ของกองฯ ที่ประจําอยูในสวนกลาง โดยมีผูอํานวยการกองฯ ชวยดูแลและกับการทํางานของบุคลากร
สายสนับสนุนสวนกลาง และดูแลและกํากับรวมกับผูบริหารของคณะในสวนของบุคลากรสาย
สนับสนุนของกองฯ ท่ีจัดไปประจําคณะ   

กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา จัดบุคลากรสายสนับสนุนมาประจําที่คณะจํานวน 3 คน 
เพื่อดูแลงานเก่ียวกับการเรียนการสอน และงานที่ทํารวมกับบุคลากรสายสนับสนุนสวนกลางคือ การ
พัฒนาหลักสูตร สหกิจและฝกประสบการณ และบัณฑิตศึกษา สวนภารกิจวิชาการดานอื่นๆ ไดแก 
การรับนักศึกษาใหม การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ วิจัย วิเทศสัมพันธ สหกิจและฝก
ประสบการณ งานทะเบียนและประมวลผล งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดรับการดูแล
จากบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ท่ีประจําอยูในสวนกลาง โดยมีผูอํานวยการกองฯ ชวยดูแลและ
กํากับการทาํงานของบุคลากรสายสนับสนุนสวนกลาง และดูแลและกํากับรวมกับผูบริหารของคณะใน
สวนของบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ท่ีจัดไปประจําคณะ 
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การบริการของ 3 หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี ศูนยสนเทศและการเรียนรู 
และศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลาง ดําเนินการจากบุคลากรสายสนับสนุน
สวนกลางที่ประจํายังหนวยงานนั้น โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี มีหนาที่ดูแลใหบริการในการ
ดําเนินการภารกิจดานบริการวิชาการ ศูนยสนเทศและการเรียนรู ใหบริการดานหองสมุด การพัฒนา
และสนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ บริการ โครงขายพื้นฐาน ระบบสื่อสาร และ
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการส่ือโสตทัศนูปกรณ  และศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
และเครื่องมือกลาง สนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
รวมถึงงานวิจัย และบริการซอม สรางและสอบเทียบเคร่ืองมือวิทยาศาสตรของศูนยปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรฯ ในระดับเบื้องตน    

มีการวางแผนและวิเคราะหภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานีเปนผูรับผิดชอบดานกําลังคนทั้งหมด 

มีการวางแผนใหบุคลากรสายสนับสนุนประจําที่คณะ เปนเลขาการประชุมของสาขาวิชา 
และการประชุมของสาขาที่เปนเฉพาะดานใหบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเก่ียวของทั้งที่คณะหรือจาก
สวนกลางมาเปนเลขาการประชุม เชน การประชุมเร่ืองการปรับปรุงหลักสูตร เลขาการประชุมเปน
บุคลากรสายสนับสนุนที่ประจําคณะหรือจากสวนกลางซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปรับปรุง
หลักสูตร การประชุมประเมินภาระงานของสาขา เลขาการประชุมเปนบุคลากรสายสนับสนุนฝาย
บรหิารบุคคลจากสวนกลาง  

 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แบบแสดงขอมูลอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบัน 

ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 
  

Support Staff 
บุคลากร 

Highest Educational Attainment 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

Total 
รวม 

High 
School 

มัธยมศึกษา 

High Voc. 
Cert. 
ปวส. 

Bachelor's 
ปรญิญาตรี 

Master's 
ปริญญาโท 

Doctoral 
ปริญญาเอก 

Library Personnel 
หองสมุด 

0 1 2 1 0 4 

Laboratory Personnel 
ศูนยวิทยาศาสตร 

1 1 18 4 1 25 

IT Personnel 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

0 2 10 1 0 13 

Administrative 
Personnel 
กองบริหาร 

7 +ประถม 2 4 61 7 0 81 
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Support Staff 
บุคลากร 

Highest Educational Attainment 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

Total 
รวม 

High 
School 

มัธยมศึกษา 

High Voc. 
Cert. 
ปวส. 

Bachelor's 
ปรญิญาตรี 

Master's 
ปริญญาโท 

Doctoral 
ปริญญาเอก 

Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 
กองวิชาการ 

0 0 33 8 0 41 

Total 
รวม 

10 8 124 21 1 164 

 
รายการหลักฐาน 

ขอมูลจากกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร และขอมูลจากการวิชาการและการ

พัฒนานักศึกษา 

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

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

(1) กระบวนการคดัเลือกบุคลากรสายสนับสนุนไดใชระบบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือก จํานวน 3 – 5 คน ประกอบดวย 
    1.1) ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ดังกลาวเปนประธานกรรมการ 
    1.2) ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว 
เปนกรรมการ 
    1.3) ผูทรงคุณวุฒิ 1 – 3 คน เปนกรรมการ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหนาที่กําหนดวิธีการสรรหา และคัดเลือก 
เพื่อใหไดมาซึ่งผูมีความรูความสามารถและเหมาะสมกับตําแหนง โดยกําหนดภาระงานของตําแหนง
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีใชในการสรรหาและคัดเลือก 

(3) วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปดรับสมัครทั่วไป โดยมีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการคดัเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
    3.1) สอบขอเขียน และหรือสอบปฏิบัติ และ 
     3.2) สอบสัมภาษณตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ 
สอบสัมภาษณ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 โดยที่ทุกกระบวนการผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
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 รายการหลักฐาน 

 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน คูมือบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 มหาวิทยาลัยไดประกาศคุณลักษณะในหนาที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไวอยางชัดเจน 
สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ไดแก ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จํานวน 5 
สมรรถนะ ดังนี้ 
    1) จริยธรรม หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
    2) มุงเนนผูรับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการแกผูมีสวนได
สวนเสียที่มาติดตอ 

3) การทํางานเปนทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนสวนหนึ่งของทีมงาน 
หนวยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
 4) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝรู สั่งสมความรู ความสามารถของตน
ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใช
ความรู ประสบการณ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
    5) การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐาน
ที่มีอยู การสรางพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัตงิานตามเปาหมายที่ยาก และทาทาย ชนิดที่อาจ
ไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

มี ก า ร ส ร า ง ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น โ ด ย ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายสนับสนนุ ดังนี้ 

(1) รอบการประเมิน ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบั ติราชการปละ 1 รอบ ตาม
ปงบประมาณ คือ ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม-31 กรกฎาคม  

(2) องคประกอบการประเมินและสัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน 
  2.1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน สัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน รอยละ 80 

2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สวนคาน้ําหนักในการประเมิน รอยละ 20 
(3) การกําหนดระดับผลการประเมิน แบงระดับผลการประเมินออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับดีเดน      คะแนนรวมรอยละ 90 - 100 
  ระดับดีมาก      คะแนนรวมรอยละ 80 – 89.99 
  ระดับดี           คะแนนรวมรอยละ 70 – 79.99 
  ระดับพอใช      คะแนนรวมรอยละ 60 – 69.99 
  ระดับตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน คะแนนรวมรอยละ 0 –59.99 
  ตองปรับปรุง คือ ไมผานการประเมิน และไมไดรับการพิจารณาเพ่ิมคาจาง  

(4) ระดับการประเมิน กําหนดใหมีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 
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  4.1) ระดับที่ 1 ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล จํานวนตั้งแต 3 คนขึ้นไป ตองมีผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนกรรมการ 
  4.2) ใหหัวหนาหนวยงานระดับคณะแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ จํานวนต้ังแต 3 คนข้ึนไปพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปน
ธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและใหความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สายสนับสนุน ดังนี้ 

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

พจนานุกรมสมรรถนะของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 
ขอ และขอ 3) จํานวน 3 ขอ บุคลากรสายสนับสนุนท่ีดํารงตําแหนงผูบริหาร ใหประเมินสมรรถนะขอ 
1) จํานวน 5 ขอ และใหเลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจํานวน 3 ขอ การประเมินสมรรถนะ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 

มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรูความสามารถของสายสนับสนุน มีการ
กําหนดการประเมินแบบรูบิคท่ีชัดเจน และเปดใหสายวิชาการไดมีสวนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สายสนับสนุนดวย 

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานไดตามสมรรถนะหลัก และตามคุณสมบัติงานที่ได
กําหนดไว และคณะ/วิทยาเขต มีการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน 
และแจงผลการสํารวจใหทราบโดยทั่วกัน 

รายการหลักฐาน 
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
แบบสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของการใชบริการบุคลากรสายสนับสนุน 

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

มีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
สุราษฎรธานี กําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรของวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
ดังน้ี 

1) โครงการเติมไฟใสปุย 
2) โครงการอบรมดานวินัยจราจร 
3) โครงการกองการเจาหนาที่พบวิทยาเขต (Live สด) 
4) โครงการอบรมหลักสูตร “ผูสอบทานภายในของคณะ/หนวยงาน” 
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5) โครงการโครงการฝกอบรอมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและการเงิน (ระบบ MAS-PSU)                     
ดานกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และการสํารวจการกําหนดสวนงานยอยสําหรับจัดทําคําขอ
งบประมาณและรายงานทางการเงนิและบัญชี (Work Center) 

6) การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความตองการของ
บุคลากร) 

7) โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความตองการของคณะ/หนวยงาน 
หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ไดแก กองการ

บรหิาร              และการพัฒนายุทธศาสตร  
แผนงานสําหรับการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งการพัฒนาในภาพรวม 

การพัฒนาเฉพาะราย โดยการพัฒนาในภาพรวมจะเปนการดําเนินตามโครงการที่ไดตั้งงบประมาณไว 
ซึ่งมีกรรมการชุดตางๆ กําหนดโครงการ โดยกรรมการมีผูบริหารจากคณะเปนองคประชุมดวย เชน 
อบรม LEAN อบรม Happy Workplace อบรมเสนทางสายอาชีพ ฯลฯ สวนการพัฒนาเฉพาะราย มี
การสนับสนุนงบประมาณสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุดวยคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 4,500 
บาทตอคนตอป และบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุดวยคุณวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
6,000 บาทตอคนตอป เพ่ือฝกอบรมความรูที่ตองการเพ่ิมเติมมาพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางาน 
นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ตองแกไขในสวนใด ผูบริหารของ
คณะรวมกับผูอํานวยการกองฯ ประเมินการอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนเฉพาะดานในสวนท่ีตอง
ปรบัปรุงแกไขนั้นดวย  

รายการหลักฐาน 
โครงการฝกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, research and service 
 มีการสรางระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน สามารถยื่นขอรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ดังนี้  
 ระดับชํานาญการ ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว ดังนี้  

(1) วุฒิปรญิญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 6 ป  
(2) วุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 4 ป  
(3) วุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2 ป  

 ระดับชํานาญการพิเศษ  
ตําแหนงระดับชํานาญการมาแลว ไมนอยกวา 4 ป 
เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแกบุคลากรผูไดรับการคัดเลือกเปน

บุคลากรดีเดน ซึ่งเปนผูมีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ 
ปฏิบัติงานดวยความอุทิศทุมเท และเสียสละ เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม วิทยา
เขตฯ จึงไดจัดชอดอกไมแสดงความยินดีและมอบใหบุคลากรดีเดนเปนประจําอยางตอเนื่องทุกๆ ป 

 
รายการหลักฐาน 
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คูมือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
รางวัลบุคลากรสายสนับสนุน 
แผนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน (แผนอัตรากําลัง ระยะ 4 ป) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
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Criterion 8 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

AUN 8 
Student Quality and 

Support 
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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        
 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

8.4 Academic advice, co-
curricular activities, student 
competition, and other 
student support services are 
available to improve learning 
and employability [4] 
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

Overall opinion        
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 8 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date  
มีการกําหนดนโยบายและเกณฑการรับเขาสูหลักสูตรอยางชัดเจนประชาสัมพันธเผยแพรอยาง
ทั่วถึงและเปนปจจุบัน 

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารามีนโยบายในการรับผูเขาศึกษาท่ีชัดเจน ซึ่งไดระบุ
ไวใน มคอ. 2 และมีความสอดคลองกับนโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรฯ มี
แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเขาโดยความเห็นชอบของคณะ/หนวยงาน โดยเปดรับใน 3 
ระบบ ดังน้ี 

1) ระบบรับตรง 
2) ระบบกลาง (Admissions) 
3) ระบบโครงการพิเศษ เชน โครงการมุงมั่นสูสงขลานครินทร โครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียน 

โครงการเพชรนครินทร โครงการเสนทางอาชีวะสูร้ัวสงขลานครินทร โครงการรบันักเรยีนผลการเรียน
ดี โครงการนักเรียนคุณธรรม โครงการ GAT PAT เปนตน  

ชองทางประชาสัมพันธ งานรับนักศึกษาใหม ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการโดย
วิธีการตอไปนี้  

1. สงหนังสือไปตามโรงเรียนตางๆ ท่ัวประเทศ 
2. ประชาสัมพันธสื่อสิ่งพิมพ 

- หนังสือ “เรียนอะไรใน ม.อ.” 
- แผนพับ 
- โปสเตอร 

3. ประชาสัมพันธผานเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดงันี้  
- เว็บไซตงานรับนักศกึษาใหม วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
http://entrance.surat.psu.ac.th  
- เว็บไซตงานรับนักศกึษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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กิจกรรม Roadshow เพจงานรับนักศึกษา: 
https://www.facebook.com/tcaspsusurat/ 

- LIVE ผาน Facebook รบันักศึกษาใหม ม.อ.สุราษฎรธานี:  
 https://www.facebook.com/tcaspsusurat/ 
  ตอน เปดบานวิทยพิชิต TCAS ระหวางวันที่ 1-10 มิถุนายน 2563 
 
4. ประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนตามโรงเรียนตางๆ (Road Show)  

- โครงการ Roadshow เสนทางภาคใต 
            โดยทั้งน้ีมีตัวแทนหลักสูตรเขารวม road shows ของคณะและมหาวิทยาลัย
เพื่อเผยแพรขอมูลดวยสําหรับกระบวนการรบัเขา คือการพิจารณาคุณวุฒิโดยเจาหนาที่
ที่เก่ียวของและจากคณาจารยในหลักสูตร และสอบสัมภาษณโดยกรรมการสอบ
สัมภาษณที่ไดรับการแตงตั้ง 

