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

สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2562 

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

หลักสูตรจัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบปการศึกษา 2562 เพ่ือประกัน

คุณภาพการจัดการศึกษาวาหลักสูตรไดดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ

เกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน   

 เนื้อหาของรายงานประกอบดวยขอมูลทั่วไป อาจารย นักศึกษาและบัณฑิต ขอมูลผลการเรียนรายวิชา

ของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรการบริหารหลักสูตร ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับ

คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมิน และแผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ซึ่งรวบรวม ขอมูล

ในชวงเวลาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   

  รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายในนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน จุดออน จุดแข็ง

โอกาส และอุปสรรคของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในรอบ

ปที่ผานมา  

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

สิงหาคม 2563 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานและประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม

เพ่ือความยั่งยืน จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรประจําปการศึกษา 2562 ซึ่ง

ไดรับความรวมมือจากคณาจารยทุกทานรวมกันจัดทํารายงานฉบับนี้ 

 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนการบริหารแบบรวม

ศูนยบริการประสานภารกิจ จึงมีขอมูลบางองคประกอบไดมาจากหนวยงานสวนกลางที่เปนหนวยงาน

รับผิดชอบ เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ ไดขอมูลจากศูนยการเรียนรูและสารสนเทศ การตกออก ไดจากงาน

ทะเบียนและประมวลผล เปนตน 

ทางหลักสูตรฯ ไดจัดทําการประเมินตนเองตาม CUPT QA ดังตารางตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน แนวทางการพัฒนา 
AUN 1 
Expected 
Learning 
Outcome 

ผลการประเมินไดคะแนน  2 
หลักสูตรมีการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยยึดตาม 
มคอ 1 และผลจากขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย และไดมีการให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือความถูกตองและทันสมัย  

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ออนไลนสําหรับการเ ก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย เพื่อไดขอมูลที่
ครบถวน 

AUN 2 
Programme 
Specification 

ผลการประเมินไดคะแนน 2 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร โดยนําขอมลูจาก
การดําเนินงานที่ผานมาและจากผูมีสวนไดสวนเสียมา
จัดระบบโปรแกรมเพ่ือความทันสมัย และเกิดผลประโยชน
ตอนักศึกษามากที่สุด 

ควรมีระบบการตรวจสอบ
ผ ล ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ประเมินที่ชดัเจนใหมากขึ้น  

AUN 3 
Programme 
Structure and 
Content 

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

มีระบบการตรวจสอบ การ
ประเมิน และระบบการ
ดํ า เนินการหลังประเมิน 
และพยายามปรับปรุงให
โปรแกรมทันสมัยใหมากขึ้น
โดยเทียบกับสถาบันอื่น ๆ  
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน แนวทางการพัฒนา 
AUN 4 
Teaching and 
Learning 
Approach 

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

มีระบบการประเ มินการ
เรียนการสอนหลายทาง 
นอกจากผู เรียนประเมิน 
อาจมีระบบการประเมิน
อยางอื่น เชน การสอนเปน
ทีมที่อาจารยในทีมชวยกัน
ประเมิน 

AUN 5 
Student 
Assessment 

ผลการประเมินไดคะแนน 2  
การประเมินนักศึกษามีระบบที่ชัดเจนจากทางทะเบียน อีก
ทั้งอาจารยก็มีการสงผลคะแนนตามกําหนดเวลาอยาง
ครบถวน และประกาศใหนักศึกษาทราบเพ่ือพิจารณาผล
การเรียน  

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

AUN 6 
Academic 
Staff Quality 

ผลประเมินไดคะแนน 3  
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการใหการสนับสนุนอาจารยทั้งใน
เรื่องการเรียนตอ การทําวิจัย การทําผลงานทางวิชาการอ่ืน 
ๆ การอบรม สัมมนา และการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ   

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

AUN 7 
Support Staff 
Quality 

ผลประเมินไดคะแนน 2 
การบริหารเปนการบริหารแบบรวมศูนย สาขาวิชาไมมี
บุคลากรสายสนับสนุน ทําใหบางครั้งการทํางานลาชา เชน 
งานเอกสาร  

ควรมีการปรับระบบการ
ทํางานของบุคลากรฝาย
สนับสนุนใหรวดเร็วและ
ทันเวลาใหมากขึ้น  

AUN 8 
Student 
Quality and 
Support 

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

จัดหาครุภัณฑใหเพียงพอ
ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
นักศึกษา 

AUN 9 
Facilities and 
Infrastructure 

ผลประเมินไดคะแนน 3 
มีระบบการสนับสนุนสิง่อํานวยความสะดวกตาง ๆ ครบถวน 
เชน หองสมุด  Wi-Fi  หองเรียน และหองปฏิบัติการตาง ๆ  

มีระบบการตรวจสอบความ
พ ร อ ม ข อ ง อุ ป ก ร ณ ใ น
หองเรียนใหมากขึ้น และ
ควรเพ่ิมคุรุภัณฑใหเพียงพอ
ตอจํานวนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 



7 

 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน แนวทางการพัฒนา 
AUN 10 
Quality 
Enhancement 

ผลประเมินไดคะแนน 3 
มีระบบการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน การประเมิน
และคุณภาพของนักศึกษาผานกรรมการตาง ๆ  

เพ่ิมระบบการติดตาม การ
ประเมิน และการเก็บขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสียให
มากขึ้น 

AUN 11 
Output 

ผลประเมินไดคะแนน 2 
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร แต
บางคนยังหางานทําไดชา และยังไมตรงกับสาขาวิชา อัตรา
การไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษายังนอย  

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

สวนนํา 
โครงรางหลักสูตร (Program Profile) 

 
1) ปรัชญา และความสําคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน เปนหลักสูตรที่มีการเชื่อมโยง 

ของศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และการจัดการท่ีเปนพหุวิทยาการ  เนนการสรางบัณฑิต
ใหเปนผู ท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะการทํางานจริงและทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21  
มีความสามารถในการสื่อสาร และมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือนําไปใชในการแกไข ปองกัน และ
จัดการปญหาดานมลพิษและสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการและเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน สามารถนําความรู
ไปใชประโยชนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และสามารถศึกษาทางดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  รวมถึงมีความสอดคลองกับเกณฑ
ขอกําหนดทางวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพในดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม การควบคุมและปองกัน
มลพิษ ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชน เมือง ทั้งรัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ 
ในการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการทํางานที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม และการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมมีความรูพ้ืนฐานอยางเพียงพอในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน หรือ
สามารถเขาสูตลาดงานสากลและสรางงานเองได นอกจากนี้ยังเปนหลักสูตรที่ใหความสําคัญตอการจัด
การศึกษาที่มีความยืดหยุน การเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อรองรับความหลากหลายและเขาสูสากล และ 
การวิจัยเพ่ือพัฒนา 

โดยหลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความตองการบุคลากรในวิชาชีพดานสิ่งแวดลอมท่ีเปนไปตาม
ขอบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ควบคุม สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 โดยเปน
หลักสูตรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สังคม และเศรษฐกิจภายใตหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) วัตถุประสงค  
2.1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางสิ่งแวดลอมในระดับปริญญาตรี ตามกรอบขอบังคับของสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 และตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร      
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2.2) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางสิ่งแวดลอมในระดับปริญญาตรี ที่มีความรูความสามารถในดานวิชาชีพ      
ทางสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมความรูในเชิงพหุวิทยาการทั้งดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การจัดการ
สิ่งแวดลอม ภายใตหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  สามารถปรับตัวและเทาทันกับเทคโนโลยีและสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีจิตสํานึกสาธารณะและมีสมรรถนะสากล มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะที่จะใชความรูในการจัดการสิ่งแวดลอม และการแกไขผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพอยางตอเนื่อง   
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2.3) เพ่ือสรางความพรอมในการคนควาวิจัยและบริการวิชาการในดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ระดับประเทศและระดับทองถิ่น  เพื่อใหเกิดการพัฒนางานการจัดการสิ่งแวดลอมที่เขมแข็งและยั่งยืนและ
สามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคและนานาชาต ิ

2.4) เพ่ือสรางฐานความพรอมสําหรับการพัฒนาหลักสูตรทางดานสิ่งแวดลอมในระดับท่ีสูงข้ึน 
ของคณะฯ ตอไป 

3) โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน 

โดยอยูภายใตการบริหาร และการจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

4) นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
นโยบายดานประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุงเนนใหมีความ

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

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

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

 ฝกงาน       จํานวนไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 
1) สหกิจศึกษา 1       1 หนวยกิต  
2) สหกิจศึกษา 2       5 หนวยกิต  
หรือ  



10 

 

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

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมทิพย ดานธีรวนิชย 

2) ดร.สายสุนีย จํารัส 

3) อาจารยโปรดปราน คําออน 

4) อาจารยศิรินทรา วันดี 

5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจมาภรณ พิมพา 
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บทที่ 2 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 

ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 1 
 

เกณฑขอที่ เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 
- ตามเกณฑ () 
- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

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

ลําดับ
ที ่

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒริะดับ

อุดม 
ศึกษา 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศกึษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

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

น.ส.สมทิพย  ดานธีรวนิชย 
(อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร) 

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

Technology and 
Management 

Asia  Institute of Technology 2532 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 2530 
2. 3-8499-00284-21-3 อาจารย น.ส.โปรดปราน  คําออน 

(อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร) 
วท.ม. วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2548 220 220 315 315 

วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2542 
4. 1-8499-00002-44-1 อาจารย นางสาวศิรินทรา   วันด ี

(อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร) 
วท.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2552 220 220 315 315 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2550     
 
 
 

 

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

   (อาจารยผูรบัผิดชอบ
หลักสูตร) 

วท.ม เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุร ี

2548     

    วท.บ เคมีทรพัยากร
สิ่งแวดลอม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2546     

5. 3-8417-00269-710 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางเบญจมาภรณ พิมพา Ph.D. Food Chemistry 
and Biochemistry 

University Putra Malaysia, 
Malaysia 

2550 260 260 260 260 
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ลําดับ
ที ่

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒริะดับ

อุดม 
ศึกษา 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศกึษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

M.Sc. Food Chemistry University Putra Malaysia, 
Malaysia 

2542 

วท.บ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2539     

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

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

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

3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

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

1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในป พ.ศ. 2559 
2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรงุใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. 2564 

 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปจจุบันหลักสูตรถือวาลาสมัย 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 11 
 ผาน เพราะ ดําเนินงานผานทุกขอ 
 ไมผาน เพราะ ดําเนินงานไมผานขอ..................... 