 5. ประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนจากกิจกรรมคาย 
- คาย PSU Surat Seeded Camp 2019 ม.อ. สุราษฎรธานี สานฝน สูเมล็ดพันธุ

ใหม ระหวางวันที่ 26-27 ต.ค. 2562 เปดรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 เพื่อ
เปดมุมมองโลกทัศน สรางแรงบัลดาลใจ และประสบการณใหม ๆ ในชีวิต
มหาวิทยาลัย เปนตัวชวยใหแกนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายในการเลือกเรียนตอใน
ระดับอุดมศึกษา  

             โดยทั้งน้ีมีตัวแทนหลักสูตรเขารวม คาย ของคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร
ขอมูลดวยสําหรับกระบวนการรับเขา คือการพิจารณาคุณวุฒโิดยเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของและจาก
คณาจารยในหลักสูตร และสอบสัมภาษณโดยกรรมการสอบสัมภาษณท่ีไดรับการแตงตั้ง  

 

8.1 รายการหลักฐาน 

1) เอกสารเกณฑการรบันักศึกษาของแตละโครงการ 

ตารางที่ 8.2 ตารางขอมูลการรับเขาของนักศึกษาในหลักสูตร
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=82) 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา(คน) 

จํานวนผูสมัคร จํานวนที่ประกาศรับ จํานวนผูที่ลงทะเบียน 
2557 n/a 150 47 
2558 199 100 38 
2559 143 100 25 
2560 n/a 100 40 
2561 n/a 100 10 
2562 n/a 100 16 
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ตารางที่ 8.3 ตารางขอมูลจํานวนนักศึกษาแตละช้ันป (AUN QA 8 จํานวนนักศึกษา) 

ปการศึกษาที่เปดภาคการศึกษา จํานวนนกัศึกษา(คน)    

 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 สูงกวาป 4 

      

2557 47 74 87 110 4 

2558 38 41 68 87 5 

2559 25 37 39 68 3 

2560 39 21 37 39 7 

2561 10 39 20 39 3 

2562 25 9 36 19 1 

 
 จากตารางพบวาจํานวนนักศึกษาในชั้นปที่ 2-4 มีจํานวนนักศึกษาลดลงจากแรกเขาเนื่องจาก
มีนักศึกษาบางสวนตกออกและลาออกไป 
 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated มีการระบุวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกผูเรียนและมีการประเมินผลวิธีการและ
เกณฑ 

 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราไดมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาตาม
หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้ง 3 ระบบ ดังน้ี 

โครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ ซึ่งหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบ
และกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีสวนรวมในการกําหนดคุณสมบัติทางการศึกษา 
องคประกอบชุดวิชาที่ใชในการคัดเลือก คาน้ําหนักเกณฑขั้นต่ําแตละวิชา และจํานวนรับเพ่ือการ
พิจารณาคัดเลือกผูเขาศึกษา และดําเนินการในสวนของการสอบสัมภาษณ 

ระบบการรับบุคคลเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) หลักสูตร
ไดดําเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) โดยมีสวนรวมใน
ลักษณะเดียวกันกับระบบโครงการรบัตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ  

วิธีการรับรวม (Admission) 
 รับสมัครประมาณเดือนเมษายน ประกาศผลประมาณตนเดือนพฤษภาคมของทุกป 
วิธีการรับโดยวิธีพิเศษ (http://entrance.surat.psu.ac.th/special_method.php) 
 1). โครงการเยาวชนรมศรีตรัง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ตองศึกษาวิชากลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 

หนวยกิต และกลุมสาระวิทยาศาสตร (กลุมวิชาฟสิกส เคมี และชีววิทยา) ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 
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จะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลาย 4-5 (รวม 4 ภาคการศึกษา) กลุมสาระวิชา
คณิตศาสตร กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรและกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ ไดรับคะแนนเฉลี่ย แตละ
กลุมสาระวิชาไมต่ํากวา 2.50 

 2). โครงการเสนทางอาชีวศึกษาสูร้ัวสงขลานครินทร 
 ผูสมัครเขาเรยีนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกหลักสูตร ตองเปน

ผูกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.50 
นับจนจบภาคการเรียนที่ 2 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  

 3). โครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียน 
 - ผูที่กําลังศกึษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6)  
- จะตองสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาค

การศึกษาไมต่ํากวา 2.25 
- ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตองมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาค

การศึกษาไมต่ํากวา 2.00 
4). โครงการเพชรนครินทร 

ผูที่ กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6) เปนผูที่กําลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในกลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ผลการเรียนสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.25 โดยใชคะแนน GAT/PAT เปนเกณฑในการคัดเลือก 

ในปการศึกษา 2559 พบวาจํานวนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม คิด
เปนรอยละ 25 การดําเนินการรับนักศึกษาไดจํานวนนักศึกษาต่ํากวาเปาหมาย ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมา
จากชื่อหลักสูตรมีชื่อคลายคลึงกับหลักสูตรที่เปดสอน ณ มหาวิทยาลัยอ่ืนรวมถึง ภาวะทางเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรในภาคใตเนื่องจากราคายางตกต่ํา ทําใหนกัเรียนเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาใกลบาน
หรือสถาบันที่มีคาใชจายในการศึกษาต่ํากวาอีกทั้งชวงระยะเวลาในการรับนักศึกษาใกลเคียงกับ
สถาบันอื่นๆ สงผลในการตัดสินใจเลือกเรียน ของนักเรียนดวยเชนกัน โดยมี การประเมินผลเกณฑ 
และวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา ทั้งในดานคุณภาพของผูเรียน และดานปริมาณท่ีเปนไป
ตามเปาหมาย(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=43) 

ผลการดําเนินการรบันักศึกษาในปการศึกษา 2559 ในแตละโครงการสรุปไดดังนี้ (AUN QA 
8 ผลการดําเนินการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2559) 

1) โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนรมศรีตรัง 
หลักสูตรตั้งเปารับนักศึกษาจากโครงการน้ี 50 คน ไมไดนักศึกษาจากโครงการนี้ 

2) โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมี ท่ีเ รียน
หลักสูตรตั้งเปารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 120 คนเปดรับสมัคร 4 รอบได
นักศึกษาจากโครงการนี้ 7 คน 

3) โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเพชรนครินทรหลักสูตร
ตั้งเปารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 45 คนไมไดนักศึกษาจากโครงการนี้ 
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4) โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเสนทางอาชีวะสู ร้ัว
สงขลานครินทรหลักสูตรตั้งเปารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 30 คน ไมไดนักศึกษา
จากโครงการนี้ 

5) โครงการคดัเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรบันักเรียนผลการเรียน
ดี หลักสูตรต้ังเปารบันักศึกษาจากโครงการนี้ 15 คน ไดนักศึกษาจากโครงการนี้ 
2 คน 

6) โครงการ GAT PAT หลักสูตรตั้งเปารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 40 คนไมได
นักศึกษาจากโครงการนี้ 

7) โครงการรับนักศึกษาจากภาคเหนือและภาคอีสานหลักสูตรตั้งเปารับนักศึกษาจาก
โครงการนี้รวม 5 คนแตไมไดนักศึกษาจากโครงการน้ี 

8) โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ 14 จังหวัดภาคใต 
หลักสูตรตั้งเปารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 50 คน ไดนักศึกษาจากโครงการน้ี 30
คน 

9) โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
หลักสูตรตั้งเปารับนักศึกษาจากโครงการน้ี 5 คน ไมไดนักศึกษาจากโครงการนี้ 

10) โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการพระราชทานหลักสูตร
ตั้งเปารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 1 คน ไดนักศึกษา 1 คน 

11) โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีรับรวม (Admissions) ตั้งเปารับ
นักศึกษาจากโครงการนี้ 25 คน ไมไดนักศึกษาจากโครงการนี้ 

12) โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา วมว ตั้งเปารับนักศึกษาจากโครงการนี้ 10 
คน ไมไดนักศึกษาจากโครงการนี้ 

13) ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรมีนักเรียนยืนยันเขาศึกษาลดลงจากปการศึกษา 
2560  
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ลําดับ ชื่อโครงการ ผูมีสิทธ์ิ

สัมภาษณ 

(คน) 

ผูยืนยัน

สิทธิ์

(คน) 

1 โครงการคดัเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการกีฬา 0 0 

2 เสนทางอาชีวฯ 0 0 

3 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับ

นักเรียนผลการเรียนดี 

0 0 

4 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ

สงเสรมิผูมีคุณธรรมจรยิธรรม 

0 0 

5 มุงม่ันสูสงขลานครินทร 2 2 

6 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ

ชางเผือกสงขลานครินทร 

0 0 

7 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ 14 

จังหวัดภาคใต 

2 2 

8 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดี

มีท่ีเรียน 

20 19 

9 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเพชร

นครินทร 

0 0 

10 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการฐาน

วิทยาศาสตร 

0 0 

11 โครงการคดัเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับตรง

GAT/PAT 9 สามัญ 

0 0 

12 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเกษตร

ทายาท 

0 0 

13 โ ค ร ง ก า ร คั ด เ ลื อ กนั ก เ รี ยน เ ข า ศึ ก ษ า  โ ด ย วิ ธี รั บ ร ว ม      

(Admissions) 

1 1 

14 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดี

มีท่ีเรียนรอบ 5 

1 1 

 รวม 26 25 
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload  
มีระบบกํากับติดตามความกาวหนาในการเรียนศักยภาพทางวิชาการภาระการเรียนของผูเรียน
อยางเพยีงพอ 

หลักสูตรฯ ไดกําหนดวิชาเรียนในภาคการศึกษาตางๆไวดังปรากฏใน มคอ. 2 ซึ่งได
ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว(มคอ 2 หมวด 3)โดยมีระบบกํากับติดตามความกาวหนาในการเรียน
ศักยภาพทางวิชาการภาระการเรียนของผูเรียน ผานอาจารยที่ปรึกษาซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาในหลักสูตรกอนเปดภาค
การศึกษาที่ 1 ของทุกปการศึกษา นอกจากนั้นทางหลักสูตรกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบ
อาจารยที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา เพ่ือแนะแนวการวางแผนการเรียน การเลือกสาขาวิชายอย การ
แกปญหาดานการเรียน การถอนรายวิชา โดยอาจารยที่ปรึกษาแตละทาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
และหลักสูตรไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อแนะ
แนวการวางแผนการเรียน การเลือกสาขาวิชายอย การแกปญหาดานการเรียน การถอนรายวิชา โดย
อาจารยที่ปรึกษาแตละทาน  

8.3 รายการหลักฐาน 
1) เอกสารแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
2) ภาพกิจกรรมโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา 
 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability  
มีการใหคําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแขงขันของผูเรียนและ
การบริการอื่นๆเพื่อพัฒนาการเรียนรูและทักษะการประกอบอาชีพ กระบวนการจัดกิจกรรม
เพื่อใหนกัศกึษาไดงานทํา 
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายใหนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรระดับปริญญาตรีที่
เขาศึกษาในปการศึกษา 2550 เปนตนไป ทุกคณะ วิทยาเขต และเขตการศึกษา จะตองผานการเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดย กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนานักศึกษาที่จะเขารวมในระหวางที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ตั้งแตชั้นปท่ี 
1-ปสุดทาย) มีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 17 กิจกรรม มีจํานวนหนวยชั่วโมงท่ีเขารวมไมนอยกวา 
100 หนวยชั่วโมง ซึ่งหลักสูตรฯไดบรรจุรายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีอาจารยใน
หลักสูตรทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งมีผลการดําเนินงานคือ
โครงการความคิดสรางสรรคเพื่อสถาบันและโลกสีเขียว ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ไดรับการคัดเลือก
รับรางวัลผลงานโครงการของนักศึกษาที่ดําเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งรับเงินรางวัล
พรอมเกียรติบัตรในพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” (วันประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง) 
นอกจากน้ีทางหลักสูตร มีรายวิชา 927-342 ฝกงาน และ927-442 สหกิจศึกษา ชวยในการฝก
ประสบการณการทํางาน ตลอดถึง มีการจัดทําโครงการ เชน ศึกษาดูงานในรายวิชา ทัศนศึกษา
โรงงาน  และกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษาจากคณะและมหาวิทยาลัย เชน
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โครงการเตรียมความพรอมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 โครงการพ่ีเลี้ยง
วิชาการ การจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตาง ๆ เชน โครงการแขงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมตางๆเหลานี้ชวยพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และเสริมสราง
ประสบการณของนักศึกษาซึ่งสงเสริมใหนักศึกษาไดงานทํา 

นอกจากนี้มีกระบวนการใหคําปรกึษาในดานวิชาการ/การจัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดงาน
ทําจากสวนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งงานพัฒนานักศึกษากองวิชาการและการพัฒนานักศึกษาเปนผู
ดําเนินงานแบบรวมศูนยบริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม Non – Academic ใหนักศึกษา
ในหลักสูตร และนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีโครงสรางงานตาม
ภารกิจ ดังนี้ งานพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ในการจัดโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งทักษะทาง
สังคมและทักษะชีวิต เพ่ือเสริมสรางและปลูกฝงนักศึกษา วินัยนักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม หนาท่ี
ของการเปนพลเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอมดานการเรียน การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ และทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา แนะนํา และจัดระบบสวัสดิการ
ตางๆ ใหแกนักศึกษา เชน สวัสดิการหอพัก ทุนการศกึษา ตลอดจนประสานงานในการดําเนินงานการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ของสภานักศึกษา/องคการนักศึกษา ใหคําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมของชมรม
ตาง ๆ ท้ังทางดานวิชาการ ดานพัฒนาสังคม และบําเพ็ญประโยชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดาน
สุขภาพและพลานามัย โดยดําเนินกิจกรรม / โครงการผาน กระบวนการหลัก ดังน้ี 
  
1. กระบวนการในการเตรียมความพรอมนกัศึกษากอนเขาเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใชชีวิตรวมกับ
ผูอื่น ตลอดจนเรียนรูแนวทางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  

- โครงการเตรียมความพรอมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1  
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาเรียน เพื่อเพ่ิมทักษะในการใชชีวิตรวมกับผูอื่น 

ตลอดจนเรียนรูแนวทางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ี
พึงประสงคของสถาบันและตอบสนองตอการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน นับเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศชาติใหเจริญเติบโตงอกงาม ทั้งภูมิความรู ภูมิ
ธรรม เพ่ือตอบสนองความตองการดังกลาว ทางวิทยาเขตสุราษฏรธานีจึงถือเปนภาระหนาที่ของ
สถาบันการศึกษา ในการที่จะผลิตบัณฑิตท่ีดีและมีความรูทางวิชาการควบคูกับการพัฒนาทักษะดาน
ความสัมพันธกับผูอ่ืน แลวในปจจุบันยังสงเสริมใหบัณฑิตมีมนษุยสัมพันธที่ดีและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี 
เปนที่พึงประสงคของสังคม เพื่อใหบัณฑิตรูจักการปรับตัวทั้งในขณะที่กําลังศึกษาอยูและเมื่อสําเร็จ
การศึกษาไปแลว ใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ชวยสรางสรรคและเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
สังคมไดตอไป 

วัตถุประสงคของโครงการ 
1. นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวในชวงรอยตอของการเปลี่ยนถายจากการเรียนใน

ระดับ มัธยมศกึษาสูอุดมศกึษา 
2. ใหนักศึกษามีแนวคิดในการบริหารจัดการตนเองสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและมีความประทับใจในการเขามาเปนนักศึกษาใหม 
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4. เพื่อใหนักศึกษาใหมเกิดจิตสํานึกรวมกันตอมหาวิทยาลัยและพรอมที่จะสืบสานสิ่งที่ดีงาม
ตอไป 

5. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเปน ทําเปน แกปญหา
เปน จนนําไปสูการประยุกตใชกับการศึกษาเลาเรียน โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2561 เขา
รวมจํานวน 1,059 คน  
 
2. กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพฒันานกัศึกษา 
 กําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป ตองผาน
การ เข า ร วม กิจก รรม เส ริ มหลั กสู ตร เ พ่ื อพัฒนานัก ศึ กษา  ตลอดระยะเวลาที่ ศึ กษ าใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะตองเขารวมกิจกรรมมีจํานวนชั่วโมงไมนอยกวา 100 หนวยชั่วโมง 
ตามแผนการพัฒนานักศกึษาตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันได ดังนี้ 

1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย กําหนดใหนักศึกษาเลือกเขารวมตามชั้นป โดยกําหนดใหเขารวม
ชั้นปละไมนอยกวา 10 หนวยชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 40 หนวยชั่วโมง  
 นักศกึษาชั้นปที่ 1 ขั้นเตรยีมความพรอม (Learner Awareness) โดยเลือกเขารวมโครงการ/
กิจกรรม ตามที่วิทยาเขต และคณะ กําหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้ 
  Y 101 หลักสูตร Freshmen Orientation 
  Y 102 หลักสูตรการเตรียมความพรอมการเรยีนแบบวิถีอุดมศึกษา 
  Y 103 หลักสูตรการเตรียมความพรอมอยูรวมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม 
 นักศึกษาชั้นป ท่ี  2 ขั้นการเรียน รูชุมชน เรียนรูสั งคม (Community and Cultural 
Engagement) โดยเลือกเขารวมโครงการ/กิจกรรม ตามที่วิทยาเขต และคณะ กําหนดจัดในหลักสูตร 
ดังน้ี 
  Y 201 หลักสูตรการเขาสูชุมชนและการเรียนรูชุมชน    
  Y 202 หลักสูตรพัฒนาภาวะผูนํา    
  Y 203 หลักสูตรทักษะการใชชีวิต  
 นักศึกษาชั้นปที่ 3 ขั้นการสัมผัสโลกกวาง (Global Discovery) โดยเลือกเขารวมโครงการ/
กิจกรรม ตามที่วิทยาเขต และคณะ กําหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้ 
  Y 301 หลักสูตรการเปนพลเมืองโลก (Civic Education)    
  Y 302 หลักสูตรสงเสริมการเคลื่อนยายนักศึกษา (Student Mobility)  
  Y 303 หลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะสากล  
 นักศกึษาชั้นปที่ 4 ขั้นความพรอมสูวัยทํางาน (Job Orientation) โดยเลือกเขารวมโครงการ/
กิจกรรม ตามที่วิทยาเขต และคณะ กําหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้ 
  Y 401 หลักสูตรทักษะการเปนผูประกอบการ    
  Y 402 หลักสูตรเตรยีมความพรอมสูโลกการทํางาน  

2. กิจกรรมเลือกเขารวม กําหนดใหนักศึกษาเลือกเขารวมกิจกรรมไดตามความสนใจ 
จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยชั่วโมง โดยเลือกเขารวมโครงการ/กิจกรรม จาก 7 ดานกิจกรรม ดังนี้ 
  1. กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะและการบําเพ็ญประโยชน   
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  2. กิจกรรมเสริมสรางความซื่อสัตยมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม    
  3. กิจกรรมเสริมสรางสติปญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ  
  4. กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ    
  5. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  
  6.  กิจกรรมเสริมสรางความเปนประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน  
  7. กิจกรรมสงเสริมความเปนนานาชาติและเสริมสรางสมรรถนะสากล  
 
รายละเอยีดกิจกรรมมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอม (Learner Awareness) 
Y101 หลักสูตร Freshmen Orientation 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสวนกลาง   จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Freshmen Orientation 
 โครงการไหวครูสวนกลาง     จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Teachers’ Day activities 
 กิจกรรมรบันองมหาวิทยาลัย    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Freshmen Activities 
 โครงการรองเพลงสถาบัน     จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Singing PSU songs 
 กิจกรรมประชุมเชียร     จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Cheer Activity 
 กิจกรรมปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา    จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Dormitory Orientation 
 โครงการ ม.อ. หวงใยใสใจสุขภาพ    จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Health Care Activity 
 โครงการอบรมอัคคีภัยภายในหอพัก   จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Fire Evacuation Training 
 
Y102 หลักสูตรการเตรียมความพรอมการเรียนแบบวิถีอุดมศึกษา 
 โครงการ ม.อ. วิชาการ     จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 PSU Open Week 
 กิจกรรม Tell Me More     จํานวน 4 หนวยชั่วโมง 
 Tell me more (English Proficiency Test) 
 โครงการศลิปะแหงชีวิต จัดดอกไมจัดใจสําหรับนักศึกษา ชั้นปที่ 1จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Arts for life: Decorate your heart by flower decoration 
 กิจกรรมรูจักตนเองเขาใจอื่น    จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Knowing yourself, knowing others  
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Y103 หลักสูตรการเตรียมความพรอมอยูรวมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม 
 โครงการนองใหมบําเพ็ญประโยชน    จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Freshmen's Community Service 
 โครงการเสวนา 3 ศาสนา/โครงการทําบุญหอพัก 3 ศาสนา จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Tripple Religious Talk / Tripple Religious  
 โครงการอยูรวมดวยรัก     จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Staying together with love  
 กิจกรรมเรียนรูหนวยงาน ทรานสคริปกิจกกรม และวินัย จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Campus organizations/Transcript/Rules and Regulations 
 
นั ก ศึ กษาชั้ น ป ที่  2 ขั้ น ก าร เ รี ยน รู ชุ ม ชน  เ รี ยน รู สั ง คม  (Community and Cultural 
Engagement) 
Y201 หลักสูตรการเรียนรูชุมชน 
 โครงการคายเรยีนรูชุมชน/คายอาสา   จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Volunteer camp 
 โครงการสานสัมพันธวัฒนธรรม    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Cultural Exchange Program 
 โครงการพหุวัฒนธรรมสัญจร    จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 The Culture Tour  
 โครงการชักพระ      จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Chak Pra Festival 
 โครงการแหผา      จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Hae Pha Festival 
 โครงการศึกษาดูงานพ้ืนที่ตนแบบ/บูรณาการรายวิชาศาสตรพระราชากับเพื่อนมนุษย
 จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Study Visit/Integration of the King’s Philosophy for mankind  
Y202 หลักสูตรพฒันาผูนํา 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Practical Training for Student Leadership Program 
 โครงการอบรมใหความรูเร่ืองการเสริมสรางภาวะผูนํา จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Leadership Training Program 
 โครงการเวทีคุณภาพ     จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Student Presentation Project 
 โครงการสงเสรมิการเปนผูประกอบการใหม   จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
The New Entrepreneur Program  
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 กิจกรรมฝกทักษะในการบริหารจัดการและสงเสริมการเปนผูประกอบการ จํานวน 3 หนวย
ชั่วโมง 
 Practical Management Skill and Promotion   
Y203 หลักสูตรทักษะการใชชีวิต 
 โครงการวันถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่ 1  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 For the Benefits of Mankind Activity 
 โครงการจัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม จิตอาสาหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6 
หนวยชั่วโมง 
 Ethical, Moral, Volunteer or the Sufficiency Economy Philosophy Training   
โครงการตามรอยธรรมาจารย     จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
Buddhist‘s way Project  
 โครงการอานาปานสติ     จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Anapanasati 
 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล   จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Blood Donation; Mahidol Day 
 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันแมแหงชาติ   จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Blood Donation; H.M.The Queen’s Birthday 
 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันพอแหงชาติ  จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Blood Donation; H.M. The King’s Birthday 
 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Blood Donation; H.M. The King’s Birthday 
 โครงการบําเพ็ญประโยชนเนื่องในโอกาสสําคัญ  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Volunteer Activities 
 
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ขั้นการสัมผัสโลกกวาง (Global Discovery) 
Y301 หลักสูตรการเปนพลเมืองโลก (Civic Education) 
 โครงการ ASEAN Week     จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
              ASEAN Week 
 โครงการเลือกตั้งองคการบริหารองคการนักศึกษา/สภานักศึกษา/อื่นๆ จํานวน 3 หนวย
ชั่วโมง 
 Student Organization/Student Council Election 
 โครงการเนื่องในวันสําคัญของมหาวิทยาลัย   จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Program; important days of the University. 
 โครงการเนื่องในวันสําคัญของชาติ/ศาสนา   จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Program; National Days/Religion Days 
 โครงการเนื่องในวันสําคัญของจังหวัด   จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
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 Program; important days of the Province 
 โครงการเนื่องในวันสําคัญของทองถิ่น/ชุมชน  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Program; important days of the community 
Y302 หลักสูตร (Student Mobility) 
 โครงการวิเทศอาสาคร้ังที่ 1    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 The 1st IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาคร้ังที่ 2    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 The 2nd IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาคร้ังที่ 3    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 The 3rd IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาคร้ังที่ 4    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 The 4th IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาคร้ังที่ 5    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 The 5th IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาคร้ังที่ 6    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 The 6th IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาคร้ังที่ 7    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 The 7th IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาคร้ังที่ 8    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 The 8th IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาคร้ังที่ 9    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 The 9th IAO Volunteer 
 โครงการวิเทศอาสาคร้ังที่ 10    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 The 10th IAO Volunteer 
 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น   จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Students Exchange Program 
 โครงการ PSU Visit     จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
The Visit PSU Exchange Program 
 โครงการ Backpacking Trip ตางประเทศ   จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 The Short - Term Student Exchange Program 
 โครงการ/กิจกรรมนานาชาติที่จัดรวมกับนักศึกษาตางชาติ จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 The Backpacking Trip Aboard/International Students' Activities 
 โครงการวิเทศทอลคไปนอกงายนิดเดียว   จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
IAO Talk - Going Abroad is in Your Reach 
 โครงการ English Camp (วข.สฎ)    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 English Camp 
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Y303 หลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะสากล 
 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Inter-Cultural Exchange Program 
 โครงการอบรมภาษาตางประเทศ    จํานวน 6 หนวยชั่วโมง 
 Foreign Language Training  
 งานวันไหวพระจันทรสถาบันขงจ๊ือภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎรธานี จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Mid-Autumn Festival Activity (Host by Confucius Institute at Phuket, Surat Thani 
Branch) 
 งานตรุษจีนสถาบันขงจ๊ือภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎรธานี จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Chinese New Year Festival Activity (Host by Confucius Institute at Phuket,  
Surat Thani Branch) 
 
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ขั้นการพรอมสูวัยทํางาน (Job Orientation) 
Y401 หลักสูตรทักษะการเปนผูประกอบการ 
 โครงการแนะแนวและสาธิตอาชีพสรางรายได  จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Career Guidance 
 โครงการ "นักธุรกิจนองใหม"    จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
New Entrepreneur Project 
Y402 หลักสูตรเตรียมความพรอมสูโลกการทํางาน 
 โครงการเตรยีมความพรอมในการกาวสูวงการวิชาชีพ จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Professional Career Path Preparation 
 โครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน    จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
 Labor Market Activity 
 โครงการทํางานเปนก็เปนสุข:เตรยีมความพรอมสูโลกการทํางาน จํานวน 3 หนวยชั่วโมง 
Blissful Work Life: Preparing for the Working World" 
 
3. กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือใหนักศึกษาไดงานทํา มีดังนี้  