 

 



 
 

15 

 
 

บทที่ 3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

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

ไมมีแผนหรือไมมีหลักฐาน) 
คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรุงแกไข 
หรือพัฒนาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแตไมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดําเนินการแตยังไมครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพ
เพียงพอได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการ
ตามเกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การดําเนินการที่ มีประสิทธิภาพดีกวา
เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวา
เกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning 

outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision 

and mission of the university [1,2] 

       

1.2 The expected learning 

outcomes cover both subject specific 

and generic (i.e. transferable) learning 

outcomes [3] 

       

AUN 1  

Expected Learning Outcomes 
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เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 The expected learning 

outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders [4] 

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1  

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม
เ พื่ อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น เ ป น ห ลั ก สู ต ร ท่ี มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง 
ของศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และการ
จัดการที่เปนพหุวิทยาการ  เนนการสรางบัณฑิตใหเปนผูที่มี
ความรู ความสามารถ มีทักษะการทํางานจริงและทักษะของ
พลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการสื่อสาร 
และมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อนําไปใชในการ
แกไข ปองกัน และจัดการปญหาดานมลพิษและสิ่งแวดลอม 
ภายใตหลักการและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ใหมที่มีการเปลี่ ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และสามารถศึกษาทางดานอ่ืน  ๆ ที่
เก่ียวของ  รวมถึงมีความสอดคลองกับเกณฑขอกําหนดทาง
วิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพในดานการจัดการคุณภาพ
สิ่ งแวดลอม การควบคุมและปองกันมลพิษ ทั้ งในสถาน
ประกอบการ ชุมชน เมือง ทั้ งรัฐและเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การ
วิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม ตลอดจนการทํางานที่
เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม 
และการจัดการสิ่งแวดลอมที่มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมมี
ความรูพื้นฐานอยางเพียงพอในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
หรือสามารถเขาสูตลาดงานสากลและสรางงานเองได  
นอกจากนี้ยังเปนหลักสูตรที่ใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา
ที่มีความยืดหยุน การเรียนการสอนที่เหมาะสมเพ่ือรองรับ
ความหลากหลายและเขาสูสากล และการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
 

 
มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่ งแวดลอมเพ่ือความยั่ งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) หมวดที่ 2 
ขอที่ 1.1 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

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

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

 

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

เขตสุราษฎรธานี เปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนําของภาคใต  ด านการผลิต
บัณฑิตและเปนที่ พ่ึงทางวิชาการ 
โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

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

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาค
เอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

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

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



 
 

21 

 
 

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

 
โดยหลักสูตรนี้จัดทําข้ึนหลักสูตรนี้สามารถตอบสนอง

ความตองการบุคลากรในวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม ท่ีเปนไปตาม
ขอบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวย
การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขา
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการ
ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 โดยเปนหลกัสูตรที่มีความสําคัญตอ
การพัฒนาและจัดการสิ่งแวดลอม ที่เอ้ือตอการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคม และเศรษฐกิจภายใตหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) ของหลักสูตรนี้  คือ ตองการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดังตอไปนี้  

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางสิ่งแวดลอมในระดับปริญญา
ตรี ตามกรอบขอบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 และตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางสิ่งแวดลอมในระดับปริญญา
ตรี ที่มีความรูความสามารถในดานวิชาชีพทางสิ่งแวดลอมที่
ครอบคลุมความรูในเชิงพหุวิทยาการทั้งดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  สามารถปรับตัวและเทาทันกับเทคโนโลยีและ
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีจิตสํานึก
สาธารณะและมีสมรรถนะสากล มีความสามารถในการคิด
วิ เคราะห  รวม ท้ังมีทักษะที่ จะใชความรู ในการจัดการ
สิ่งแวดลอม และการแกไขผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic ( i. e. 
transferable) learning outcomes 
ในมคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอ -3.1 ไดกําหนดรายวิชาเรียนประกอบดวย 

142  หนวยกิต ครอบคลมุความรูท่ัวไปและความรูทักษะเฉพาะทาง

ดังน้ี 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต  

1) กลุมวิชาภาษา  12 หนวยกิต  

2) กลุมวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร                     

12 หนวยกิต  

3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                     

6 หนวยกิต  

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 99 หนวยกติ  

1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  40 หนวยกติ  

2) กลุมวิชาชพี        59 หนวยกิต  

- กลุมวิชาชีพบังคับ        41 หนวยกิต  

- กลุมวิชาชีพเลือก           18 หนวยกิต  

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ีจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

 

ง. ฝกงาน สหกิจศึกษา/โครงงาน จาํนวน 7 หนวยกิต  

แบงเปน 2 แผน คือ 

แผนที่ 1 ฝกงานและโครงงานนักศึกษา  จํานวน   7 หนวยกิต 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใน     3  รายวิชา ไดแก 

 1)  ฝกงาน                        จํานวน    2 หนวยกิต 

 โดยนักศึกษาตองลงทะเบียนเรยีนรายวชิาฝกงานในภาคฤดู

รอน ชั้นปที่ 3  

 2) โครงงานนักศึกษา 1          จํานวน    1  หนวยกิต 

มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่ งแวดลอมเพ่ือความยั่ งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3) โครงงานนักศึกษา 2          จํานวน    4  หนวยกิต 

แผนที่ 2 สหกิจศึกษา   จํานวน    7   หนวยกิต 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใน 2 รายวิชา ไดแก  

 1) สหกิจศึกษา 1          จํานวน    1  หนวยกิต  

 2) สหกิจศึกษา 2          จํานวน    6  หนวยกิต  

โดยนักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 1 กอนลงทะเบียน

รายวิชาสหกิจศกึษา 2 โดยนกัศกึษาตองเขารับการอบรมเตรยีมความ

พรอมซึ่งจัดอบรมโดยวิทยาเขตสุราษฎรธานี 15 ชัว่โมง และจัดเตรียม

ความพรอมในรายวิชา สหกจิ 1 ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม

นอยกวา 30 ชัว่โมง 

 * หมายเหต ุ- รายวิชา หมวดวิชาฝกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษา 

มีการวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ (G P และ F)  

 

 ในแตละหมวดประกอบดวยจาํนวนวิชาตาง ๆ หลากหลาย

รายวิชา ซึ่งหากพิจารณาความสัมพันธของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับ

วิชาความรูทกัษะทัว่ไป และทกัษะเฉพาะดานสามารถยกตวัอยางได

ดังน้ี 

 

ผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง/

วิชาที่

สอดคลอง 

วิชาความรู

ทักษะทั่วไป 

วิชาความรูทกัษะ

เฉพาะดาน 

1) มีความรู

และทักษะ

ทาง

วิทยาศาสตร 

และ

สิ่งแวดลอม

เพื่อความ

ยั่งยืน 

 932-010 ชีววิทยา

พื้นฐาน 

932-011 ปฏิบัตกิาร

ชีววิทยาพื้นฐาน 

934-012 คณิตศาสตร 

1 

934-013 คณิตศาสตร 

2 

937-023 เคม ี1 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
937-024 ปฏิบัตกิาร

เคมี 1 

937-025 เคมี 2 

937-026 ปฏิบัตกิาร

เคมี 2 

921-013 ฟสิกส 

921-014 ปฏิบัตกิาร 

ฟสิกส 

923-210 เคมี

สิ่งแวดลอม 

923-211 การจัดการ

สิ่งแวดลอมเชิงระบบ

อยางยั่งยืน 1 

923-455 จุลชีววิทยา

สิ่งแวดลอม 

934-015 สถิติและ

การประยกุต 

937-013 เคมีอินทรีย 

937-014 ปฏิบัตกิาร

เคมีอินทรยี 

923-212 การจัดการ

สิ่งแวดลอมเชิงระบบ

อยางยั่งยืน 2 

937-015 เคมี

วิเคราะห 

937-016 ปฏิบัตกิาร

เคมีวิเคราะห 

937-019 ชีวเคมี 

937-020 ปฏิบัตกิาร

ชีวเคมี 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
923-312 การ

วิเคราะหคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

923-313 เทคโนโลยี

การผลิตท่ีสะอาด 

923-314 มลพิษทาง

น้ําและการจัดการ

คุณภาพน้ํา 

923-315 มลพิษทาง

อากาศ 

923-316 การจัดการ

มูลฝอย 

923-317 การจัดการ

สารเคมีอันตรายและ

กากของเสียอันตราย 

923-329 

เศรษฐศาสตร สังคม 

การเมืองและนโยบาย

ดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม 

923-420 การ

ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

และรายวิชาตางๆ ที่

อยูกลุมวิชาชีพเลือก 

ทั้ง 4 กลุมวิชา ไดแก  

1) กลุมวิชาความถนัด

ทางวิชาชีพ

สิ่งแวดลอม  

2) กลุมวิชาดานการ

จัดการมลพิษ  

3) กลุมวิชาดานการ

จัดการส่ิงแวดลอม/

สิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม  



 
 

26 

 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4) กลุมวิชาดาน

พลังงาน และสุขภาพ 

2) มีทักษะใน

การคดิ 

วิเคราะห และ

เรียนรูดวย

ตนเองผาน

กระบวนการ 

ACTIVE 

LEARNING  

935-002 

การฟง-พูด

ภาษาอังกฤษ 

935-003 การอาน-เขยีน

ภาษาอังกฤษ 

935-008 การสนทนา

ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 

935-009 การอานเขียน

ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 

 

934-002 

คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

937-116 เคมีหลักมูล 

937-117 ปฏิบัตกิาร

เคมีหลักมูล 

937-169 ฟสิกส

พื้นฐาน 

937-170 ปฏิบัตกิาร

ฟสิกสพื้นฐาน 

923-242  

ชีววิทยาและจุล

ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 

923-341 การ

วิเคราะหคุณภาพ

สิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม 

923-342 เทคโนโลยี

การกําจัดและบาํบัด

น้ําเสีย 

937-112 เคมีอินทรีย 

937-113 ปฏิบัตกิาร

เคมีอินทรยี 

937-265 ชีวเคมี 

937-266 ปฏิบัตกิาร

ชีวเคมี 

923-310 ระเบียบ

วิธีการวิจยัทาง

สิ่งแวดลอม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
923-380 ฝกงานทาง

สิ่งแวดลอม  

923-311 สัมมนาทาง

สิง่แวดลอม 

923-481 โครงงาน

นักศึกษาทาง

สิ่งแวดลอม 1 

923-482 โครงงาน

นักศึกษาทาง

สิ่งแวดลอม 2 

923-483 สหกิจศึกษา 

1 

923-484 สหกิจศึกษา 

2 

3) มี

ความสามารถ

ในการคนควา

หาความรูจาก

แหลงตาง ๆ 

สามารถ

วิเคราะหและ

บูรณาการ

ความรูเพื่อ

นําไประยุกต

ใชในการ

พัฒนาการ

ทํางานและมี

ความคิดรเิริ่ม

สรางสรรค 

และสามารถ

ปรับตัวใหเขา

กับ

สถานการณ

การที่

เปลี่ยนแปลง

ได 

001-002 ศาสตร

พระราชากบัการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

935-001 ประโยชน

เพื่อนมนุษย 

935-003 ทักษะสําหรับ

การเปนพลเมืองใน

ศตวรรษที่ 21 

935-006 คิดเปนคิดสนุก 

934-002 คอมพิวเตอร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

923-310 ระเบียบ

วิธีการวิจยัทาง

สิ่งแวดลอม 

923-311 สัมมนาทาง

สิ่งแวดลอม 

923-481 โครงงาน

นักศึกษาทาง

สิ่งแวดลอม 1 

923-482 โครงงาน

นักศึกษาทาง

สิ่งแวดลอม 2 

923-483 สหกิจศึกษา 

1 

923-484 สหกิจศึกษา 

2 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4) มีเจตคติที่ดี 

มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

ตลอดจนมี

จิตสํานึก

รับผิดชอบตอ

ตนเองและ

สังคมตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

001-002 ศาสตร

พระราชากบัการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

923-213 จริยธรรมใน

การจัดการสิ่งแวดลอม 

935-001 ประโยชน

เพื่อนมนุษย 

935-003 ทักษะสําหรับ

การเปนพลเมืองใน

ศตวรรษที่ 21 

935-006 คิดเปนคิดสนุก 

 