1. โครงการนัดพบแรงงาน   
ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ อ อ ก ไ ป ไ ด มี ง า น ทํ า เ ป น ภ า ร กิ จ สํ า คั ญ ข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ในแตละปจะมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนมาก ซึ่ง
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาเปนขอมูลสวนหนึ่งท่ีบงชี้แนวโนม ผูที่จะเขาสูตลาดแรงงาน ปญหาประการ
หนึ่งของผูสําเร็จการศึกษาใหมในการหางานทํา คือ ขาดทักษะ ประสบการณในการหางานทํา ขาด
แหลงขอมูลเพื่อการสมัครงาน ขาดขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูสําเร็จ
การศึกษาที่จะจบการศึกษาในชวงเดือนมีนาคมของทุกปไดทราบแหลงการจางงาน ไดมีโอกาสสมัคร
งานกับนายจาง/สถานประกอบการ ในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ โดยตรง  การจัดงานวันนัดพบแรงงาน
จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่ไดดําเนินการใหนายจาง/สถานประกอบการ และผูตองการหางานทํา ผูตองการ
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เปลี่ยนงานไดพบกันและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง เพื่อกอใหเกิดการจางงานเปนการชวย
ประหยัดเวลาและคาใชจายใหกับทั้งสองฝาย และยังเปนการเพ่ิมโอกาสใหผูประสงคจะหางานทําได
เลือกตําแหนงงานท่ีตรงกับความรู ความสามารถ และความถนัดไดอยางหลากหลาย ไดสมัครงานกับ
นายจาง/สถานประกอบการจํานวนมากในคราวเดียวกัน ขณะเดียวกันนายจาง/สถานประกอบการ ก็
สามารถพิจารณาคัดเลือกผูสมัครงานตามคุณสมบัติ ที่ตองการไดเปนจํานวนมากเชนกัน  นอกจากนั้น
ผูสมัครงานยังไดทราบแหลงการจางงาน แนวโนมความตองการของตลาดแรงงาน และเปนการรองรับ
ผูสําเร็จการศึกษาที่จะกาวเขาสูตลาดแรงงานใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ไดรับ
ประสบการณจากการสัมภาษณของนายจาง เพ่ือเปนแนวทางเตรียมตัวเขาสูระบบการจางงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีงานทํา มีรายได  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศดีขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลไดใหความสําคัญตอนโยบายแรงงาน คือ การสงเสริมใหผูตองการ
มีงานทําในระบบสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตําแหนงงานวางของสถานประกอบการไดโดยสะดวก 
ขณะเดียวกันก็สงเสริมใหสถานประกอบการสามารถรับทราบขอมูลของผูตองการมีงานทําไดทุกระดับ
ความตองการ และสงเสริมใหแรงงานท่ีอยูนอกระบบสามารถเลือกและมีงานทําไดภายใตเงื่อนไขที่
เหมาะสมกับสถานะ ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดนโยบายเพิ่มรายไดใหแกแรงงานวันละไมนอยกวาสามรอย
บาท ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร และเพื่อใหแรงงานสามารถ
ดํารงชีพไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึน ซึ่งถือเปนนโยบายที่สนับสนุนใหการเขาสู
ตลาดแรงงานของประชาชนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น พรอมกับอาจสงผลใหนายจาง/สถานประกอบการ
บางรายที่มีตนทุนดานการผลิตต่ําลดจํานวนพนักงานลง ทําใหมีผูถูกเลิกจางหรือผูตองการเปลี่ยนงาน
เขาสูตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้นดวย ดังน้ันเพ่ือเปนการรองรับผูที่วางงานและตองการเขาสูตลาดแรงงาน
ตามนโยบายดานแรงงานของรัฐบาล กรมการจัดหางาน จึงจัดทําโครงการวันนัดพบแรงงานเพ่ือเพ่ิม
โอกาสการมีงานทําใหกับผูประสงคจะหางานทํา ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง ผูตองการเปลี่ยนงาน และ
ผูสําเร็จการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา จึงจัดโครงการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูวงการวิชาชีพ 
“กิจกรรมนัดพบแรงงาน” ขึ้น 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพื่อใหนักศึกษาไดทราบตําแหนงงานวางจํานวนมากที่นายจาง / สถานประกอบการ เปดรับ

สมัคร 
2. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณกับนายจาง/สถานประกอบการจํานวน

หลายรายโดยตรงในคราวเดียวกัน     
3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการจางงาน กรณีนายจาง/สถานประกอบการ พิจารณาเห็นวาผูสมัคร

งานมีคุณสมบัตติามท่ีตองการ   ทําใหมีอาชีพ   มีรายได     
4. เพื่อใหนักศึกษาไดรูแหลงการจางงานและความตองการของตลาดแรงงาน  ซึ่งจะชวยใหได

เตรยีมตัวเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ     
5. เพื่อใหนักศึกษาเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายในการหางานทํา  
6. เพื่อใหนักศึกษาผูสมัครงานไดทราบแนวทางการเตรียมตัวสมัครงานไดประสบการณในการ

สมัครงานและการสัมภาษณจากนายจาง     
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7. เพื่อใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการหางานทําจากการชมนิทรรศการ เอกสาร 
แผนพับ/ แผนปลิวที่ผูจัดงานไดนํามาเผยแพรประชาสัมพันธภายในงาน 

8. เพื่อใหความรูแกนักศึกษาเรื่องเคล็ดลับการสมัครงานและวิธีการเขียนเรซูเมผานการ 
Workshop เรื่อง“การเขียนเรซูเมอยางไรใหไดงาน”   

 
2. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ดวยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยกลุมกอตั้งศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี  

ศาสตราจารย ดร.เอกวิทย ณ ถลาง และคุณโสภณ สุภาพงษ มีความสนใจเรื่องสันติศึกษา ผูบริหาร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห เ กิ ด สั น ติ ศึ ก ษ า ขึ้ น ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกําหนดแนวคิดการดําเนินงานดาน
สันติศึกษา (P e a c e  S t u d i e s) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2548 มีมติเห็นชอบใหโครงสรางการทํางานประกอบดวย 4 ศูนย คือ 1.ศูนยศึกษาการจัดการความ
ขัดแยง (Conflict management) 2.ศูนยจิตพิสัยศึกษา (Contemplative Education) 3. ศูนย
อิสลามศึกษาเพ่ือการพัฒนา (Islamic Perspective for Peace of Development) 4. ศูนยศึกษา
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) จุดมุงหมายเพื่อสรางความเปนผูนําใหคนในสังคม ซึ่งลักษณะของ
ผูนําน้ีจะเปนคนท่ีมีความเขมแข็ง มีอิสระและมีวิธีคิดที่เปนกลาง (Peace of Mind) โดยวิทยาเขตสุ
ราษฎรธานีเนนการดําเนินงานดาน Contemplative Education ซึ่งเปนการเรียนใหรูตนเองใหมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางความเปนผูนําใหคนในสังคม ซึ่งลักษณะของผูนํานี้จะเปนคนที่มีความเขมแข็ง มี
อิสระและมีวิธีคิดที่เปนกลาง (Peace of Mind) โดยใชหลักคําสอนของทานพุทธทาสเปนแกนในการ
สรางความรูเปนการสรางใหเติบโตอยางเขมแข็ง โดยรูปแบบในการดําเนินการสามารถดําเนินการได
หลายทาง เชน เปดสอนเปนวิชาทางเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี  จัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา การทําปฐมนิเทศ  ปจฉิมนิเทศ กอนสําเร็จการศึกษา  และควรอบรมใน
ลักษณะ Intensive Course เปนตน จากแนวคิดและแนวทางการดําเนินการขางตน วิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี จึงดําเนินการปจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา  ซึ่งเปนทางหนึ่งในการนํา
แนวคิดดานสันติศึกษาไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น   

มีวัตถุประสงคดังนี้ 
1. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดแนวคิด มีเปาหมายในการทํางานและดําเนินชีวิตใหมีความสุข 
2. เพ่ือสรางพลังใจใหนักศึกษาไปสูจุดหมายปลายทาง    
3. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรัก  ความผูกพันตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
4. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาบุคลิกภาพใหกับนักศึกษา 

 
3. โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพศิษยเกา (บรรยายใหบัณฑิตเพ่ือสนับสนุนการ

ทํางาน) 
ดวย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต

ป การศึกษา 2546 จนถึงปจจุบัน จํานวนมากกวา 1,000 คน และผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี กระจายอยูในหลายจังหวัดและหลายสาขาอาชีพ เปนกลุมศิษยเกาที่มีการรวมตัวกัน มี
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การพบปะสังสรรคกันอยางไมเปนทางการ ดังนั้นเพ่ือเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกากับศิษย
เกา ศิษยเกากับศิษยปจจุบัน และศิษยเกากับสถาบัน โดยสถาบันเปนศูนยกลางในการติดตอ
ประสานงาน เพื่อผลักดันใหเกิดกิจกรรมท่ีชวยสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ท้ังในสวนของการ
สะทอนขอมูลที่นําไปสูการเพ่ิมคุณภาพบัณฑิต การใหขอแนะนําเก่ียวกับแหลงงาน แนะแนวทางการ
ทํางาน การหาแหลงฝกงานสําหรบัวาที่บัณฑติ การเขามาสนับสนุนหรือรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
ตั้งปญหาหัวขอวิจัยหรือรวมทําแหลงทุน และการเปนสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวิทยาลัย รวมถึง
การมีสวนรวมในกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น งานกิจการนักศึกษาจึงจัดโครงการ
พัฒนาประสบการณวิชาชีพศิษยเกา โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกากับศิษยเกา โดยสถาบันเปนศูนยกลางในการติดตอ
ประสานงาน 

2. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกากับสถาบัน ใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ
สถาบัน  

และรวมกันพัฒนาสถาบัน 

3. เพื่อเยี่ยมเยืยนใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเรื่องการทํางาน 

4. เพื่อสงเสริมการถายทอดประสบการณการทํางานจากศิษยเกากับศิษยเกา 
 (http://dasd.surat.psu.ac.th/personal.php?type=3) 
 

อนึ่ง วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเพิ่มโอกาสในการไดงานทํา
หลังสําเร็จการศึกษาผานรายวิชาฝกงานและสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2562 ไดมี
การกําหนดนโยบายดานสหกิจศึกษาและการฝกงาน ดังตอไปนี้ 
1. ดานการฝกงาน 

1.1 จัดโครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาฝกงาน  
1.2 ประสานงานกับสถานประกอบการดานการฝกงาน  
1.3 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  

 
2. ดานสหกิจศึกษา 

2.1 จัดโครงการแนะนําสหกิจศึกษาแกนักศึกษาชั้นปที่ 2 เพ่ือเปนชองทางในการตัดสินใจเลือก
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.2 การเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา 
2.3  มหาวิทยาลัยฯ โดยงานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา  จัดใหมีการ

อบรมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน เพ่ือเปน   การเตรียมใหนักศึกษามีความพรอมกอนท่ีจะไป
ปฏิบั ติงาน โดยนักศึกษาจะตองเขารับการอบรมและปฏิบัติ   ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
กําหนด  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ คณะ/สาขาวิชา รวมจัด
ใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไป สหกิจศึกษาไมนอย
กวา 30 ชั่วโมง ประกอบดวย โครงการเตรียมความพรอมที่จัดโดย งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการ
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และการพัฒนานักศึกษา จํานวน 18 ชั่วโมง เปนทักษะทางดานท่ัวไป และทักษะทางดานวิชาชีพ
เฉพาะ จํานวน 15 ชั่วโมง  

2.4  ประสานงานกับสถานประกอบการในการขอตําแหนงงานวาง สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
2.5  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 
2.6 จัดงานวันสหกิจศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาแตละสาขาวิชาไดแสดงผลงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางานสหกิจศึกษาระหวางกัน ท้ังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศและ
ตางประเทศ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดานวิชาการ การนําเสนอ บุคลิกภาพ และทักษะดานอื่นๆ 
เปนขอมูลใหแกนักศึกษารุนนองสําหรับพิจารณาเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา ฝกการทํางาน
เปนทีมและการสรางภาวะผูนําใหกับนักศึกษา ไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สูตลาดแรงงาน ตลอดจนให
นักศกึษาจากสาขาวิชาตางๆ ไดมมีมุมอง และตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 

2.7  ประสานงานการจัดสงนักศึกษาเขารวมนําเสนอผลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง ภาคใตตอนบน ระดับประเทศ 

นอกจากนี้ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมตามวิชาชีพของแตละหลักสูตร และเปนการ
ทบทวนเนื้อหาวิชาการที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชา สหกิจ
ศึกษา 1 หรือวิชาเตรียมความพรอมกอนสหกิจศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด จํานวนไมนอยกวา 15 
ชม. กอนออก   สหกิจศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา   (http://co-op.surat.psu.ac.th/) 

รายการหลักฐาน 
1) โครงการพัฒนานักศึกษา (AUN QA 8 การจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือใหนักศึกษาไดงานทํา, 

AUN QA 8 แนวคิดและหลักการโครงการเตรียมความพรอม, AUN QA 8 แผนการพัฒนา
นักศกึษาที่สอดคลองกับ iWiSE) 

2) โครงการทัศนศึกษา 
 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู
ทั้งดานกายภาพสังคมและจิตใจที่เอื้อตอการเรียนการสอนการวิจัยรวมท้ังสุขภาวะของผูเรียน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีนโยบายในการจัดบรรยากาศการ
เรียนรูทั้งดานกายภาพ สังคม และ จิตใจที่เอ้ือตอการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังสุขภาวะของ
ผูเรียนโดยทางหลักสูตรจัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอน  โดยมีการจัดการเรียน
การสอนที่เปนแบบActive Learning ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูผานการปฏิบัติ โดยเพ่ิมกระบวนการ
และกิจกรรมท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตางๆ มากขึ้น และหลากหลาย 
ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยการพูด การเขียน และการอภิปรายกับเพื่อนๆในชั้น
เรียน นอกจากนั้นยังมีงานกิจการนักศึกษาซึ่งมีการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา
นักศึกษาในดานสุขภาพกาย จิตใจและบริบททางสังคม โดยการจัดการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู
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ดวยกระบวนการจิตตปญญาศึกษา เพ่ือการดูแลสุขภาวะเปนองครวม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ และ
สังคม  

นอกจากนั้นมีการดาํเนินการเพ่ือสงเสริมสุขภาพและอนามัยของนักศกึษา ภายใตภารกิจหลัก 
3 ดาน คือ 

1. ดานการปองกัน ดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพใหแข็งแรงสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ   
ทั้งนี้ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองภารกิจทั้ง 3 ดาน โดยดานการปองกันไดดําเนินดังน้ี 

1.1 ประสานงานและใหบริการจัดทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (กลุม) และใหบริการ
ประสานงานบริษัทประกันกรณีนักศึกษาไดรับอุบัติ เหตุและรับการรักษาพยาบาลตลอดท้ัง
ประสานงานการเบิกจายคาสินไหมทดแทน 

1.2  ประสานงานกับหนวยประกันสุขภาพถวนหนา โรงพยาบาลสุราษฎรธานี จัดทําบัตร
ประกันสุขภาพใหกับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุและปองกันการเจ็บปวย 

1.3  ดําเนินการจัดทําแผนพับ/คูมือการดูแลสุขภาพนักศึกษา การปองกันและการปฏิบัติตัว
ขณะเจ็บปวย ขั้นตอนการรับบรกิารกรณีเจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ 
 

2. ดานดูแลรักษา ไดจัดโครงการศูนยบริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องตนในลักษณะ Pre-Clinic 
ที่เปดใหบริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจายยาสามัญประจําบานและการนําสง
โรงพยาบาลกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน/เจ็บหนักพรอมทั้งการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับ
โรงพยาบาล อาจารยที่ปรึกษาและผูปกครอง 

การจัดทําประกันสุขภาพนักศึกษา   
- งานบริการและสวัสดิการไดจัดโครงการศูนยบริการสุขภาพนักศึกษาเบ้ืองตนในลักษณะ 

Pre-Clinic ที่เปดใหบริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจายยาสามัญประจําบาน
และการนําสงโรงพยาบาลกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน/เจ็บหนักพรอมท้ังการติดตามอาการและการบริการ
ประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารยที่ปรึกษาและผูปกครอง 

3.  ดานสงเสริมสุขภาพนักศึกษา ไดจัดโครงการสงเสริมสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ 
เพื่อใหนักศึกษามีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจสามารถมีความสุขในระหวางศึกษาเลา
เรียนตลอดทั้งการจัดโครงการตางๆ ซึ่งงานบรกิารและสวัสดิการ  มีดังนี้ 
 1. โครงการม.อ.หวงใย ใสใจสุขภาพ 
 2. โครงการพลังวัยใส  มหาวิทยาลัยสีขาว 
 3. โครงการเครือขายแกนนําปฐมพยาบาล 
 4. โครงการรกันวลสงวนตัว รกัยิ่งใหญสูอนาคต 
 5. โครงการานอาหารปลอดภัย ชาวม.อ. 
 6. โครงการพลังเครือขายการเฝาระวังเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ 
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาพนักศึกษาและศิลปะปองกันตัว 
 8. โครงการขับขี่ปลอดภัย 
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ทางมหาวิทยาลัยฯ เห็นถึงความสําคัญของจิตใจผูเรียนซึ่งสงผลถึงคุณภาพของการเรียนการ
สอน ดังนั้นเพ่ือผอนคลายความตึงเครียดหลังเลิกเรียนใหนักศึกษา จึงมีการจัดสวัสดิการรถรับ-สง
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก จํานวน 3  คัน ไวบริการนักศึกษาตลอดป
การศึกษา โดยรถว่ิงรับ-สง มายังอาคารเรียนและสํานักงานอธิการบดีจนถึงหอพัก ในวันเวลาราชการ
ตั้งแตเวลา 07.30 – 17.30 น.และนอกเวลาราชการจัดบริการรถรับ-สงนักศึกษาไปยังภายนอก
มหาวิทยาลัยเชน บิ๊กซี โลตัส หางเซ็นทรัลพลาซาและตลาดในเมือง และเพื่อชวยผอนคลายปญหา
ตางๆของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดต้ังหนวยบริการใหคําปรึกษาและพัฒนานักศึกษา ซึ่งมี
หนาที่ 

 บรกิารใหคําปรึกษา 
    เมื่อไมสบายใจ มีปญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพ่ือน
และอื่นๆอีกมากมาย กําลังหาทางออกตองการคนชวยคิด ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

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

– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th 

– Facebook :งานพัฒนานักศึกษา 

– โทรศัพท : 077-355040 ตอ 2118 

– มาพบพี่ดวยตนเอง ท่ี หองเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการฯ 

 บรกิารสารสนเทศ  
   งานพัฒนานักศึกษา มีบริการขอมูลใหความรูตางๆที่เปนประโยชนแกนองๆทั้งในเรื่องของ
การศึกษา การใชชีวิต อาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม ชองทางการใหบริการมีดังนี้  

– บอรดประชาสัมพันธ  

– Facebook กลุมงานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท: 077-278861/086-6299354 

– มาพบพี่ดวยตนเอง ท่ีงานพัฒนานักศึกษา 
 นอกจากนั้นมีการดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิด โดยระบบหอพัก จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษา
ประจําหอพัก เพ่ือใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดใหมีระบบพี่ดูแล
นอง โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาประจําแตละหอพัก  หอพักละ 5 คน คอยดูแลใหคําปรึกษา
เบื้องตน (http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=31) 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, 

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

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

     
 

  

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

    
 

   

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ 
คะแนน 

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

      
 

 

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

       

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

   
 

    

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 9 

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

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

etc.) are adequate and updated to support education and research 

 มีอุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัยและเพียงพอสนับสนุนการเรียนการสอน และ

การวิจัย ทางหลักสูตรมีการประสานงานกับ หนวยงานอ่ืนๆ โดยสงจํานวนนักศึกษา ความตองการใช

งานเครื่องมือตางๆ ซึ่งระบุในบทปฏิบัติการในแตละภาคการศึกษา เชน ฝายอาคารสถานท่ีและการ

จัดการทรัพยสิน มีระบบแจงซอม (http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php) ซึ่งมีระบบ

บรกิารซอมแซม ดูแล อุปกรณ และการใชงานในสวนของหองเรียน หองเรียนรวม จัดหา/สรางอาคาร

ตามแผนจัดทํางบประมาณรายงานประจําปและจัดทํางบครุภัณฑมีการสํารวจความเพียงพอของ

หองเรียน อุปกรณตรวจสอบความพรอม คุณภาพ รวมทั้งขอมูลท่ีสะทอนจากอาจารย นักศึกษา 

บุ ค ล า ก ร  ที่ แ จ ง ซ อ ม แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ซ อ ม แ ซ ม พ ร อ ม แ จ ง ผ ล

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=273) นอกจากน้ียังมีระบบการขอใช

หองเรียน หองประชุมออนไลน ทั้งนี้ยังมีการดูแลเรื่องความสะอาดตามหลักสุขอนามัย มีจุดคัดกรอง 
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จุดบริการเจลแอลกอฮอล และหองเรียน สถานท่ีตางๆ มีการรักษาระยะทางสังคม (Social 

Distancing) เพ่ือปองกันโรค COVID-19  

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

research 

 มีหองสมุดและทรัพยากรอยางเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการ

วิจัยมีการกําหนดรายชื่อหนังสือ วารสาร และสื่อการสอนท่ีใชในรายวิชาในหลักสูตร ใหทันสมัย โดย

หลักสูตรเสนอรายชื่อหนังสือที่เก่ียวของกับรายวิชาไปยังหองสมุดหองสมุดจัดทําบัญชีหนังสือไปยัง

งานพัสดุ และสํารวจความเพียงพอของหนังสือโดยหองสมุด มีการเก็บขอมูลที่สะทอนขอมูลหนังสือ

จากอาจารย นักศึกษา บุคคลากร และมีระบบแจงความตองการหนังสือ รวมท้ังมีการประชุมหาแนว

ท า ง แ ก ไ ข  ต า ม ข อ เ ส น อ แ น ะ  โ ด ย ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ห อ ง ส มุ ด

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=251) โ ด ย ง า น จั ด ซื้ อ ท รั พ ย า ก ร

สารสนเทศมีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศใหบริการในหองสมุดตามขอมูลที่ปรากฏใน

หมวด 6 ของ มคอ. 3 แตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80 นอกจากนี้แลวยังมีสื่อการสอน และ

วารสารแบบออนไลนไวบริการอีกดวย 

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

and research 

มีหองปฏิบัติการและเคร่ืองมืออยางเพียงพอทั้งดานเฉพาะทางดานเทคโนโลยียาง และดานเทคโนโลยี

ไมที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยในสวนของหองปฏิบัติการมีการสํารวจความ

เ พี ย ง พ อ ข อ ง ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  อุ ป ก ร ณ  เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=260) และมีการตรวจสอบความพรอม 

คุณภาพ และดําเนินการจัดหา และซอมแซมเครื่องมือในปฏิบัติการ โดยศูนยวิทยาศาสตรและ

เคร่ืองมือกลางโดยมีการประสานงานกับหลักสูตรคือ กําหนดแผนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร 

กําหนดครุภัณฑ สารเคมี ที่ใชในรายวิชาปฏิบัติหรือคูมือปฏิบัติการในหลักสูตร ใหทันสมัยกําหนด

แผนการจัดซื้อครุภัณฑรวมกับศูนยวิทยาศาสตรโดยทางหลักสูตรเสนอรายชื่อครุภัณฑที่เก่ียวของกับ

รายวิชาไปยังศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือสงรายการครุภัณฑ สารเคมีไปยังงานพัสดุเพื่อจัดซื้อรวมทั้งมีการ

สํารวจความเพียงพอของครุภัณฑ สารเคมี รายงานผลการใชหองปฏิบัติการเคร่ืองมือ สารเคมี ใน 

มคอ. 5 ที่สะทอนขอมูลจากอาจารย นักศึกษา บุคคลากร ที่แจงความตองการ 

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

support education and research 
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มีสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส อยาง

เพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย โดยศูนยสารสนเทศมีการสํารวจ

ค ว า ม เ พี ย ง พ อ ใ น ก า ร ใ ช ง า น ห อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=253), 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=254) ตรวจสอบความพรอม คุณภาพ 

ร วมถึ ง จั ด ห า อุ ป ก รณ จุ ด เ ชื่ อ ม ต อ อิ น เ ท อ ร เ น ต แบ บ ไ ร ส า ย ใน ทุ ก อ าค า รป ฏิ บั ติ ก า ร

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=255)  และซอฟแวรตางๆ ตามการ

สํารวจความตองการของนักศึกษาและบุคลากร มีการประสานงานกับหลักสูตรโดยกําหนดแผนการรับ

นักศกึษา จํานวนนักศึกษาและรายวิชาที่จําเปนตองใชงานหองคอมพิวเตอรและอุปกรณ จากหลักสูตร 

ทางงานแผนจัดทํางบประมาณรายจายโดยกองแผน มีการจัดหาตามแผนจัดทํางบประมาณครุภัณฑ

และซอฟทแวรประจําปรวมกับศูนยสนเทศ ตามการใชงานและผลสํารวจความเพียงพอ ความทันสมัย 

ความพรอมของหองเรยีนและอุปกรณ  

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

special needs are defined and implemented 

 มีการระบุและใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเขาถึง

ไดสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษมีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร ทางงานแผน

จัดทํางบประมาณรายจายโดยกองแผนแผนเรื่องสุขภาพความปลอดภัย และประกันภัยของนักศึกษา 

และบุคลากรแผนการติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย มีการจัดหา/สรางอาคาร อุปกรณตามแผนจัดทํา

งบประมาณประจําปรวมกับงานพัฒนานักศึกษาเตรียมหองพยาบาล ติดตั้งและซอมแผนความ

ปลอดภัยในทุกๆดาน รวมกับงานพัฒนานักศึกษา หอพัก และศูนยวิทยาศาสตรมีการสํารวจความ

เพียงพอของหองเรียน อุปกรณตรวจสอบความพรอม คุณภาพ และสะทอนขอมูลจากอาจารย 

นักศึกษา และบุคลากร และดําเนินการซอมแซมพรอมแจงผลมีการประชุมหาแนวทางแกไขตาม

ขอเสนอแนะโดยหลักสูตรและวิทยาเขต 

 ทั้งนี้สาขาเทคโนโลยีไม และเทคโนโลยียางมีการปรับปรุงจัดการหองปฏิบัติการใหมทุกๆกอน

เปดภาคเรียนการศึกษา มีกิจกรรม Big cleaning เพื่อใหเกิดสภาพภูมิทัศนที่สวยงาน และสามารถใช

งานหองปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย 

นอกจากหองเรียนสวนกลางของมหาวิทยาลัยฯ แลว สาขาวิชาเทคโนโลยียางมีหองปฏิบัติการ

อุตสาหกรรมหนักดานยาง หองปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง และหองเครื่องมือวิเคราะหที่ทันสมัย เพื่อ

ทําการจัดการเรียนการสอนและรองรับการทําวิจัย ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรดังน้ี 



115 
 

    
 

1. การใหนักศึกษาใชถุงมือยางปองกันอันตรายจากสารเคมีที่มีฤทธ์ิกัดกรอน 

2. การใหนักศึกษาใสผาปดจมูกเพ่ือปองกันอันตรายจากสารเคมีที่สามารถระเหยได 

3. การใหนักศึกษาสวมใสเสื้อกราวนในการเรยีนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

4. การใหนักศึกษาสวมใสแวนตากันสารเคมีในกรณีท่ีบทปฏิบัติการนั้นอาจมีอันตรายกับดวงตาได 

5. การใชตูดูดควันในกรณทีี่ใชสารเคมีท่ีระเหยไดงายและมีอันตรายสูง เชน กรด เบส เปนตน 

6. ภายในหองปฏิบัติการมีการติดตั้ง Shower ซึ่งใชในกรณีที่สารเคมีกระเด็นใสรางกาย และทาง

นักวิทยาศาสตรผูดูแลหองไดมกีารตรวจเช็ควาสามารถใชงานไดทุกภาคการศึกษา 

7. มีการเขียนบันทึกขอความแสดงความจํานงขอชุดยาสามัญประจําบานสําหรับกรณีฉุกเฉินใน

หองปฏิบัติการ  

8. มีถังดับเพลิงติดตั้งอยูตามจุดตาง ๆ ซึ่งถังสีแดงใชในกรณีไฟไหม ทางงานอาคารสถานที่จะทําการ

ตรวจเช็คการใชงานไดทุกป  

9. หากเปนหองเครื่องมือกลาง และหองโครงงานนักศึกษาจะมีการติดตั้งเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ 

เนื่องจากเปนเครื่องมือที่มีราคาแพงและผูใชจะตองไดรับการฝกอบรมกอนเพ่ือปองกันอันตรายที่จะ

เกิดขึ้น 

10. หองโครงงานนักศึกษามีการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่เขาใชหอง

โครงงาน 

11. อาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีกริ่งฉุกเฉินใหเสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชนไฟไหม

เปนตน ซึ่งทางงานอาคารสถานท่ีจะทําการตรวจเช็คการใชงานไดทุกป 

12. ในหองโครงงานนักศึกษามีตัวจับควัน (Smoker) กรณีที่มีควันซึ่งเกิดจากการทําปฏิบัติการมาก