923-310 ระเบียบ

วิธีการวิจยัทาง

สิง่แวดลอม 

921-481 โครงงาน

นักศึกษาทาง

สิ่งแวดลอม 1  

921-482 โครงงาน

นักศึกษาทาง

สิ่งแวดลอม 2 

923-483 สหกิจศึกษา 

1 

923-484 สหกิจศึกษา 

2 

 

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

พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยน
ไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแขงขันใน
ภาคอุตสาหกรรมท่ีจะเขามามีบทบาทตอธุรกิจภายในประเทศ
ในทุกระดับ รวมถึงภาครัฐเองก็เตรียมความพรอมทางดาน
บุคลากร โดยการผลิตบุคลากรทางสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน
ที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและภาครัฐ โดย
สามารถนําหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขามาใช รวมถึง
การดูแลกํากับใหองคกรสามารถทํางานอยางมีประสทิธิภาพ มี
ความสามารถในการปรับตัว เรียนรู เทคโนโลยีใหม เพื่อ
ประยุกตใชกับองคกร มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพเพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการบุคลากรที่ความรูทางดาน
เ ทค โน โ ลยี แ ล ะท า งด า น ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ วด ล อ ม ใ น
ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยมีผลการเรียนรูที่คาดหวังคอื 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางสิ่งแวดลอมในระดับปริญญา
ตรี ตามกรอบขอบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 และตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

- มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่ งแวดลอมเพ่ือความยั่ งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) หมวดที่ 2 
ขอที่ 1.3 
- มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

- มคอ. 3 รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร 
- เว็บไซตของสาขา คณะ วิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัย 
-  เ อ ก ส า ร  เ ฟ ส บุ คแ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต
ประชาสัมพันธหลักสูตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางสิ่งแวดลอมในระดับปริญญา

ตรี ที่มีความรูความสามารถในดานวิชาชีพทางสิ่งแวดลอมที่
ครอบคลุมความรูในเชิงพหุวิทยาการทั้งดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  สามารถปรับตัวและเทาทันกับเทคโนโลยีและ
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีจิตสํานึก
สาธารณะและมีสมรรถนะสากล มีความสามารถในการคิด
วิ เคราะห  รวม ท้ังมีทักษะที่ จะใชความรู ในการจัดการ
สิ่งแวดลอม และการแกไขผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง  

3) เพ่ือสรางความพรอมในการคนควาวิ จัยและ
บริการวิชาการในดานการจัดการสิ่งแวดลอมระดับประเทศ
และระดับทองถ่ิน  เพื่อใหเกิดการพัฒนางานการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่เขมแข็งและยั่งยืนและสามารถแขงขันไดในระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติ  

4) เ พ่ือสรางฐานความพรอมสําหรับการพัฒนา
หลักสูตรทางดานสิ่งแวดลอมในระดับที่สูงข้ึนของคณะฯ ตอไป 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

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

AUN 2 

Programme Specification 
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ผลการประเมินตนเอง  
เกณฑ คะแนน 

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

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

       

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

       

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

       

Overall opinion  2      
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2  

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

- มคอ. 2 
-  ขอบั ง คั บสภ าวิ ช าชี พวิ ทย าศาสตร และ
เทค โน โ ลยี  ว า ด ว ยกา รปร ะกอบวิ ช า ชี พ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตร
และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 2 ตุลาคม 2557 (หนา 19 
เลม 131 ตอนพิเศษ 195 ง) 
- รายงานการประชุม/หนังสือเชิญประชุม 
วิ พ า ก ย ห ลั ก สู ต ร โ ด ย ศิ ษ ย เ ก า แ ล ะ
ผูประกอบการ  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทั้งนี้หลักสูตรไดมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือนําไปใชใน
ปการศึกษา 2564 โดยมีการระดมความคิดเห็นจากทั้งศิษยเกา
และผู ใช บัณฑิต  อีกทั้ ง ยั ง เปน ไปตามขอ กํ าหนดวิช าชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ 
พ.ศ. 2557 และ มคอ. 1 อีกดวย  
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
     ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง แ ต ล ะ วิ ช า ที่ ป ร า ก ฏ ใ น  ม ค อ  3  
จะไดรับการปรับปรุงทุก ๆ ครั้งท่ีมีการเรียนการสอน ไมวาจะ
เปนการปฏิบัติตามแผนท่ีไดวางไวในการรายงานผลการสอนครั้ง
กอนหนา หรือการปรับปรุงใหทันสมัยเนื่องจากสถานการณ
ภายนอกโดยในเนื้อหาของ มคอ 3 จะปรากฏในหัวขอ แผนการ
สอน ท่ีมีการระบุ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน การปรับปรุงการสอน การดําเนินการ
ทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา การ
จัดรายวิชาเปนไปเพื่อใหสอดคลองกับ Curriculum Mapping 
ของ มคอ.2 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดาน อันไดแก ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
     ทั้งนี้หลักสูตรไดมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
นําไปใชในปการศึกษา 2564 โดยมีการระดมความคิดเห็นจากทั้ง
ศิษยเกาและผูใชบัณฑิต อีกทั้งยังเปนไปตามขอกําหนดวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ 
พ.ศ. 2557 และ มคอ. 1 อีกดวย 
 

1. มคอ 2 
2. มคอ 3  
(ดาวนโหลดได
ทีh่ttp://learning.surat.psu.ac.th/ 
download.php?type=2 ) 
3.  - ขอบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เ ทค โน โ ลยี  ว า ดว ย ก า รป ร ะกอบ วิ ช า ชี พ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตร
และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 2 ตุลาคม 2557 (หนา 
19 เลม 131 ตอนพิเศษ 195 ง) 
- รายงานการประชุม/หนังสือเชิญประชุม     
วิ พ า ก ย ห ลั ก สู ต ร โ ด ย ศิ ษ ย เ ก า แ ล ะ
ผูประกอบการ  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUN 3 

Programme Structure and Content 
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ผลการประเมินตนเอง  
เกณฑ คะแนน 

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

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion  2      

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 

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

outcomes 
    หลักสูตรสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืนมีการจัดการเรียนการสอน
จํานวนหนวยกิตทั้งหมด 142 หนวยกิต แบงเปน 4 หมวดการศึกษา 
ไดแก   

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน  30 หนวยกิต ซึ่งเปนรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอนในศาสตรของภาษา สังคมและมนุษยศาสตร 
พลศึกษา กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน  99 หนวยกิต ไดแก กลุมพื้นฐาน
วิชาชีพ ซึ่งชวยใหนกัศึกษามีพ้ืนฐานที่จําเปนในการศึกษาขั้นสูงตอไป
รายวิชาที่เก่ียวกับวิชาชีพ กลุมวิชาชีพบังคับ ซึ่งเปนรายวิชาที่จําเปน
ตอการเรียนรูในศาสตรของสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน อาทิ เคมี
สิ่งแวดลอม ชีววิทยาและจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม เปนตน กลุมวิชาชีพ
เลือก  เพ่ือเปดกวางใหนักศึกษาสามารถเรียนในรายวิชาที่สนใจได 
อาจเปนรายวิชาท่ีเปดใหมเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงขององค
ความรูที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือตอบสนองความตองการบุคลากรใน
วิชาชีพดานสิ่งแวดลอมที่ เปนไปตามขอบังคับของสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
วิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 หลักสูตรนี้จึ ง
กําหนดใหนักศึกษาเลือกรายวิชาชีพเลือกอยางนอย 2 วิชา จํานวน 6 
หนวยกิต  จากกลุมท่ี 1 กลุมวิชาความถนัดทางวิชาชีพสิ่งแวดลอม 

(มคอ 2 หลักสูตร สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ความยั่งยืน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559 หมวด 3.1) 
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และเลือกรายวิชาชีพเลือกอีก 4 วิชา จํานวน 12 หนวยกิต โดย
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งไดจากทุกกลุมวิชาใน 4 
กลุมวิชา ดังตอไปนี้  คือ 1) กลุมวิชาความถนัดทางวิชาชีพสิ่งแวดลอม 
2) กลุมวิชาดานการจัดการมลพิษ 3) กลุมวิชาดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม/สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม และ 4) กลุมวิชาดานพลังงาน 
และสุขภาพ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน  6  หนวยกิต เปนรายวิชาที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ 

ง. หมวดวิชาฝกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษา   จํานวน 7 
หนวยกิต เปนรายวิชาที่สงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูจากการศึกษา
ไปใชในสถานประกอบการหรือการสรางงานวิจัยซึ่งเปนการฝกซอม
การทํางานจริง จากขอมูลที่กลาวมาแลว เห็นไดวาการออกแบบ
หลักสูตรไดมีการออกแบบใหมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในสวนของ
ศาสตรในการดํารงชีวิตและศาสตรทางดานวิทยาศาสตรและวิชาชีพ
เพ่ือใหนักศึกษาไดประโยชนสูงสุดในการเรียนรูการดําเนินชีวิตสวนตัว
และการประกอบอาชีพ 

โดยหลักสูตรไดมีการกําหนดผลการเรียนรูเพ่ือใหการเรียนการ
สอนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 
is clear 
     การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรนั้น มีการคํานึงถึงความรูที่
จําเปนตอนักศึกษาทั้งในสวนของศาสตรและศิลป มีการจัดใหมีการลง
มือปฏิบัติจริงเพ่ิมเติมจากการเรียนบรรยายในหองเรียน (เชน 923-
342 เทคโนโลยีการกําจัดและบําบัดน้ําเสีย 3(2-3-4) และ 923-341 
การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 3(2-3-4) เปนตน) ซึ่ง
เปนการเพ่ิมทักษะใหนักศึกษาไดลงมือทําจริงและเขาใจในเนื้อหา
บทเรียนมากข้ึน นอกจากนี้ยังจัดให มีการทัศนศึกษายังสถาน
ประกอบการในรายวิชาตาง  ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดสัมผัสกับการ
ทํางานจริง  ๆ ในสถานประกอบการ ไดเรียนรูจากผูที่ปฏิบัติงาน
โดยตรง เปนตน รายวิชา 923-380 ฝกงานทางสิ่งแวดลอม 923-311 
สัมมนาทางสิ่งแวดลอม 923-481 โครงงานนักศึกษาทางสิ่งแวดลอม 
1 923-481 โครงงานนักศึกษาทางสิ่งแวดลอม 2 923-483 สหกิจ
ศึกษา 1 และ 923-484 สหกิจศึกษา 2 เปนการสงเสริมการเรียนรู
ดวยตัวเองเพ่ือฝกฝนใหนักศึกษาบรรลุซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 5 
ดานที่ไดกลาวมาแลว  

1. มคอ. 2 หลกัสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพ่ือ
ความยั่งยืน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559 หมวด 3.1 
2. มคอ. 3  

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
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     การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรไดรับการออกแบบใหเปนไป
อยางเปนระบบ กลาวคือ มีการจัดลําดับของผลการเรียนรูจาก
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเฉพาะทาง จนถึงรายวชิาบูรณาการโครงงาน 
หรือสหกิจศึกษา การจัดการศึกษาในแตชั้นปเปนไปในลักษณะดังนี้  
(มคอ 2 หลักสูตร สิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559 หมวด 3.1) 
ปการศึกษาท่ี 1 จัดใหเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานที่เนนความรูพื้นฐานที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
และการเรียนตอในชั้นปตอ ๆ ไป รายวิชาดังกลาว ไดแก  
001-002 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
932-010 ชีววิทยาพื้นฐาน 1 
932-011 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 
934-012 คณิตศาสตร1 
935-xxx กลุมวิชาดานสุนทรียศาสตรและกีฬา 
935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย   
935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
935-011 ภาษาไทยและการสือ่สาร 
937-023 เคมี 1 
937-024  ปฏิบัติการเคมี 1 
932-012  ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2  
934-013  คณติศาสตร 2 
935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย 
935-003 ทักษะสําหรับการเปนพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
935-006 คิดเปนคิดสนุก 
937-025  เคมี 2 
937-026  ปฏิบัติการเคมี 2 
ปการศึกษาท่ี 2 จัดใหเปนการเรียนการสอนที่เพ่ิมความรูในสวนของ
การจัดการ ความรูทางวิทยาศาสตรท่ีเพ่ิมความเขมขนและเปน
พ้ืนฐานในวิชาชีพมากข้ึน แตยังคงไวซึ่งรายวิชาที่สงเสริมตอการ
ดํารงชีวิตและภาษาศาสตร รายวิชาที่ไดจัดวางไว ไดแก 
921-013 ฟสิกส 
921-014 ปฏิบัติการฟสิกส 
923-210 เคมีสิ่งแวดลอม  
923-211 การจัดการสิ่งแวดลอมเชิงระบบอยางยั่งยืน 1                
932-455 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 
934-015 สถิติและการประยุกต 
935-xxx พลศึกษา  

1. มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ความยั่งยืน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2554 หมวด 3.1 
2. บันทึกขอความขอเปดรายวิชา
เปนกรณีพิเศษ  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
937-013 เคมีอินทรีย  
937-014 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 
923-212 การจัดการสิง่แวดลอมเชิงระบบอยางยั่งยืน 2                
923-213 จริยธรรมในการจัดการสิ่งแวดลอม 
925-003 เอเชียศึกษา 
934-002 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
936-005 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน 
937-015 เคมีวิเคราะห  
937-016  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 
937-019 ชีวเคมี 
937-020 ปฏิบัติการชีวเคมี 
ปการศึกษาท่ี 3 เปนการเนนการเรียนการสอนท่ีเปนวิชาชีพเปนหลัก
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหาของหลักสูตรและ
วิชาชีพมากขึ้น  มีการจัดการเรียนการสอนที่เปนเชิงปฏิบัติการที่
เก่ียวของกับวิชาชีพ การจัดรายวิชาชีพเลือกเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียน
ในรายวิชาที่สนใจหรือมีความจําเปนตอวิชาชีพที่หลักสูตรจัดให 
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนไดแก  
923-312 การวิเคราะหคณุภาพสิ่งแวดลอม  
923-313 เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
923-314 มลพิษทางน้ําและการจัดการคุณภาพน้ํา  
923-315 มลพิษทางอากาศ  
923-316 การจัดการมูลฝอย 
923-317 การจัดการสารเคมีอันตรายและกากของเสียอันตราย 
923-002 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1        
923-310 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสิ่งแวดลอม  
923-311 สัมมนาทางสิ่งแวดลอม  
923-xxx วิชาชีพเลือก  
923-xxx วิชาชีพเลือก  
923-xxx วิชาชีพเลือก  
923-xxx วิชาชีพเลือก  
923-xxx วิชาเลือกเสร ี
925-329 เศรษฐศาสตร สังคม การเมืองและนโยบายดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม 
ปการศึกษาที่ 4 เนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนวิชาชีพ มีการ
เรียนแบบ Active learning อยางชัดเจนเพ่ิมข้ึน เนนการนําความรูท่ี
ได เรียนมาในปกอนหนานี้ เ พ่ือให เกิดการใช งานในเชิงฝกฝน
ประสบการณ รายวิชาดังกลาว ไดแก 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
923-420 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
923-481 โครงงานนักศึกษาทางสิ่งแวดลอม 1 หรือ 923-483
 สหกิจศึกษา 1 
923-xxx วิชาชีพเลือก  
923-xxx วิชาชีพเลือก  
923-xxx   วิชาเลือกเสรี 
923-482   โครงงานนักศึกษาทางสิ่งแวดลอม 2 หรือ  923-484        
              สหกิจศึกษา 2 
              ทั้งนี้ทางหลักสูตรไดจัดใหมีการเปดรายวิชาเพ่ือรองรับกับ
ขอบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาดวยการประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 
๒๕๕๗ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถไปใชในการสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาต
ตอไป  
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 

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

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

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

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

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

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

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

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

AUN 4  

Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 
 

     

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

  
 
 

     

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

  
 

     

Overall opinion    4    

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 

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

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 : 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน เปนหลักสูตรฯ ที่มีการเชื่อมโยง 

ของศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และการจัดการท่ีเปนพหุวิทยาการ  เนนการสรางบัณฑิต
ใหเปนผู ท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะการทํางานจริงและทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21  
มีความสามารถในการสื่อสาร และมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือนําไปใชในการแกไข ปองกัน และ
จัดการปญหาดานมลพิษและสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการและเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน สามารถนําความรู
ไปใชประโยชนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และสามารถศึกษาทางดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  รวมถึงมีความสอดคลองกับเกณฑ
ขอกําหนดทางวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพในดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม การควบคุมและปองกัน
มลพิษ ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชน เมือง ทั้งรัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ 
ในการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการทํางานที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม และการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมมีความรูพ้ืนฐานอยางเพียงพอในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน หรือ
สามารถเขาสูตลาดงานสากลและสรางงานเองได นอกจากนี้ยังเปนหลักสูตรฯ ท่ีใหความสําคัญตอการจัด
การศึกษาที่มีความยืดหยุน การเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อรองรับความหลากหลายและเขาสูสากล และ 
การวิจัยเพ่ือพัฒนา 

การดําเนินการที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบถึงปรัชญา พันธกิจ หรือวัตถุประสงคของหลักสูตรฯ 
ไดมีการดําเนินการที่แตกตางกันเพื่อใหเกิดความครอบคลุมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 

1. กลุมนักเรียนในระดับมัธยมปลาย ทางหลักสูตรฯ ไดรวมกับวิทยาเขตในการใหขอมูล และ
ตรวจสอบความถูกตองในการทําวีดีทัศน เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรฯ และไดมอบหมายใหอาจารยประจํา
หลักสูตรฯ รวมประชาสัมพันธในโครงการ “Road Show” 
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2. กลุมบุคคลท่ัวไปที่สนใจ การประชาสัมพันธโดยผาน เว็บไซตและเฟสบุค ของหลักสูตรฯ  
3. กลุมนักเรียนที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรฯ ไดมีการแนะนํารายวิชา วัตถุประสงค รวมถึงแนะนํา

งานที่รองรับเพ่ือใหนักเรียนใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจ เพ่ือใหนักเรียนแนใจวาตรงกับความตองการของ
นักเรียนจริง 

4. นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีการแนะนํารายวิชา ปรัชญา วัตถุประสงค รวมถึงแนวทางการที่นักศึกษา
จะเรียนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการเรียน ตลอดชวงเวลาการศึกษาในหลักสูตรฯ ไดแก การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม กิจกรรมอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา แนะแนวในรายวิชาฝกงานและสหกิจ  
 รายการหลักฐาน  
  1) เลมหลักสูตรฯ 

2) มคอ. 2 
3) เว็บไซตของหลักสูตรฯ http://scit.surat.psu.ac.th/Environment/ 

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

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดตามหลักปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ เปนผูท่ีมีความรู 
ความสามารถ มีทักษะการทํางานจริงและทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 นั่นคือการเนนใหผูเรียน
ปฏิบัติจริง ฝกทักษะกระบวนการคดิ การบูรณาการความรูเพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปใชไดในอนาคต  

ทางหลักสูตรฯ มีการออกแบบกิจกรรมที่ใชในหองเรียนการ การจัดการเรียนการสอนไดมีการ
ดําเนินการเพื่อกอใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังผูเรียนโดยไดมีการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ในหลาย
รูปแบบ อาทิ การใชวีดีทัศนเปนสื่อการสอน แลวตั้งโจทยคําถามเพ่ือใหนักศึกษาไดรวมกันแสดงความคิดเห็น 
โตตอบ การสรางกรณีศึกษา แลวกําหนดใหนักศึกษาทํางานเปนทีม ผูเรียนมีการแบงหนาที่กัน เชน เปนผู
ประสานงานหลัก ผูประสานงานรอง คณะทํางานในกลุม สรางกระบวนการเรียนรูเปนไปตามโจทยที่ผูสอน
ออกแบบ ทําใหผูเรียนบรรลุซึ่งผลการเรียนรูที่คาดหวังของแตละรายวิชาการที่จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้
มีกิจกรรมที่ผูเรียนไดรับมอบหมายจากผูสอนดําเนินการไปภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนด หากผูเรียน
ดําเนินการไดตามกรอบและมีผลงานที่ไดคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดก็จะสะทอนถึงความรับผิดชอบของ
ผูเรียน และเปนการฝกวินัยและการทํางานเปนทีม ฝกการระดมสมอง กอใหเกิดการเรียนรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติ (Learning by doing) มีการออกแบบกิจกรรมโดยเนน Project based Learning และ Problem 
based Learning และเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน Flipped class room 

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

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
 หลักสูตรฯ ไดจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจและการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ในการเรียนการสอน การเรียนรูตลอดชีวิตของหลักสูตรฯ จึงหมายถึงการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long 

Education) โดยมีตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ เชน การนําเสนอในชั้นเรียน 

การทํากิจกรรมกลุม อีกทั้งจัดใหมีรายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เชน วิชาสัมมนาทางสิ่งแวดลอม วิชา
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โครงงานทางสิ่งแวดลอม วิชาฝกงาน ฯลฯ ซึ่งไดมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนกระตือรือรน สราง

ลักษณะนิสัยการเปนผูแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง หม่ันตั้งคําถามและแสวงคําตอบดวยระเบียบวิธีวิจัยที่มี

ความนาเชื่อถือเปนขั้นเปนตอน สามารถพิสูจนขอเท็จจริงดวยองคความรูจนกลายเปนนิสัยติดตัวผูเรียน

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังสงเสริม สนับสนุนนโยบายของวิทยาเขตเก่ียวกับโครงการเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตมากมาย เชน โครงการจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน  การจัดประกวด และการแขงขันตาง ๆ     

รายการหลักฐาน 
1) มคอ. 3 แตละรายวิชา 
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Criterion 5 

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion  2      

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 5 

5. 1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
 หลักสูตรฯ มีเกณฑและการประเมินผลเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังดังนี ้