เครื่องนี้ก็จะทํางาน  

นอกจากน้ันมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยแบบ key assessment โดยใชระบบตรวจจับ

ลายนิ้วมือ เพื่อปองกันไมใหบุคคลภายนอกเขามาในบริเวณหองวิเคราะหของสาขาวิชานอกเวลา

ราชการทั้งนี้นักศึกษาสามารถเขาถึงไดโดยการติดตอเจาหนาที่เพื่อบันทึกลายน้ิวมือกอนเขาใชงาน

แ ล ะ มี แ ผ น ฉุ ก เ ฉิ น  ก ร ณี ไ ฟ ฟ า ดั บ  แ ก ส ร ะ เ บิ ด  เ กิ ด ก า ร รั่ ว ไ ห ล ข อ ง ส า ร เ ค มี  

(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=265)  
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Criterion 10 

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

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1 ความตองการและขอเสนอแนะจาก 

stakeholders ไดนํามาประเมิน และ เปน

สวนชวยในการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรอยางไร 

       

10.2 มีกระบวนการปรบัปรุงหลักสูตรที่
ชัดเจนและกระบวนการตองถูกประเมิน
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงตอเนื่อง 

       

AUN 10 

Quality Enhancement 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.3 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
(criteria 3) และการวัดประเมินผล 
(criteria 5 ) ตองถูกประเมินประสิทธิภาพ
และมีการปรับปรุงตอเนื่อง (แจกแจง
กระบวนการประเมินและปรับปรุง) 

       

10.4 มีการนําผลการวิจัย (ของอาจารย 
นักศึกษา) มาใชในการเรยีนการสอน
อยางไร 

       

10.5 มีการประเมินคุณภาพและปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู อยางไร 

       

10.6 มีกลไกการรวบรวมขอมูลจาก 
stakeholders อยางเปนระบบ มีการ
ประเมิน และปรับปรงุอยางไร 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 10 

10.1 ความตองการและขอเสนอแนะจาก stakeholders ไดนํามาประเมิน และ เปนสวนชวยใน

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอยางไร 

 Stakeholders ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
ประกอบดวย นักศึกษาปจจุบัน คณาจารยในหลักสูตร บัณฑิตในหลักสูตร ผูประกอบการและผูใช
บัณฑิต โดยมีการสํารวจขอมูลความตองการและขอเสนอแนะจาก stakeholders เพ่ือนําไปออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร ไดนําขอมูลมาเปนสวนชวยในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ดังแสดงใน
ตาราง 
 

แหลงขอมูล stake holder วิธีการนําขอมูลไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

นักศึกษาปจจุบันและบัณฑิต ขอมูลจากนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตที่ไดสวนใหญ ประจําป
การศึกษา 2562 เปนการประเมินผาน Google form ผาน
หนวยงานที่ใหบรกิารหลักๆ 8 หนวยงานของวิทยาเขต คือ 1 .
สารสนเทศ 2.ศูนยวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลาง 3.นโยบาย
และแผน 4.สนับสนุนวิชาการ 5.อาคารสถานท่ี 6.วิศวกรรม
และซอมบํารุง 7.งานพัฒนานักศึกษา 8.บรรณสารสนเทศ 
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เปนเร่ืองเก่ียวกับ คุณภาพของหลักสูตรที่ศกึษา การเรียน การ
สอน ของหลักสูตร กิจกรรมเสริมในรายวิชาของหลักสูตร การ
ใหบริการหองสมุดและฐานขอมูลออนไลน PSU Library ความ
สอดคลองของทรัพยากรหองสมุดกับหลักสูตร/วิชาเรียน ความ
ทันสมัยของทรัพยากรหองสมุดและสื่อสารสนเทศ การ
ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร, Wi-Fi และระบบคอมฯ 
ความสอดคลองของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร, Wi-Fi และ
ระบบคอมฯกับการใชงาน การใหบริการหองปฏิบัติเฉพาะทาง 
ความสอดคลองของหองปฏิบัติเฉพาะทาง ความเพียงพอของ
อุปกรณของหองปฏิบัติการ การใหบริการศนูยกีฬาและการ
ออกกําลังกาย ความปลอดภัยของศนูยกีฬาและการออกกําลัง
กาย การใหบริการหอพัก ความหนาแนนภายในหอพัก (เฉพาะ
นักศึกษาที่พักหอพักมหาวิทยาลัย) ความปลอดภัยของหอพัก 
การใหบริการโรงอาหารและการจําหนายอาหาร ความเพียงพอ
การใหบริการโรงอาหารและการจําหนายอาหาร ความเพียงพอ
ของหองเรียน อาคารเรียน และอุปกรณ การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของเจาหนาที่ ความรูสึกปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัย ความผูกพันที่มีตอหลักสูตร การเรียนการสอน 
ความผูกพันที่มีตออาจารยในสาขาและคณะฯ ความผูกพันที่มี
ตอความเปนลูกพระบิดา ม.สงขลานครนิทร  
กรรมการหลักสูตรมีการดําเนินการดังน้ี  
1.ปรับรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยและตรงกับความตองการ
ของตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายวิชาชีพเลือก ท่ีสามารถ
ปรับเน้ือหาไดสอดคลองและทันกับสถานการณ  
2. จัดอบรมเพ่ิมเติมกรณีนักศึกษาที่ใกลจบ เพื่อใหไดรับความรู
เพียงพอ และเพิ่มกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมและจําเปนใหมาก
ขึ้นตามแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ผานการอบรม 
เชนการอบรมมาตรฐาน ISO 
3.นําเสนอขอมูลไปยังผูบริหารเก่ียวกับการเปดวิชาชีพเลือก
ทางดานการควบคุมคุณภาพและการจัดการ เพ่ือใหตรงกับ
ความตองการของสถานประกอบการ และเพ่ือเพ่ิมทักษะให
นักศึกษาที่จําเปนตองใชในสถานประกอบการ 
4. นําเสนอขอมูลไปยังผูบริหารเก่ียวกับความตองการและ
ขอมลูการใหการสนับสนุนจากหนวยงานสนับสนุนเพื่อการ
พัฒนา 
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ผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิต ขอมูลจากผูประกอบการสวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับทักษะ การ
ใชเคร่ืองมือ  การปรับตัวในสถานประกอบการได ทักษะการคดิ
วิเคราะห การใชทักษะทางดานวิชาชีพ และทักษะดานภาษา 
อีกทั้งในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดสรุปไดคือ 
1.บัณฑิตมีความรู และสามารถประยุกตใชความรูในการ
ปฏิบัติงานไดจริง  
2. บัณฑิตมีทักษะในการใชภาษาตางประเทศและสามารถใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัยในการสื่อสาร  
3. บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห ใหขอเสนอแนะเพ่ือการทํางาน 
แกปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานไดและความสามารถเรียนรูดวย
ตนเองและปรับตัวเขากับสถานการณเพื่อใหเกิดการเรยีนรู
ตลอดชีวิต 
4. บัณฑิตมีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
สาธารณะ 
5. บัณฑิตมีความเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนา
ของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง และสามารถพัฒนาตัวเองให
เปนผูประกอบการได 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําขอมูลมาดําเนนิการดังนี้  
1.อบรมความรู ทักษะเพิ่มเติมใหนกัศึกษา  
2.ประชุมสาขาวิชาเพ่ือชี้แจงใหอาจารยผูสอนกําชับในเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา  
3.ปรับเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรเทาที่ทําได  
4.จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 
5. เพิ่มความรวมมือในการวิจัยเพื่อแกปญหาใหกับ
ผูประกอบการ 
6. จําลองสถานการณใหนักศึกษาวิเคราะหและแกปญหา โดย
ประเมินจากผลลัพธของสถานการณน้ันและสังเกตจาก
กระบวนการเพ่ือใหไดมาซึ่งผลลัพธ 

คณาจารยในหลกัสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรประชุม
เพ่ือระดมสมองในทกุภาคการศึกษาเพ่ือทบทวนกลยุทธ
หลักสูตรใหทันสมัยและตรงกับความตองการของโลกปจจุบัน 
เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให
ตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตและนักศึกษา และใช
โอกาสในการนิเทศนักศึกษาฝกงาน และนักศึกษาฝกสหกิจ
ศึกษาเพ่ือรบัฟงขอเสนอแนะของผูประกอบการในการปรบัปรุง
หลักสูตร 
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รายการหลักฐาน  
1.หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
2.รายงานการประชุมกรรมการหลักสูตร และรายงานการประชุมสาขาวิชา  
3.แบบแสดงความคิดเห็นจากบัณฑิต  
4.ขอมูลการสัมภาษณผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  
5. ขอมูลการประเมินนักศึกษาฝกงาน และฝกสหกิจ 
6.รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ (เชน 927-403 เทคโนโลยีพลาสติก 927-
252 เคมีของไม เปนตน) 

7. สรปุขอมูลแบบสอบถามของนักศึกษา 
 

10.2 มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ชัดเจนและกระบวนการตองถูกประเมินประสิทธิภาพและ
มีการปรับปรุงตอเนื่อง 
 ระบบการประเมนิหลักสูตรเปนดังนี้  

1. มีการปรบัปรุงหลักสูตรทุก 5 ป   
2. มีการปรบัปรุงหลักสูตรยอย  เชน การปรบัเพ่ิมรายวิชา  การปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 

โดยมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
2.1 กรรมการหลักสูตรทําเรื่องเสนอมายังคณะ  
2.2 คณะนําเรื่องเขาประชุมกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการ

ปรบัเปลี่ยน  
2.3 คณะเสนอผลการพิจารณาจากกรรมการประจําคณะไปยังวิทยาเขต จากนั้นจึง

ดําเนินการปรับเปลี่ยนหลังจากไดรับอนุญาตจากวิทยาเขตแลว  

การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหทันสมัยและตรงกับความตองการของนักศึกษา โดยมีการประชุม
คณาจารยในหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของชื่อหลักสูตรใหตรงกับความตองการของตลาด
และนักศึกษา โดยมีการวิเคราะหรวมกันของคณาจารยและผูบริหารระดับวิทยาเขต 

การประเมินประสิทธิภาพของการปรับปรุงหลักสูตรสวนใหญจะเกิดขึ้นในการประชุม
กรรมการประจําคณะ ในการแสดงความคดิเห็น เชน ความลาชาของการทําเรื่องปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมี
เรื่องดังกลาวกรรมการจะเสนอผานคณบดีเพ่ือไปเสนอในระดับวิชาการวิทยาเขตตอไป และมี
กระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปรับปรงหลักสูตรพิจารณาผานคณะกรรมการประจําคณะ
ในครั้งถัดไป เพ่ือดูประสิทธิภาพของกระบวนการที่ใช หากมีขอที่ตองปรับปรุงก็จะแจงใหหลักสูตร
ดําเนินการเพื่อเปนแนวทางตอไป และมีการรวมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตาม
ความตองการของผูประกอบการ ผาน MOU และการพัฒนาหลักสูตรพันธุใหม   

 



121 
 

    
 

รายการหลักฐาน  
1. วาระการประชุมกรรมการหลักสูตร  
2. วาระการประชุมสาขาวิชา 
3. วาระการประชุมกรรมการประจําคณะ 
4. การประชุมคณาจารยในหลักสูตรและผูบริหารระดับวิทยาเขต  
5. MOU 

 

10.3 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน (criteria 3) และการวัดประเมินผล (criteria 5) ตอง
ถูกประเมินประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงตอเนื่อง  

กระบวนการประเมินและปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลมีการ
ดําเนินการดังนี้  

 
ระดับการประเมิน กระบวนการประเมินและปรับปรงุ  
ระดับชั้นเรียน การเรียนการสอน 

การปรับปรุงระดับชั้นเรียนสวนใหญเปนอาจารยผูสอน หรือทีมผูสอนเปนคน
พิจารณาความเหมาะสม และมีการประเมินและปรับปรุงทุกภาคการศึกษา 
เชน การยกตัวอยางใหสอดคลองกับกลุมผูเรียน การปรับเพิ่มเนื้อหาให
ทันสมัยขึ้น การปรับเปลี่ยนวิธีการเชน ปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบ lecture 
เปนแบบ active learning หรือการใชสื่อเพ่ิมเติมใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหา
มากขึ้น มีการประยุกตความรูจากโครงการวิจัยมาจัดการเรียนการสอนเพ่ือให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง และในบางรายวิชามีการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้กรณีมีปญหาเรื่องคนสอนมีภาระ
เพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม สาขาวิชามีการปรับรูปแบบการสอนในรายวิชาพ้ืนฐาน 
เปนแบบใช สื่อออนไลน มาชวยสอน ในสวนของการปฏิบัติการโดยให
นักศึกษาศึกษาจากสื่อเหลานั้นและฝกปฏิบัติดวยตนเอง สวนอาจารย สอน
บรรยายในสวนของเนื้อหา และมีการเตรียมสื่อการสอนออนไลน (LMS) ใน
บางรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถทบทวนความรู จากหองเรียนได
ตลอดเวลาที่ตองการ การเรียนการสอนผานระบบ Zoom และคณาจารยใน
หลักสูตรจํานวน 5 ทานไดผานเกณฑการประเมินและมีความเชี่ยวชาญการ
สอนระดับดรุณาจารย วิชชาจารยตามเกณฑ PSU-TPSF และอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตรมีงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพอยางตอเนื่อง มีตําแหนงทาง
วิชาการมากกวารอยละ 80 