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

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

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

   - การสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการคัดเลือกภายในคณะและวิทยาเขต 
การรับนักศึกษาดําเนินการโดยงานรับนักศึกษา โดยงานรับนักศึกษาใหทางหลักสูตรฯ เปนผูกําหนด

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

ระเบียบขอบังคับของการคดัเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
แตสําหรับโครงการพิเศษอ่ืนๆ มีการกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ ผลการเรียนเฉลี่ยขั้นต่ํา แตกตาง

กันไปในแตละโครงการ 
รายการหลักฐาน:  
 1) เกณฑการรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

    
 5.1.2 การประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องในระหวางการศึกษา 

การประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องในระหวางท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยูนั้นหลักสูตรฯ มีการประเมินผล
การเรียนตามผลการเรียนรูโดยระบบ tqf.surat.ac.th กําหนดใหผูสอนออกแบบวิธีการสอนที่ใหบรรลุผลการ
เรียนรู และประเมินผลการเรียนรู มีทั้งการสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาค กิจกรรมในหองเรียน 
งานท่ีไดรับมอบหมาย และพฤติกรรมในชั้นเรียน ในทุกรายวิชา (มคอ. 3) ซึ่งการประเมินเหลานี้ตองมีความ
สอดคลองและครอบคลุมกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา และเพ่ือใหการประเมินผลการศึกษามี
มาตรฐานจึงไดมีการจัดการทวนสอบขอสอบเพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการออกขอสอบท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของรายวิชาอีกดวย 

โดยวิธีการประเมินของหลักสูตรฯ มีความหลากหลายตามลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ คือ      

1) คุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากความตรงตอเวลาของนกัศึกษาในการเขาชั้นเรียนและการสงงานตามกําหนด   
- ประเมินจากความพรอมเพรียง การมีวินัยและความตั้งใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตามที่

ไดกําหนดในการเรียนการสอน  
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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           2) ดานความรู ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ  
- การทดสอบยอย  
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
- ประเมินจากฝกงานและโครงการที่นําเสนอ  
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  
- ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา  
3) ทักษะทางปญญา  
- ประเมินตามผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียนและ

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลท่ี
ได 

5) ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเครื่องมอืทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ 

ที่เก่ียวของ  
- ประเมินจากความสามารถในการอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน  

 หลักสูตรฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อประเมินประสิทธิผลของการสอน ไดแก ระบบประเมินรายวิชา 
ระบบประเมินการสอนของอาจารย และระบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน เพ่ือทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน และนําขอมูลที่ไดไปกําหนดทิศทางของหลักสูตรฯ ตอไป 

รายงานหลักฐาน 
1) มคอ. 2, 3, 4, 5 แตละรายวิชา  

 
 5.1.3 การประเมินผูเรียนกอนจบการศึกษา  

 เกณฑการสําเร็จการศึกษาของผูเรียนเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผูเรียนตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรฯ และตองได
ระดับคะแนนไมต่ํากวา 2.00 ผานการทําโครงงาน/สหกิจศึกษา  
 โดยการทําโครงงาน/สหกิจศึกษา ของผูเรียนขณะกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 4 มีอาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน/สหกิจศึกษา คอยใหคําแนะนําในการทําโครงงาน/สหกิจศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน/สหกิจ
ศึกษา การประเมินมีสัดสวนคะแนนจากหลายฝาย ไดแก อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน คณะกรรมการสอบ
โครงงาน และอาจารยผูประสานงานรายวิชาโครงงาน โดยเกณฑการประเมินครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรูทั้ง 5 ดาน  

รายงานหลักฐาน 
  1) ระเบียบการศกึษาวาดวยปริญญาตร ี
  2) มคอ. 3, 4, 5 และ 6 แตละรายวิชา  
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5. 2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students  

หลักสูตรฯ ไดกําหนดการประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลาและวิธีการประเมิน สัดสวนการ
ประเมิน เกณฑ และระดับคะแนน โดยมีรายละเอียดอยูใน มคอ.3 ของแตละรายวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยได
กําหนดกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารยตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษา และมีการดําเนินการแจงใหผูมีสวนเก่ียวของหรือนักศึกษารับทราบโดยดําเนินการดังนี ้

1) เผยแพร มคอ. 3 ใน website ของคณะ/วิทยาเขต 
2) ชี้แจง สรางขอตกลงรวมกัน และแจงเกณฑการประเมินกับนักศึกษาในคาบแรกของการเรียน 
3) รายวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษา มีการนัดพบนักศึกษาในแตละกลุมเพ่ือชี้แจงขอบังคับ และ

รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมิน รวมทั้งฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใชเครื่องมือวิทยาศาสตรกอน
ลงมือปฏิบัติ  

การประเมินนั้นระหวางการศึกษาจะใชการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ระบุใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 ในแตละรายวิชา โดยหลักสูตรฯ มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เชน การสอบกลางภาคและปลายภาค 
การสอบปฏิบัติ การทดสอบยอย การนําเสนอผลงาน ประเมินแบบรายบุคคลหรือเปนกลุม โดยกฎเกณฑการ
ประเมินและการกระจายน้ําหนักของแตละรูปแบบกําหนดใน มคอ. 3 การประเมินแตละครั้งจะมีการระบุ
คะแนนรวมและน้ําหนักคะแนนของแตละบทเนื้อหา เพื่อใหมั่นใจวาขอสอบท่ีใชประเมินผูเรียนมีความถูกตอง
นาเชื่อถือ หลักสูตรฯ มีการกําหนดกรรมการประเมินขอสอบซึ่งเปนอาจารยในหลักสูตรฯ อยางนอย 2 ทานตอ 
1 รายวิชา ในการประเมินขอสอบจะพิจารณาจากความชัดเจนของคําถาม ตรงตามวัตถุประสงค ระยะเวลาท่ี
ใชทําขอสอบ ความยากงายของขอสอบ และมีการรายงานผลผลการเรียนรูใน มคอ. 5 และ 6 ของแตละวิชา  

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

validity, reliability and fairness of student assessment 

หลักสูตรฯ ไดมีการดําเนินการเพ่ือพิจารณาเกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนนสําหรับผูเรียน
ในแตละรายวิชา เพ่ือความเที่ยงตรง ความนาเชื่อถือ และเปนธรรม ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางผูสอนถูกกําหนดใหสงขอสอบเพ่ือใหคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะและ
หลักสูตรฯ พิจารณากอนนําไปใชจริง  
 สําหรับการประเมินผล มีการประกาศข้ันตอน ลักษณะการประเมิน และชวงเวลาการประเมินให
ทราบโดยทั่วกันกอนการประเมินทุกครั้ง ผูสอนมีการอธิบายแผนการเรียนการสอน และแนะนําเนื้อหาวิชาใน
คาบแรกที่มีการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตรฯ กําหนดใหทุกรายวิชาที่เปดสอนมีการประกาศคะแนนให
นักศึกษาทราบหลังจากสอบกลางภาคประมาณ 2 สัปดาห โดยตองไมเกินชวงเพ่ิม-ถอนรายวิชา เพ่ือเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดวางแผนและปรับปรุงการเรียนของตนเอง  

นอกจากนี้ผู เรียนมีการประเมินการสอนรายวิชา  และประเมินการสอนของอาจารยในระบบ
สารสนเทศเพ่ือเปนการประเมินสวนทางอาจารยผูสอนทุกรายวิชารายงานผลประเมินผลการเรียนรูใน มคอ. 5 
และ มคอ. 6 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน และนําขอวิพากษและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในครั้งถัดไป 
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หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทําหนาที่ดูแลกํากับ และติดตามใหผูสอนจัดทํา มคอ.3 

มคอ. 4 มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายในระยะเวลาที่กําหนด มีการกํากับดูแลใหนักศึกษาทําการประเมินรายวิชา 

ประเมินการสอนของอาจารย 

รายงานหลักฐาน 
1) มคอ. 3, 5 วิชาโครงงาน 

2) การแตงตั้งกรรมการประเมินขอสอบปลายภาคจากคณะ 

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

การใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนมีความทันเวลา และชวยในการวางแผนการเรียนของผูเรียน 
มีการดําเนินการดังตอไปนี้  

1) คณะมีระบบแจงผลการประเมินผูเรียนแกนักศึกษา โดยมีการประกาศคะแนนเก็บและคะแนน
กลางภาคกอนกําหนดการถอนรายวิชา  

2) มีโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา เพ่ือสอบถามและวางแผนการเรียนใหกับผูเรียน 
3) มีการประเมินการสอนของผูสอนของผูเรียน แลวนําผลการประเมินมาใชประกอบในการจัดทํา 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพ่ือปรับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
 รายงานหลักฐาน 

1) มคอ. 3 และ 5 ของแตละวิชา 

2) ตัวอยางรายงานคะแนนกลางภาค 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม นักศึกษาสามารถสอบถามขอสงสัย เกี่ยวกับ
คะแนนและเกรดกับอาจารยผูสอนไดโดยตรง  นอกจากนี้สามารถรองเรียนผานหัวหนาสาขา หรือผูบริหารได    
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Criterion 6 
1. Both short- term and long- term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

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

 develop and use a variety of instructional media; 

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

 reflect upon their own teaching practices; and 

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

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

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

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

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

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

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

AUN 6 

Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion   3     
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 

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

 
1) กระบวนการรับอาจารยใหมเพื่อใหสอดคลองตามคณุสมบัติท่ีตองการ 
การรับอาจารยอยูภายใตความรับผิดชอบของบริหารงานบุคคล โดยมีการวางแผนอัตรากําลังโดยฝาย

นโยบายและแผน ซึ่งอยูภายใตสังกัดของกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร ที่ดูแลโดยรองอธิการบดี
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

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

สําหรับกระบวนการดูแลอาจารย จะมีการอบรมอาจารยใหมของวิทยาเขต ซึ่งเนนการชี้แจงนโยบาย
และวิธีความกาวหนาในหนาที่การงาน สวนการอบรมอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยเนนดานเสริมทักษะ
พ้ืนฐานดานการเรียนการสอน บทบาทหนาที่ของอาจารย และจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้ คณาจารยยัง
ไดรับคูมือพนักงานมหาวิทยาลัย และรับทราบ กระบวนการตาง ๆ ดานงานบุคคล ผานการจัดประชุมตาง ๆ 
ของทางวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย  

 
2) การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 
ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  ดังนี ้
2.1 โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยา

เขต   สุราษฎรธานีจัดใหประจําทุกป  
2.2 มีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย อยางเชน ทุนพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารยใหม, 

ทุนพัฒนานักวิจัย, ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย เปนตน   
2.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมใหอาจารยไปนําเสนองานวิจัยยังตางประเทศ หรือทําวิจัยรวมกับ

หนวยงาน หรืออาจารยในมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
2.4 จัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือในเงินสวสัดิการบรรณสารสงเคราะห   
     มีการบริหารและจัดการอาจารยประจําหลักสูตรไดเพียงพอ และมีแผนในการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก และแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  โดยมีการแบงภาระงานในสายสอน และวิชาการตําแหนง
ผลงานทางวิชาการ 

 
3) การกระจายภาระงาน 
ทางคณะฯ ไดแจงใหสาขาวิชาใหจัดสงรายชื่อผูสอนในแตละภาคการศึกษา หัวหนาสาขาจัดประชุม

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

อัตราสวน อาจารย:นักศึกษา ในปการศึกษา 2562 นี้มีคาเทากับ 1 : 18.6 ซึ่งยังไมมีการปรับให
เหมาะสมตามเกณฑทางหลักสูตรจึงจะหาทางเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวตอไป โดยการกําหนดภาระงานโดย
กรรมการหลักสูตร จากนั้นจะมีการประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  โดยหลัก ๆ จะกระจายให
เทา ๆ กัน แตอาจมีเกณฑอ่ืนเพ่ิมเติม  เชน  อาจารยที่ยังไมสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  เปนตน  
 
6. 3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารยใหม เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ประกอบไปดวยข้ันตอนการประกาศรับสมัคร, การเปดรับสมัคร และการสัมภาษณอาจารยใหม ดวยการสอบ
ขอเขียนสอบปฏิบัติ , สอบสัมภาษณตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด และวธิีการอ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกําหนดตามท่ีเห็นเหมาะสมแลวรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ โดยผูที่ผาน
การคดัเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 
70 การคัดเลือกอาจารยใหมมีความเหมาะสม และมีความโปรงใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปดโอกาสให
อาจารยในสาขาวิชามีสวนรวมในการสัมภาษณและประเมิน โดยมีคําสั่งการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรเปน
คณะกรรมการสอบสัมภาษณอาจารยใหม หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยทุกทานพัฒนาตนเองเมื่อมีโอกาส โดย
การรวมประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง   
 

หลักเกณฑการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ                                                                    
1) อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล                                             
2) กําหนดภาระงานของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ใชในการสรรหาและคัดเลือก                           
3) คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบดวย                                                        

3.1) ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ดังกลาว เปนประธานกรรมการ                                                                   

3.2) ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว 
เปนกรรมการ                                                                             

3.3) ผูทรงคณุวุฒิ 1-3 คน เปนกรรมการ                                                                             
4) หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก                                                           

4.1) กําหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดมาซึ่งผูมีความรูความสามารถและเหมาะสมกับ
ตําแหนง                                                                                                    

4.2) ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก                                                                                      
5) วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี ้                                                                                  

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

รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
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6) ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
 

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

 
นโยบายในการจางงานบุคลากรสายวิชาการ                                                                   
การจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ใหจางจากผูที่ผานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่ง
จางและลงนามในสัญญาจาง โดยการจางพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ ดังนี ้                                

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

ตําแหนงรองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย การจางตอจางไดจนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด                    

4) การทําสัญญาจางใหทําตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหหนวยงานที่จะจางกําหนดขอตกลง
เก่ียวกับภาระงานที่จะมอบหมายใหพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติใหชัดเจน และใหถือวาขอตกลงดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของสัญญาจางดวย                                                                                                                  

5) อัตราคาจางเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 
 - มีกระบวนการประเมินภาระงานของหลักสูตรตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย
การประเมินจะแบงเปน 2 ลักษณะคือ ประเมินสมรรถนะ และประเมินภาระงาน (LU)  โดยมีการแตงตั้ง
กรรมการประเมินระดับสาขาวิชาอยางนอย 5 คน จากนั้นจึงสงผลการประเมินไปยังคณะและวิทยาเขต ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยไดประกาศคุณลักษณะในหนาที่ของบุคลากรสายวชิาการไวอยางชัดเจน ไดแก  
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักจํานวน 5 ขอ                                                                          

1) จริยธรรม                                                                                                                        
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                                                                             
2) มุงเนนผูรับบริการ                                                                                                      
ความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอ  
3) การทํางานเปนทีม                                                                                                    
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 ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนสวนหนึ่งของทีมงาน หนวยงานหรือสถาบันรวมทั้ง
ความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม                                                                            
 4) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                                                                                     

ความสนใจใฝรู สั่งสมความรู ความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาท่ีดวยการศึกษา คนควา และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรู ประสบการณ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์                                                            

5) การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                                                       
ความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู การสรางพัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียาก และทาทาย ชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน                            
 

สมรรถนะเฉพาะงาน จํานวน 3 ขอ ไดแก                                                                          
1) ความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ                                                                          
มีความรูความเขาใจในระบบและขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรูและทักษะตาง 

ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได                                                                             
2) ทักษะที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ   
มีทักษะความชํานาญที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ                                                                    
3) ความสามารถในการประสานงาน                                                                        
การติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นตาง ๆ ระหวางบุคคลหรือหนวยงานไดอยางถูกตอง

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

 วางแผน: มีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยโดยมีแผนการจัดโครงการอบรมบุคลากรสาย
วิชาการ 

 ปฏิบัติ: มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมโดยและการดําเนินการ ดังนี ้
1. มีเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากหลายแหลงทั้งภายในและภายนอก 
2. มีเงินทุนสนับสําหรับกรณีการเดินทางไปนําเสนองานวิจัยยังตางประเทศจากกองทุนวิจัย 
3. มีเงินทุนสนับสนุนปละ 10,000 บาท สาหรับสนับสนุนใหอาจารยเดินทางไปพัฒนาตนเอง เขารวม
อบรม สัมมนาวิชาการ 
4. มีการจัดโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในคณะ 

 ตรวจสอบและดําเนินการใหเหมาะสม: คณะจัดกิจกรรมใหคณาจารยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็น
ตางๆ เชน งานวิจัย งานประกันคุณภาพ เปนตน  

หลักฐาน 
1.  ทุนสนับสนุนการไปอบรม/ประชุม/สัมมนาและนําเสนอผลงานทางวิชาการ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(โฟวเดอร บุคลากร อาจารย) 
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2.  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร (ตารางที่ 6-1 การเขารวมพัฒนาตนเองของอาจารย
ผูสอนในหลักสูตร) (โฟวเดอร บุคลากร อาจารย) 
3.  ระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร (โฟวเดอร บุคลากร อาจารย) 
6. 6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
 มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตมีนโยบายขั้นตอนในการบริหารจัดการบุคคลมีทั้งระบบสนับสนุนโดยการ
ใหรางวัล และ โทษตามขอกําหนดในระเบียบบริหารงานบุคคล โดยปกติมีการประเมินภาระงานกับคณาจารย
และบุคลากรทุกคนเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนทุก 6 เดือนตามปงบประมาณ โดยมีการประกาศเกณฑการประเมิน
กอนการประเมินจริง โดยมีระบบสารสนเทศเพื่อการกําหนดภาระงาน (TOR) โดยแบงภาระงานสอน วิจัย 
บริการวิชาการ และอ่ืน ๆ ในรูปของรอยละ และบุคลากรตองรายงานผลลงในระบบ hr-mis  จากนั้น ทําการ
ประเมินแบงออกเปน 2 สวน ไดแก  ภาระงาน 80% และ Competency 20% โดยการประเมิน 
Competency ทางสาขาวิชาเนนประเมินตามเกณฑของงานบุคคลของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การรายงาน
ผลภาระงานในระบบ hr-mis นั้นมีการคํานวณไมสอดคลองกับการทํางานจริงของคณาจารยในสาขาวิชา ใน
ขั้นตนสาขาวิชาไดทําการประชุมและมีมติใหทําหนังสือขอคําแนะนําไปยังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในการกรอกภาระงานตามจริงของคณาจารยในสาขาวิชาลงในระบบ 
 นอกจากนี้มีระบบใหสนับสนุนเงินรางวัลในการทําวิจัยแกอาจารย เพ่ือกระตุนการทําวิจัย ดังนี้   
      1) เงินรางวัลสําหรับอาจารยในการเผยแพรตีพิมพผลงานวิจัยในระดับตาง ๆ เชน ตีพิมพ

ระดับ  TCI  ระดับ SCOPUS ระดับ ISI จะไดรับในวงเงินที่ตางกัน 

     2) มีการใหสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับอาจารยที่ไดรับการตําแหนงใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ เชน  ระดับผูชวยศาสตราจารย  10,000 บาท รองศาสตราจารย 30,000 บาท เปนตน 
 
 นอกจากนี้ทางวิทยาเขตสุราษฎรธานี มีการสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัย โดยมีงบประมาณสนับสนุน 
ดังนี้ 

การสนับสนุนรางวัลสําหรับงานวิจัยตีพิมพเผยแพรและสิทธิบัตร 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/79410272.pdf) 
ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/605813892.pdf) 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/810352424.pdf) 
ทุนสนับสนุนการเริ่มโครงการวิจัย (http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/644119683.pdf) 
การจัดสรรทุนเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/1909564314.pdf) 

 
ทั้งนี้ ทุกปจะมีการคัดเลือกอาจารยตัวอยางในหลาย ๆ ดาน เชน ตัวอยางดานการวิจัย ดานการเรียน

การสอน  ดานเปนที่รักของศิษย และอ่ืน ๆ  
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6. 7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มีวิสัยทัศนมุงเปน “มหาวิทยาลัยชั้นนําของ

ภาคใต ดานการผลิตบัณฑิตและเปนที่พ่ึงทางวิชาการโดยมีการวิจัยเปนฐาน” โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม การสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและตอบสนองตอความ

ตองการของสังคม และการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมีแนวทางกํากับและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย

ทั้งในสวนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ           

การตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการโดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจนที่ตองปฏิบัติแก

อาจารย อาจารยในหลักสูตรสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนไดมีการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยโดยมีการขอทุน

วิจัยจากทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพรผลงานวิจัย โดยมีการตีพิมพงานวิจัยอยาง

ตอเนื่องทั้งในวารสารระดับชาติ นานาชาติและเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

                                                                    

ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
 

ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ป ยอนหลัง  

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

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

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

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

2. Aziz, R. , Chevakidagarn, P.  and Danteravanich, S.  ( 2016)  Environmental impact 

evaluation of community composting by using life cycle assessment:  A case study based on 

types of compost product operation, Walailak Journal of Science and Technology, Vol. 13. 