การวัดและประเมินผล 
การปรับปรุงการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนสวนใหญเกิดไมมาก เพราะ
รูปแบบการประเมินสวนใหญเปนลักษณะการประเมินตามสภาพจริง และมี
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ระบบการประเมินท่ีเปนระบบกลางของวิทยาเขต ซึ่งมีอยูความหลากหลาย
และใชการประเมินหลายรูปแบบอยูแลว  เวนแตในกรณีที่ตองสอนนักศึกษา
เปนจํานวนมาก และหลายกลุม  และมีปญหาเรื่องคนตรวจ อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของขอสอบจากแบบอัตนัย เปน ปรนัย หรือเปนทั้งสอง
อยาง   นอกจากนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนเปอรเซ็นตการเก็บคะแนน คะแนน
เก็บ  กับคะแนนกลางภาค หรือ ปลายภาค  เปนตน และมีการวัดและ
ประเมินผลออนไลน เชน ผานระบบ Zoom  
โดยในแตภาคการศึกษาผูสอนจะใชผลการประเมินการเรียนการสอน และ
ขอคิดเห็นที่สะทอนจากนักศึกษาในแตละรายวิชามาประกอบการปรับปรุงการ
เรียนการสอนดวย ซึ่งอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญการสอนตามเกณฑ PSU-
TPSF จะมีแผนการสอน การวัดและวิธีการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน แสดงใหเห็นถึงกลยุทธในการเพิ่มกิจกรรมการสอนใหตรงกับ
เปาหมาย และตองปรับปรุงและรายงานใหทางมหาลัยรบัรองทุกป 
 

ระดับสาขาวิชา การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
สาขาวิชาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลตาม
นโยบายของคณะและวิทยาเขต  โดยมีการดําเนินการดังนี้  
1.หัวหนาสาขาวิชารับทราบนโยบายจากกรรมการประจําคณะ 
2.จัดประชุมสาขาวิชาเพ่ือชี้แจงนโยบาย เชน การมี active learning 100% 
การสอนเปนภาษาอังกฤษ อยางนอย 20% และเพ่ิมไปเรื่อยๆ หรือการใหมี 1 
วิชา  ใน 1  สาขา ตองสอนเปนภาษาอังกฤษท้ังเทอม เพ่ือเปนการเพิ่มทักษะ
ทางดานภาษาไปพรอมกับการเรียนรูเฉพาะทาง หรือการจัดกลุมผูเรียน กลุม
เรียนละอยางนอย 80 คน  เปนตน สวนรูปแบบการวัดและประเมินผลในปท่ี
ผานมายังไมมีการปรับเปลี่ยนมากนัก ยังคงเปนรูปแบบการประเมินตามสภาพ
จริงและเนนความหลากหลายของการประเมินและกอนการวัดและประเมินผล
การเรียนรูทุกครั้งจะตองมีการประเมินขอสอบสําหรับการสอบกลางภาคและ
การสอบปลายภาค โดยมีอาจารยในสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
นั้นเปนกรรมการอยางนอย 2 คนตอรายวิชา หลังจาการประเมินผลเสร็จสิ้น
ในสาขาวิชาจะมีการจัดประชุมกอนสงผลการประเมินและขอสอบวิชานั้น ๆ 
เขาสูคณะตอไป 

ระดับคณะ การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
ในระดับคณะมีการดําเนินการดังนี้  

1. คณะรับนโยบายมาจากวิทยาเขต  
2. ประชุมกรรมการประจําคณะ เพ่ือเสนอเร่ืองตอหัวหนาสาขาวิชาและ

กรรมการทุกคนทราบ เชน  การสอนแบบ active learning 100% 
การสอนเปนภาษาอังกฤษ 50% การจัดกลุมผูเรียนในแตละรายวิชา 
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การใหสาขาเปดรายวิชาชีพเลือก ไมเกิน 1 วิชาตอภาคการศึกษา
เทานั้น เปนตน  

3. กรรมการประจําคณะ และหัวหนาสาขาวิชารับทราบและนําไป
ดําเนินการตอไป  

ระดับวิทยาเขต  การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
วิทยาเขตรบันโยบายจากมหาวิทยาลัย  และนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ
จากนั้น ประชุมเพ่ือชี้แจงและมอบหมายงานไปยังหัวหนาสวนตางๆ เพ่ือสนอง
นโยบาย และปรับเปลี่ยน 

 
รายการหลักฐาน  

1.วาระการประชุมกรรมการหลักสูตร   
2.วาระการประชุมสาขาวิชา  
3.วาระการประชุมกรรมการประจําคณะ    
4.วาระการประชุมวิทยาเขต     
5. มคอ 3-6   
6. อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนระดับดรณุาจารย และวิชชาจารยตามเกณฑ PSU-

TPSF 
7. อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

10.4 มีการนําผลการวิจัย (ของอาจารย นักศึกษา) มาใชในการเรียนการสอนอยางไร 
 กระบวนการนําผลการวิจัยไปใชเปนดังนี้  
 1.อาจารยแตละทานทําวิจัย ที่สอดคลองกับความสนใจของตนเอง หรือตามแหลงวิจัย  
 2.อาจารยแตละทาน นําผลวิจัยไปใชในการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา ปรบัเพ่ิมกิจกรรมการ
เรยีนการสอน  หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 3. อาจารยแตละทานจัดการเรียนการสอนจากประสบการณการทําวิจัยในดานที่ถนัด เชน 
รายวิชา 927-424 SP (THERMOPLASTIC ELASTOMER) ซึ่งเปนวิชาชีพเลือกที่จัดตามความถนัดใน
การทําวิจัย, 927-252 CHEMISTRY OF WOOD สอนในบางหัวขอจากประสบการณการวิจัยที่ทําจริง
และไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติ 
รายการหลักฐาน  

1. วาระการประชุมสาขาวิชา  
2. มคอ 3-6    

 
10.5 มีการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู อยางไร  
 มีกระบวนการในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกดังน้ี  

1. อาจารยนําเสนอปญหาสิ่งอํานวยความสะดวกผานสาขาวิชา หรือผานคณะโดยตรง  
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2. สาขาวิชาประชุมเพ่ือประเมิน และนําเสนอปญหา หรือขอเสนอแนะไปยังคณะ เพ่ือ
นําเสนอไปยังวิทยาเขต  

3. ทางศูนยสนเทศฯ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนยปฏิบัติการและเคร่ืองมือกลาง หรือ
หองสมุด สงแบบประเมินความพึงพอใจ online มายังอาจารยแตละทานเพื่อประเมิน
และนําเสนอความคิดเห็น  

4. เจาหนาที่จะแจงใหอาจารยทราบผานทางระบบออนไลน หรือแจงเปนการสวนตัว และ
ใหประเมินผลความพึงพอใจหากเปนระบบการแจงแบบออนไลน 

รายการหลักฐาน  
1. วาระการประชุมสาขาวิชา  
2. แบบประเมินความพึงพอใจ online  
3. บันทึกขอความเพ่ือเสนอแนะปญหาและวิธีการแกปญหา  

 
 
10.6 มีกลไกการรวบรวมขอมูลจาก stakeholders อยางเปนระบบ มีการประเมิน และปรับปรุง
อยางไร 

 
กลไก การประเมิน การปรับปรุง 

มีการดาํเนินการรวบรวมขอมูล
ดังน้ี  

1. เก็บขอมูลจากบัณฑิต
ในวันรับปรญิญา โดย
ใหบัณฑิตกรอกขอมูล
ตามแบบฟอรม 

2. ประชุมกับ 
ผูประกอบการหรือ
ผูใชบัณฑิต 

3. นําแบบประเมินจาก
ผูประกอบการ จาก
การสงบัณฑิตไป
ฝกงานหรือ สหกิจ
ศึกษา มาวิเคราะห  

 

 
 

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

มีการปรบัปรุงรูปแบบเชน  
1. การปรับแบบฟอรม

แบบสอบถามแก
บัณฑติเพ่ือให
ครอบคลุมประเด็นที่
ตองการขอมูลมากขึ้น  

2. การปรับเปลี่ยนจาก
การประเมินโดยใช
กระดาษ เปนการ
ประเมินโดยใชระบบ 
online  คือใช 
Google form เพื่อทํา
ใหสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น อีกทั้งทําให
การวิเคราะหผลงาย
ขึ้น ซึ่งจะปรบัใชกับ
บัณฑติที่จะรับ
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ปริญญาตั้งแตป 2560 
จนถึงปจจุบัน  

  

รายการหลักฐาน  
1.วาระการประชุมสาขาวิชา  
2. แบบประเมินสํารวจคุณภาพบัณฑิต online  
3. วาระการประชุมกรรมการประจําคณะ  
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Criterion 11 

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

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

and the programme should achieve the expected learning outcomes and 

satisfy the needs of the stakeholders. 

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

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

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

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

the programme and its graduates. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is 

established, monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

       

AUN 11 

Output 
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11.3 Employability of graduates is 

established, monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

       

11.4 The types and quantity of research 

activities by students are established, 

monitored and benchmarked for 

improvement [2] 

       

11.5 The satisfaction levels of 

stakeholders are established, monitored 

and benchmarked for improvement [3] 

       

Overall opinion        

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 11 

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

benchmarked for improvement 

งานทะเบียนและประมวลผลไดเก็บรวบรวมขอมูลและรายงานผลการตกออกของนักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มีขอมูลการตกออกในแตละชั้นปดังตารางตอไปนี้ 

ปการศึกษา 
จํ า น ว น 

นศ.ในรุน 

จํานวน นศ สําเร็จการศกึษา 

ในระยะเวลา (ป) 

จํานวน นศ ที่ออกกลางคัน 

ระหวางในชั้นป 

3 ป 4 ป มากกวา 4 ป ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 เปนตนไป 

2558 38 - - - 1 0 0 0 

2559 25 - - - 2 3 0 0 

2560 40 - - - 2 1 0 0 

2561 10 - - - 0 0 0 0 
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2562 24 - - - 0 0 0 0 

 

ปญหาสําหรับนักศึกษาตกออกไดรับการแกไขอยางจริงจังผานระดับหลักสูตรตั้งแตป

การศึกษา 2561เปนตนมา เพ่ือลดจํานวนนักศึกษาตกออกและปองกันการตกออกของนักศึกษา โดย

ใหคณาจารยในหลักสูตรมีการประชุมการใหระดับผลการเรียนกอนประกาศอยางเปนทางการ หากมี

กรณีนักศึกษาตกออกซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงไดจะตองมีการทบทวนทบทวนผลการเรียนและนําเขาสู

กรรมการประจําคณะเพ่ืออนุมัติกอนการประกาศใหนักศึกษาทราบผล ซึ่งแนวทางน้ีชวยลดจํานวน

นักศึกษาตกออกมาเปนลําดับจนถึงปจจุบัน สวนนักศึกษาที่ออกกลางคันในป 1-4 จะมีโครงการ

อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกๆ ภาคการศึกษาซึ่งชวยลดปญหาและแกปญหาใหกับนักศึกษาตั้งแต

เนิ่นๆ และตอเนื่อง จนสามารถลดการออกของนักศึกษาไดเชนกัน แตท้ังนี้นักศึกษาที่ตัดสินใจลาออก

สวนใหญจะมีปญหาหลักๆ เน่ืองจากเหตุผลสวนตัว บางสวนมีปญหาเรื่องการเงิน เร่ืองสุขภาพ และ

ปญหาครอบครัว คณาจารยในหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาจะหาชองทาพิจารณาและชวยเหลือ

แนะนํา เชน ใหพักการเรียน หรือมีชองทางในการหาทุนการศึกษา ทุนทํางาน เพ่ือชวยแบงเบาภาระ

เรื่องการเงนิของนักศึกษา และนักศึกษาที่มีปญหาครอบครัวจะไดรับการปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา

อยางใกลชิดมากขึ้น มีระบบจําลองเกรดของนักศึกษาที่อยูในสภาวะวิกฤต และระบบท่ีตองปลดล็อค

โดยนักศึกษาตองติดตออาจารยที่ปรึกษาเทานั้นถึงจะลงทะเบียนได ปญหาเหลาน้ีแสดงถึงความเอาใจ

ใสและดูแลนักศึกษาอยางจริงจัง จนสามารถลดปญหาการออกของนักศึกษาลงไดตามลําดับ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  

และ  2558  ขอ  16.5  การลาออก  นักศึกษาย่ืนใบลาออก พรอมหนังสือรับรองของผูปกครองผาน

อาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติตอ อธิการบดีผูท่ีจะไดรับอนุมัติใหลาออกไดตองไมเปนหนี้สินกับ

มหาวิทยาลัย งานทะเบียนและประมวลผล  รับคํารองขอลาออกจากสภาพการเปนนักศึกษาและ

ดําเนินการตามขั้นตอน และสามารถทบทวนคืนสถานะนักศึกษาใหไดในภายหลังผานคณะกรรมการ

คณะ นี่คอืตัวอยางการดูแลนักศึกษาอยางจริงจังของมหาวิทยาลัย   

 

กระบวนการในการติดตามดูแลผลการศึกษาของนักศึกษา (ระบบ sis) 

สวนกลางมีระบบสารสนเทศนักศึกษา  (SIS) มีระบบ การอนุญาตและไมอนุญาตให

ลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษา ต่ํากวา 2.00 โดยระบบจะไมอนุญาตใหนักศึกษาที่

มีผลการศกึษาต่ํากวา 2.00  ลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ  และผูที่จะอนุญาตไดคืออาจารยที่ปรึกษา
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ของนักศึกษา เปนการสรางเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมาพบอาจารยที่ปรึกษากอนลงทะเบียนเรียนผาน

เว็บ เพ่ืออนุญาตการลงทะเบียนเรียนดังที่ไดกลาวแลวขางตน  

กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก ตกออก 

ในระดับหลักสูตรจะมีการประชุมพิจารณาผลการประเมินในแตละรายวิชา เพ่ือคัดกรองและ

พิจารณานักศึกษาที่อาจมีผลการศึกษาตกออกเพ่ือวางแผนการลงทะเบียนเรียนและประมาณการณ

ระดับข้ันท่ีคาดวาจะไดรับในแตละรายวิชาเพื่อปองกันการตกออกของนักศกึษา นอกจากนั้นสวนกลาง 

มีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาตกออก และสงไปพรอมกับการเสนอชื่อนักศึกษาเพ่ือรับรองผล

การศึกษาประจําภาคการศึกษา  โดยในรายงานมีผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ระดับ

คะแนนเฉลี่ยประจําภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) และรายงานชื่อนักศึกษาตกออก 

โดยในรายงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษา

กอนหนา และสถานภาพผลการศึกษากอนหนา  เพ่ือใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

สวนกลาง มีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาขอลาออก  ผานคําสั่งใหนักศึกษาพนสภาพการ

เปนนักศึกษาซึ่งสงใหคณะทุกคร้ังที่มีนักศึกษามาขอลาออก  และในคํารองขอลาออกนักศึกษาตองไป

ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาดวย 

กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาตกออก 

1. มีรายงานรายชื่อนักศึกษาตกออก พรอมการเสนอรับรองผลการเรียน แตละภาคการศึกษา เพ่ือให

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณารับรองผลการเรยีนและรับรองการตกออกของนักศึกษา  

2. เม่ือมีการออกคําสั่งพนสภาพการเปนนักศึกษาเน่ืองจากตกออกแลว จะมีการแจงคาํสั่งพนสภาพให

นักศกึษาที่สังกัดทราบและทาํหนังสือแจงผูปกครองของนักศึกษาทราบดวย  

อนึ่ง กอนจะมีการตกออก นักศึกษาสวนใหญมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 2.00 ในภาค

การศึกษากอนหนาที่จะมีการตกออก  ซึ่งนักศึกษาเหลาน้ี  มหาวิทยาลัยจะมีการแจงผลการศึกษาไป

ยังผูปกครองของนักศึกษาทราบดวย และมีการติดตอผูปกครองโดยอาจารยท่ีปรึกษาอยางใกลชิด จน

บางกรณีสามารถทําใหนักศึกษาที่คิดวาจะไมสามารถเรียนในระบบไดแลวกลับมาเรียนโดยมีความสุข 

และบางกรณีนักศึกษากลุมนี้ยังสรางชื่อเสียงและไดรับรางวัลในเวทีที่เก่ียวของอีกดวย 

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

for improvement 
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นักศึกษารหัส 60 ที่คาดวาจะสําเร็จในปการศึกษา 2562 สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 

4 ป ทั้งหมด โดยทางหลักสูตรและคณะ มีแนวปฏิบัติในการติดตามและเก็บขอมูล โดยใหอาจารยท่ี

ปรึกษาคอยติดตาม และแนะนําอยางใกลชิดผานชองทางออนไลนไมวาจะเปนเบอรมือถือ ไลน และ

เฟสบุค เพ่ือใหนักศึกษาไดปรึกษาอยางสะดวกและทั่วถึง แตการเปรียบเทียบระยะเวลาในการสําเร็จ

การศึกษากับนักศึกษาหลักสูตรใกลเคยีงจากตางมหาวิทยาลัย ทําไดยาก เนื่องจากแตละสถาบันมักไม

เปดเผยขอมูล 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

มหาวิทยาลัยฯ ไดทําการสํารวจการไดงานของนักศึกษาจากทุกป ในชวงงานรับปริญญา 

(กันยายนทุกป) โดยในป 2562 จากผลสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตในหลักสูตรซึ่งไดรับขอมูล 66

คน คิดเปนรอยละ 98 ของบัณฑิต พบวามีผูศึกษาตอ 7 คน คิดเปนรอยละ 10.8 ทํางานใน

บริษัทเอกชน 33 คน คิดเปนรอยละ 50 และยังไมไดงาน 26 คน  คิดเปนรอยละ 39.39 จากขอมูล

ของผูมีงานทําแลวพบวาเปนการทํางานตรงสายอาชีพโดยไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา 28 คน ซึ่ง

ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวานักศึกษาในหลักสูตรไดงานทําตรงกับวิชาชีพที่เรียน และมีการศึกษาตอ

ในระดับบัณฑิตศึกษา  

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

monitored and benchmarked for improvement 

 ปการศึกษา 2562 สาขาวิชายอยอุตสาหกรรมไมยางพาราและผลิตภัณฑและสาขาวิชายอย

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ มีนักศึกษาทั้งทําวิจัยผานรายวิชาโครงงานนักศึกษา และทําวิจัยผาน

โครงงานสหกิจศึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีจํานวนโครงการวิจัยที่นักศึกษาไดรับทุน

วิจัยรวมกับคณาจารยในหลักสูตร (ทุนวิจัยรวมกับโรงงาน) โดยงานวิจัยที่ทํามีลักษณะสอดคลองกับ

สาขาวิชาเอก มีคุณภาพและความถูกตอง (มีคณะกรรมการพิจารณาโครงราง กรรมการสอบ และ

อาจารยที่ปรึกษาโครงงานในการตรวจสอบความถูกตอง คุณภาพและประเมินผล) สามารถใชในการ

ปรบัปรุงแกปญหาในอุตสาหกรรม  

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดรับงบประมาณสําหรับพัฒนานักศึกษาจากวิทยาเขต และ

คณะ ทั้งงบประมาณในการนํานักศึกษาไปทัศนศึกษายังสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของ งบพัฒนา

นักศึกษาดานตาง ๆ งบโครงการบริการวิชาการที่นําเนื้อหาการเรียนการสอนไปบูรณาการกับการ

บริการวิชาการ (รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ เอกสารการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาของ

สาขาวิชา) มีการบูรณาการวิชาสัมมนาและวิชาวิจัยเพ่ือใหนักศึกษาไดมีความเขาใจอยางถองแทใน
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การทําวิจัยจนถึงการนําเสนอ เพ่ือเปนแนวทางในการเปนนักวิจัยที่ดีในอนาคต ซึ่งในปการศึกษาที่ 

2/2562 เปนปแรกที่สาขาวิชายอยอุตสาหกรรมไมยางพาราและผลิตภัณฑ มีการบูรณาการวิชาวิจัย

และวิชาสัมมนา จนมีผลเปนที่นาพอใจ แตทั้งนี้ยังมีประเด็นท่ีสามารถสรุปและเสนอแนะจากวิชา

ดั ง กล า ว โ ดยอ า จา รย ผู ป ร ะส า น งาน ราย วิ ช าคื อ  ผู ช ว ย ศ าส ตร าจ า รย  ด ร .  บัญ ญั ติ   

เฉิดฉิ้ม ไดสรุปไวเปนประเด็นเพ่ือพัฒนานักศึกษาและตัวอาจารยเองใหพัฒนางานวิจัยเพื่อผลลัพธของ

การเปนนักวิจัยที่พึงประสงคดังนี้ 

สรุปประเด็นสําคัญจากวิชาสัมมนา (Seminar) 2/2562 

1. นักศึกษาอาน Paper  และไมสามารถทําความเขาใจ หรือสรุป เปน ประเด็นสําคัญที่ไดจาก
การอานงานวิจัยน้ัน นักศึกษาไมไดรับความรูจากวิชาสัมมนาตามเจตนารมณของวิชา แต
สวนมากใช Tool เชน Google translation ในการแปลแบบยกเขง สัมมนาไมใชวิชาแปล
เอกสาร ตองทําความเขาใจในสิ่งท่ีอานไดจากงานวิจัย และไมจําเปนตองแปล Paper ทั้ง
ฉบับแบบหลับหูหลับตา บางครั้งชื่อเฉพาะของสิ่งมีชีวิตก็แปลมา แบบนี้ถือเปนเร่ืองเศราท่ี
เกิดขึ้น 
แนวทางแกไข ใหนักศึกษาทําเลมสัมมนาและเขียนแบบ Review article ซึ่งใน
เนื้อหาวิชาควรสอนนักศึกษาใหรูจักการเขียนแบบ Review article 

2. นักศึกษาสงเลมสัมมนามาใหอาจารยที่ปรึกษาอานและชวยแกไข โดยไมอานดูวาประโยคท่ี
แปลมาอานแลวเขาใจหรือไม เพราะคิดวาอยางไรอาจารยก็จะชวยแกไขให แนวคดิแบบนี้จะ
ทําใหนักศึกษามีความมักงายทางวิชาการ (Academic carelessly) และทํางานแบบใหผาน
ไปที  
แนวทางแกไข - ใหนกัศึกษาอานบทความสัมมนากอนสงมาใหอาจารยที่ปรึกษา ถา
นักศกึษาเองอานแลวก็ยังไมเขาใจ สับสน ก็เปนการยากที่จะทําใหคนอื่นเขาใจ 
   - จากประสบการณนี้จึงมีแนวคิดวาการใหนักศึกษาทําเลมสัมมนา
ใหเสร็จสมบูรณ (Completely first draft) กอนสอบนําเสนอสัมมนา นาจะทําใหนักศึกษา
เขาใจงานที่นําเสนอคอนขางถองแท แตอาจมีบางประเด็นที่กรรมการสอบสัมมนาอาจแนะนํา
เพื่อความสมบูรณและความถูกตองในศาสตรนั้นๆ เพ่ิมเตมิได 

3. อาจารยที่ปรึกษาไมจําเปนตองแกทุกหนา ทุกประโยค ในเลมสัมมนา ไมเชนนั้นจะเปนงาน
เลขานุการใหกับนักศึกษา 
แนวทางแกไข   ตองใหนกัศึกษาคิดวาในเลมตองแกตรงจุดไหนอีกบาง แกอะไร และเพราะ
อะไร ใหเขาไดคิดเปนระบบ 

4. ควรกําหนดเวลาในการแกไขเลมสัมมนา ที่ชัดเจนแบบ Peer review เพื่อฝกการทํางานเปน
ระบบและทันเวลา 
แนวทางแกไข   กําหนดใหทั้งอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาเวลาอานและแกไขแบบ Peer 
review   

บัญญัติ เฉิดฉิ้ม 
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6 พฤษภาคม 2563 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรไดจัดทําแบบสอบถาม

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของตนเองของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่ให

จัดการประเมินการสอนในทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ซึ่งโดยสวนใหญคณาจารยไดผลการประเมิน

ในระดับดีข้ึนไป (รายละเอียดตาม มคอ.5 ของแตละรายวิชา) 

 นอกจากนี้ ทางหลักสูตรไดรับผลการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการผานรายวิชา

สหกิจศึกษา และรายวิชาฝกงาน ที่เนนการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เมื่ออาจารยใน

หลักสูตรออกนิเทศนักศึกษาจะเปนชวงเวลาที่ผูประกอบการและอาจารยไดพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน

แนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูประกอบการ ซึ่งจะมีแบบ

ประเมินจากหลักสูตรใหผูประกอบการแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปนขอมูลท่ีครอบคลุมความตองการ

ของอุตสาหกรรมไม และอุตสาหกรรมยางไดอยางท่ัวถึงทุกกลุมอุตสาหกรรม 

 นอกจากนี้อาจารยในสาขามีการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อเขาประกวดในเวทีตางๆ จนไดรับ

รางวัล ตัวอยางเชน สาขาวิชายอยอุตสาหกรรมไมยางพาราและผลิตภัณฑ สงผลงานของนักศึกษาเขา

ประกวดในงานประกวดผลิตภัณฑยางพาราและไมยางพารา ที่จัดโดยการยางแหงประเทศไทย เขต

ภาคใตตอนบน และไดรับรางวัลและเปนที่ชื่นชมและรูจักสาขาฯ ซึ่งเปนแนวทางในการประชาสัมพันธ

หลักสูตรอีกทางหนึ่งไดเปนอยางดี 

 (แนบหลักฐานประกาศรบัสมัครหรือใบสมัครและรูปการรวมกิจกรรม) 

 
 



สวนท่ี 4 
การวิเคราะหจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง( 5 ประเด็น) 

1. เปนสาขาวิชาที่ตรงกับยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยและแผนการพัฒนาประเทศ 
2. เปนสาขาวิชาที่ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
3. สถานที่ตั้งอยูในภูมิภาคที่เปนแหลงทรัพยากรตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
4. มีแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินการเรียนการสอนและการวิจัยทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
5. มีแหลงฝกงาน สหกิจศึกษา และสถานที่ศึกษาดูงานที่รองรับนักศกึษาจํานวนมาก 

 
จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

1. การประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังกลุมนักเรียนเปาหมายเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร 
2. ทักษะ (ฟง พูด อาน เขียน) ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตร 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดทําเว็บไซต เวปเพจ เฟสบุค ของหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร ตลอดจนการจัด
กิจกรรมรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดคาย การจัดกิจกรรม Open House การไปแนะนํา
หลักสูตรโดยคณาจารยและนักศึกษาในสาขา 

2. สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในสาขาวิชา 
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สวนท่ี 5 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

 
CdsName CdsValues 

1.จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด   
ระดับปริญญาตรี 1 
ระดับ ป.บัณฑิต 0 
ระดับปริญญาโท 0 
ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
ระดับปริญญาเอก 0 
2.จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง   
ระดับปริญญาตรี 0 
ระดับ ป.บัณฑิต 0 
ระดับปริญญาโท 0 
ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
ระดับปริญญาเอก 0 
3.จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา   
จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี   
จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 0 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  0 
4.จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 15  
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรี
หรอืเทียบเทา  

1 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโท
หรอืเทียบเทา 

1 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอก
หรอืเทียบเทา  

11 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 7 
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

0 

จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

2 
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จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

5 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  6 
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 0 
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 1 
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

6 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเทา 0 
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 0 
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 1 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทยีบเทา 0 
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 0 
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 0 
5.คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร   
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
ระดับปริญญาตรี 0  
ระดับ ป.บัณฑิต 0  
ระดับปริญญาโท 1 
ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0  
ระดับปริญญาเอก 3  
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3  
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 3  
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 3  
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 0 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย  0  
6.จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0 
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บทบสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศาร
ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0 

ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

7 

ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 0 
ผลงานวิชาการรบัใชสงัคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

0 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรอืองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 0 
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรบัการจดทะเบียน 0 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

0 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมนิ
ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

0 
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จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

0 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ 0 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 
จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ไมไดสํารวจ 

7.การมีงานทําของบัณฑิต  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 66 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา
ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

66 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ) 

33 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 7 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว ไมไดสํารวจ 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 7 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท ไมไดสํารวจ 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร ไมไดสํารวจ 
เงนิเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทํา
หรอืประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

10000-
15000 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

ไมไดสํารวจ 

8.ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตพิีมพหรือเผยแพร 

- 

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

- 

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

- 
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สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 
ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 - 
จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

 

จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลระดับนานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- 

ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร - 
จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

- 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน - 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ - 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน) 

- 

9.ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตพิีมพหรือเผยแพร 

- 

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

- 

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

- 
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สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 
ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 - 
จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

 

จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลระดับนานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- 

ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร - 
จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

- 

จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน - 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ - 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน) 

- 

 
 