No.3, p: 221-233 

3. Y. Pianroj, S. Jumrat, W. Werapun, and T. Onjun, “A Simulation of H-mode Plasma 

in DIII- D Tokamak with Complete Core- Edge- SOL Model Using Integrated Predictive Modeling 

Code” , Thammasat International Journal of Science and Technology ( TIJSAT) , Vol. 2 1  No. 2 , 
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Criterion 7 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 7  

Support Staff Quality 
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เกณฑ 
คะแนน 

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

       

Overall opinion  2      

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 7 

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

 วางแผน 
พิจารณาจาตารางที่ 7.1.1 พบวามีการวางแผนเพ่ือเสริมอัตรากําลังสายสนับสนุนเพ่ือใหเพียงพอตอ
ความตองการในการใหบริการทางดานการศึกษา โดยพบวาในป 2560 มีการขออัตรากําลัง 17 
ตําแหนง ป 2561 จํานวน 8 ตําแหนง และลดลงเปนจํานวน 4 และ 2 อัตราตามลําดับ รวม 31 อัตรา  
 
ตารางที่ 7.1.1 แสดงจํานวนอัตราบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการขอตําแหนงใหมเพิ่มตั้งแตป 2560-
2563 

 

 
แผนภาพที่ 7.1.1 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในรอบ 5 ปการศึกษา 

 



 
 

61 

 
 

 ปฏิบัต ิ
จากแผนภาพที่ 7.1.1 พบวาอัตรากําลังสายสนับสนุนเพ่ิมข้ึนจากป 2558 ถึง 2562 มีแนวโนมเพ่ิมขึน้

ทุกป และในป 2562 มีจํานวนบุคคากรสายสนับสนุน 173 คน ซึ่งสอดคลองกับการขออัตรากําลัง ในตารางที่ 
7.1.1  

หลักฐาน  
- แผนกําลังคนของบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารแนบ AUN 7.1.1) 
- ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในรอบ 5 ปการศึกษา (เอกสารแนบ AUN 7.1.2) 

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

 ผลการดําเนินงาน  
มีการกําหนดการรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยใช พ.ศ. 2561 หลักเกณฑและวิธีกการสรรหาและ

คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย ขั้นตอนการสรรรหาและคัดเลือก แบบประเมินการคดัเลือก 
คําอธิบายแบบประเมินการคัดเลือก ซึ่งเปนประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมีการเผยแพรผาน
เว็บไซตของกองการเจาหนาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  
หลักฐาน 

- หลักเกณฑและวิธีกการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (โฟวเดอร บุคลากร อาจารย) 
- สืบคนไดจากเว็บไซต http://www.personnel.psu.ac.th/per8.html 

 

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

 ผลการดําเนินงาน  
มีการกําหนด คําอธิบายความสามารถเชิงสมรรถนะ ของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งประกอบดวย การ

กําหนด ความสามารถเชิงสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) ประเภทสมรรถนะ  
ความสามารถเชิงสมรรถนะ  ความสามารถเชิงสมรรถนะรวม  ความสามารถเชิงสมรรถนะดานเทคนิค ความรู
และความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรูและความเขาใจในระบบหรือขั้นตอนการทํางาน รวมท้ังสามารถ
ประยุกตใชความรูและทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได และมีการอธิบายโดยแบงระดับของ
สมรรถนะตางๆ ออกเปน 5 ระดับอยางละเอียด  
หลักฐาน  

- คําอธิบายความสามารถเชิงสมรรถนะ (โฟวเดอร บุคลากร อาจารย) 
 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [4] 

 วางแผน 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการวางแผนใหบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสราง
ความรูความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ ตางๆ โดยมีการกําหนดจํานวนชั่วโมงเพ่ือใหบุคลากรสามารถอบรมเพ่ิมเติม
ประสบการณและความรูตางๆ ได และยังสนับสนุนใหบุคลากร พัฒนาตนเองในระดับที่สูงข้ึน 

 ปฏิบัต ิ
จากแผนการดําเนินงานจึงนํามาซึ่งการท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ออกประกาศทุนอุดหนุน

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ปการศึกษา 2562 เพ่ือใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองในระดับที่
สูงข้ึนโดยอุดหนุน ทุนการศึกษาปละ 40,000 บาท ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตไมเกิน 1 ป ระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก ไมเกิน 2 และ 3 ป ตามลําดับ นอกจากนั้นเพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนไดพัฒนาทักษะ
ความสามารถในงานของตนเองใหลึกซึ้งข้ึน มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป  
ประจําปงบประมาณ 2562  
หลักฐาน  

- ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ปการศึกษา 2562 (โฟวเดอร บุคลากร 
อาจารย) 

- ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป  ประจําปงบประมาณ 2562 (โฟวเดอร บุคลากร อาจารย) 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service [5] 

 ผลการดําเนินงาน  
1. การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นคาจาง ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด  

หลักฐาน  

สืบคนไดจาก http://www.personnel.psu.ac.th/per9.html 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

defined, communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload, student progress, academic performance and workload 
are systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective 
actions are made where necessary. 

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

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

AUN 8 

Student Quality and Support 
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion    4.4    
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 8 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มติ กบ
ม.) ใหผูสมัครเรียนสมัครผานระบบ TCAS โดย
แบงเปน 5 รอบ โดยติดตามจาก 
https://www.mytcas.com/ และ 
https://entrance.psu.ac.th/direct.php  
โดยประกาศคุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี ้

1) TCAS1 Portfolio มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน 
(ม.4-ม.6) ไมต่ํากวา 2.50 ตามรายละเอียด
หนาที่ 18  

2) TCAS2 โควตาภูมิภาค ผูสมัครตองมีผล
คะแนนสอบครบทุกวิชา ในชุด A ตาม
รายละเอียดหนาที่ 19  

3) TCAS3 Admission1 สําเร็จการศกึษา ชั้น 
ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
มีจํานวนหนวยกิตกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี ชีววิทยา) ไมนอย
กวา 20 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไมนอย
กวา 9 หนวยกิตตามรายละเอียดหนาที่ 48  

4) TCAS4 Admission2 รับผูสําเร็จการศกึษา
ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย แนวการเรียน
วิทยาศาสตร ศึกษาในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 20 หนวยกิต และ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมต่ํากวา 12 
หนวยกิตตามรายละเอียดหนาที่ 27  

5) TCAS5 Direct Admission ผูที่กําลังศึกษา
อยูในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจะตอง
สําเร็จการศกึษาในปการศึกษา 2561 จาก
โรงเรียนในเขตภูมิภาคกลางตอนลางและ
ภาคใตตอนบน โดยผูสมัครตองมีภูมิลําเนา
ตามสําเนาทะเบียนบานเขตภูมิภาคกลางลาง
และภาคใตตอนบน ติดตอกันไมนอยกวา 6 
เดือนนับถึงวันสมัครวันแรก ตามรายละเอียด

1) ระบบ TCAS 
https://www.mytcas.com/ และ 
https://entrance.psu.ac.th/direct.php 
2) คุณสมบัติของผูสมัครในแตละรอบ 
2.1) TCAS1 
https://storage.googleapis.com/tcas63-
files/2019/11/15/9f075b72-ae43-4a4e-
a189-
599e33f212f4/021_ROUND1_ALL_005-
020.pdf 
2.2) TCAS2 
https://storage.googleapis.com/tcas63-
files/2019/11/15/12ad57c2-a7de-4ade-
aecb-
efb06887350d/010_Announce_r_2.pdf 
2.3) TCAS3 
https://storage.googleapis.com/tcas63-
files/2020/4/17/f9b1ff7f-a907-44e0-80d9-
ca2e9d939903/015_GATPAT&9SUBJ.pdf 
2.4) TCAS4 
https://storage.googleapis.com/tcas63-
files/2020/4/1/6d0eb7e1-f3ca-4d25-b86d-
4c8b862d93a3/014_Admission_Anouce_r4
.pdf 
2.5) TCAS5 
https://entrance.psu.ac.th/2562/news/pdf

/119_Petchanakarin_round5.pdf 

3) การประชาสัมพันธของหลักสูตร 
3.1) คณาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรไป

ประชาสัมพันธที่โรงเรียน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
https://entrance.psu.ac.th/2562/news/
pdf/119_Petchanakarin_round5.pdf 

    
จํานวนรับนักศึกษาในแตละปเปนไปตามที่หลักสูตร
กําหนดใน มคอ.2 โดยในปการศึกษา 2562 จํานวนรับ
นักศึกษาไมเปนไปตามเปา จึงไดทําการทบทวนวิธีการ
สื่อสารถึงนักเรียน และจัดโครงการประชาสัมพันธเชิง
รุกทําใหหลักสูตรมีการทําประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆมากขึ้น ทั้งไปประชาสัมพันธตรงที่โรงเรียน และ
ทําการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน เชน Facebook 
เพจ แตจํานวนรับนักศึกษายังไมเปนไปตามเปาหมาย 

 

 

 

3.2) มีการประชาสัมพันธหลักสูตรผาน 
Facebook เพจ ของ รับนักศึกษาใหม ม.อ. สุ
ราษฎรธานี และ เด็กสิ่งแวดลอม PSU Surat เชน 
กิจกรรม Facebook Live หัวขอ: หากคุณมี
ศรัทธาตอสิ่งแวดลอมเราพรอมที่จะปนคุณใหเปน
นักการจัดการสิ่งแวดลอมมืออาชีพ  
 



 
 

67 

 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

3.3) หลักสูตรไดรวมจัดคาย PSU Surat 
Seeded camp โดยรับสมัครนักเรียนมาเขาคาย
สิ่งแวดลอม ซึ่งทางหลักสูตรไดแนะนําและให
ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร พรอมทั้งมีกิจกรรม
รวมกันระหวางรุนพ่ีรุนนอง 

 

 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
8.2.1 การพิจารณาและประกาศผลผูมีสิทธิ์ สอบ
สัมภาษณ กรรมการพิจารณาเปนอาจารยของหลักสูตร
ฯ ทําหนาที่ เปนผูพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครตาม

1) มคอ.2 - หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตรฯ โดย
เปนผูสําเร็จการศกึษามัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ใบสมัคร โดยมีอาจารยในหลักสูตรฯ เปนกรรมการ
สอบสัมภาษณผูที่มีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ตามรายชื่อ
ซึ่งจะประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทางเว็บไซต
ของวิทยาเขต เกณฑการประเมินที่ใชในการสัมภาษณ 
นํามาจากผลการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือใหไดนักศึกษาที่สามารถบรรลุผลการเรียนรูที่
คาดหวังระดับหลักสูตรได 

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตรหรือเทียบเทา มีเกณฑ
คุณสมบัติ เปนไปตามระเบียบหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
2)  แผนการรับนักศึกษาใหมของวิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี ปการศึกษา 2562 

8.2.2 การสอบสัมภาษณและประกาศผลผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษา 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณเปนอาจารยในหลักสูตรฯ 
โดยจะไดรับแจง ขั้นตอนในการสอบสัมภาษณซึ่ง
กําหนดโดยวิทยาเขตฯ โดยมีการระบุรายชื่อกรรมการ
สอบสัมภาษณ หองสอบสัมภาษณ เอกสารที่ตอง
ตรวจสอบและข้ันตอนการดําเนินการ พรอมทั้งรายชื่อ
ผูประสานงานที่เกี่ยวของในวันสอบสัมภาษณ และ
ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางเว็บไซต แตใน 
TCAS3-TCAS5 ไมมีการสอบสัมภาษณเนื่องจาก
สถานการณโควิด 

1) แผนการรับนักศึกษาใหมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎร
ธานี ปการศึกษา 2562 
2) ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ  
 
 

8.2.3 การรายงานตัวเขาศกึษา 
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรฯ ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษา ประจําปการศกึษา 2562 มีจํานวน 9 
คน  
 

1) สถิติการรายการตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎร
ธาน ี

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
8.3.1 ระบบสารสนเทศนักศึกษา  
https: / /sis- surat7 .psu.ac. th/Default.aspx เปน
ระบบที่ชวยใหอาจารยที่ปรึกษาติดตาม GPA และ
สถานภาพของนักศึกษาไดในเบ้ืองตน หากนักศึกษาคน
ใดอยูในภาวะรอพินจิ อาจารยที่ปรึกษาจะมีสวนรวมใน
การวางแผนการลงทะเบียนเรียน และมีการติดตามที่
ใกลชิดยิ่งขึ้น   
   อาจารยผูสอนในแตละวิชาจะตองแจงคะแนนกอน
สอบกลางภาคและคะแนนสอบกลางภาคใหนักศึกษา
ทราบกอนวันสุดทายของการถอนวิชาเรียนโดยบันทึก
สัญลักษณ W เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตัดสินใจที่จะ
ถอนวิช าเ รี ยน ไดทัน เวลา  ในกรณีที่ นั กศึกษามี

1) https://sis-surat7.psu.ac.th/Default.aspx 
2) https://student.psu.ac.th/9q/ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความสามารถ และมีผลการเรียนดี อาจารยในหลักสูตร
จะสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ 
นอกชั้นเรียน นักศึกษาสามารถเขาไปประเมินการสอน
ของอาจารยได ทาง https://tes.psu.ac.th/login.asp 
และอาจารยตองนําผลการประเมินจากนักศึกษามา
ประกอบการทํา มคอ. 5 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   นอกจากนี้ ยังมีการติดตามดูแลนักศึกษารวมไปถึง
แบบ non-academic ดวย โดยงานพัฒนานักศึกษา
ของวิทยาเขตเปนแกนหลัก รวมกับประธานหลักสูตร
ในการดูแลนักศึกษา ในเรื่องวินัยนักศึกษา เรื่องสํารวจ
และติดตามดูแลนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศรา  
https://student.psu.ac.th/9q/ เพื่อใหนักศึกษาอยู
รวมกันอยางมีความสุข 
8.3.2 หลักสูตรฯ มีระบบติดตามความกาวหนา
นักศึกษาโดยมีการวางแผนและไดดําเนินการให
นักศึกษาพบที่ปรึกษาในแตละภาคการศึกษา เพื่อ
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรฯ โดย
ติดตามการลงทะเบียน ติดตามคะแนนสอบ และ
ติดตามปญหาในการเรียนของนักศึกษา โดยการ
กําหนดการพบนักศึกษาเปนชวงเวลากอนการถอน
รายวิชาโดยติด W เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสไดรับ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้นักศึกษายังมี
โอกาสสอบถามอาจารยผูสอนแตละรายวิชาโดยตรง 

1) โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาค
การศกึษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 
2) โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาค
การศกึษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2562 

8.3.3 หลักสูตรฯ ไดมีการกําหนดใหนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตรฯ  
(มคอ. 2) และพิจารณาติดตามปญหานักศึกษาตกคาง
โดยผานระบบที่ปรึกษา   

1) มคอ. 2 - หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตรฯ 
  

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability 
8.4.1 โครงการของงานพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี ดังนี ้
    - โครงการเตรียมความพรอมในการเรยีนระดับ
มหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1  
    - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

1) ขอมูลจากงานพัฒนานักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.4.2 หลักสูตรฯ มีการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษผาน
โปรแกรม Tell me more ใหแกนักศึกษาในหลักสูตร
ฯ  

1) Tell me more  

8.4.3 หลักสูตรฯ มีรายวิชา 923-002 กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 1 โดยเปนไปตาม มคอ. 2   
 

1) มคอ.3 รายวิชา 923-002 กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I) 1(0-0-
3)  

8.4.4 โดยปกติในชวงเดือนมีนาคมของทุกป  ทาง
หลักสูตรจะจัดกิจกรรมศึกษาดูงานใหกับนักศึกษาชั้นป
ที่ 3 แตสําหรับปนี้มีสถานการณโรค COVID-19 จึงไม
สามารถจัดกิจกรรมนี้ได 

 
 
 
 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
8.5.1 ศูนยกีฬาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
เปดใหบริการสนามฟุตบอล สระวายน้ํา หองฟตเนส 
ยิมเนเซียม สนามแบดมินตัน แก นักศึกษา อาจารย 
บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยสามารถสมัครเปน
สมาชิกได http://sportscenter.surat.psu.ac.th/ 
และมีการประเมินความพึงพอใจการใหบริการจาก
ผูใชงาน ที่ผานมามีการแขงขัน และขอใชสนามฟุตบอล
จากหนวยงานภายนอกบอยครั้ง เพ่ือใหสนามอยูใน
สภาพดีจึงไดมีการปรับปรุงสนามหญาใหม และซอม
บํารุงสระวายน้ํา 

1) http://sportscenter.surat.psu.ac.th/ 

8.5.2 มีกระบวนการในการดูแลนักศึกษา ใหคําปรึกษา 
จัดสวัสดิการดานสุขภาพ ดําเนินงานโดยงานพัฒนา
นักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เปน
การดําเนินงานแบบรวมศูนยบริการ ประสานภารกิจ
สนับสนุนกิจกรรม non – academic ใหนักศึกษา โดย
มีชองทางดังนี ้
 – Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
 – E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
 – Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
 – โทรศัพท : 077-355040 ตอ 2118 
 – มาพบพ่ีดวยตนเอง ที่ หองเพลิน งานพัฒนา
นักศึกษา กองวิชาการฯ 

1) เว็บไซตกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
ของวิทยาเขตสุราษฎรธานี   
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Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2562 n/a 60 9 

2561 n/a 60 12 

2560 n/a 60 22 

2559 n/a 60 52 

2558 n/a 60 49 

2557 n/a 60 47 

2556 n/a 60 12 

 
Total Number of Students 

Academic Year 

Student 

1st 

Year 
2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

2562 7 9 13 45 2 

2561 9 14 45 33 1 

2560 22 46 35 39 1 

2559 52 40 41 9 5 

2558 49 41 9 33   

2557 47 10 33     

2556 12 33       
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 

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

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

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

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

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

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

AUN 9 

Facilities and Infrastructure 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion   3.8     

 

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 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนยบริการ ประสาน

พันธกิจ ดังนั้น การจัดการดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีอยางเพียงพอ และทันสมัย อยูภายใตความ

รับผิดชอบของศูนยตางๆ เชน ศูนยสนเทศและการเรียนรู ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง และ

ฝายอาคารสถานที่ เปนตน ซึ่งประกอบดวย การจัดการความพรอมดานอุปกรณ ดานเทคโนโลยี และดานการ

ใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมี



 
 

74 

 
 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 9.1.1 ศูนยสนเทศและการเรียนรู  

 ศูนยสนเทศและการเรียนรู ไดดําเนินการจัดเตรียมความพรอมของหองเรียน ซึ่งประกอบดวย

โสตทัศนูปกรณประจําหอง เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และเครื่อง

เสียง พรอมดวยหองปฏิบัติการทางภาษา จํานวนขนาด 60 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง และหองปฏิบัติการ

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

ขนาด 80  ที่นั่ง จํานวน 2 หอง 

9.1.2 ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง 

สวนของหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนและวิจัยนั้น ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและ

เครื่องมือกลางมีภาระหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร โครงงานนักศึกษา

และงานวิจัย ซึ่งไดจัดใหมีหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร สําหรับการเรียนการสอนที่สอดคลองกับผลการ

เรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรฯ โดยรวบรวมขอมูลรายวิชาปฏิบัติการที่เปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาจากอาจารยผูสอน จากนั้นจัดรายวิชาปฏิบัติการ/ผูรับผิดชอบ กําหนดหองปฏิบัติ วันและเวลา

ในการเรียนการสอน แลวจัดสงขอมูลไปยังงานทะเบียน สวนของการวิจัยไดจัดใหมีหองเครื่องมือกลาง ซึ่ง

ผูวิจัยสามารถเขาใชรวมกัน  

ปจจุบันศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลางมีหองปฏิบัติการระดับปริญญาตรี             

16 หอง หองวิจัยและโครงงานนักศึกษา จํานวน 6 หอง หองเครื่องมือกลาง 2 หอง และหองเครื่องมือวิเคราะห

ชั้นสูง จํานวน 3 หอง นอกจากนี้ไดมีการติดตั้งประตูอัตโนมัติและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สําหรับการเขาใชหอง

เครื่องมือกลาง 1, หองเครื่องมือกลาง 2, หองโครงงาน 1, หองโครงงาน 2 และหองโครงงาน 3 และมีการ

ติดตั้งกลองวงจรปดหนาหองโครงงาน 1, โครงงาน 2 และหองโครงงาน 3 เพ่ือตองการใหนักศึกษา อาจารย 

ผูทําวิจัย ไดรับความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรฯ 

9.1.3 งานจัดการทรัพยสิน 

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

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

ในปการศึกษา 2562 ทางวิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดเปดใชอาคารศูนยการเรียนรู (Learning 
Center) แหงใหม โดยมีทั้งหองเรียนพรอมอุปกรณโสตทัศนศึกษา และหองกิจกรรมสําหรับนักศึกษา และลาน
บริเวณใตตึกพรอม Wifi ใหนักศึกษาไดใชประโยชน นอกจากนี้ยังมีหอง Auditorium ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง
อีกดวย  

 
หอง Auditorium 

 

9.1 รายการหลักฐาน 
1) หองเรียนมีปญหาสามารถแจงซอมไดที่ 
 http://buil.surat.psu.ac.th/service/data.php 

 
2) ระบบจองหองเรียนออนไลน 
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 http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/psu_passport/ 

 
  
 3) อุปกรณโสตชํารุดสามารถแจงไดที่  
  http://tracking.surat.psu.ac.th/login_form.php 

 

 

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

 เจาหนาที่งานบรรณสารสนเทศทําการสํารวจเอกสารประกอบการสอนและจัดหาหนังสือ
ตามที่ระบุไวใน มคอ. 3 เม่ือไดหนังสือมาแลว เจาหนาที่หองสมุดแจงมายังอาจารยผูสอนผานทางอีเมล  
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 ดานการวิจัย อาจารยสามารถคนหาขอมูลบทความวิจัยไดสะดวกแมจะ work from home 
โดยสามารถเขาผานทาง https://vpn2.psu.ac.th/remote/login?lang=en 

 หากอาจารยตองการยืมหนังสือสามารถแจงความประสงคทางอีเมลไดหรือชองทาง
http://library.surat.psu.ac.th/ ได 
 นอกจากนี้หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีหนังสือทั้งภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
และสามารถคนควาจากวารสารอิเล็กโทรนิคจากฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยใหไว นักศึกษาสามารถยืมและคืน
ตําราหรือหนังสือไดจากตูยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถยืมและคืนหนังสือระหวาง
หองสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดทั้ง 5 วิทยาเขต เชน หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
วิทยาเขตหาดใหญใหนักศึกษา ไดโดยติดตอเจาหนาที่ที่หอบรรณาสารเทศ ของวิทยาเขตสุราษฎรธานี สําหรับ
การจัดหาทรัพยากรและสื่อการเรียนรูภายในหองสมุดไดดําเนินการตามกระบวนการตางๆ ดังตอไปนี ้

หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนในท่ีระบุใน มคอ. 3 
1. บรรณารักษงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเขาระบบ TQF ของวิทยาเขตสุราษฎรธานี เพ่ือ

โหลดขอมูล มคอ.3 มาสืบคนขอมูลหมวด 6 วามีใหบริการในหองสมุดแลวหรือไม อยางไร   
2. แจงผลการสืบคนขอมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ใหกับผูสอนทาง e-mail  
3. จัดทําตารางสรุปขอมูล มี - ไมมี ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการในหองสมุด แยกราย

สาขาวิชาของแตละคณะ  
4. จัดทําตารางสรุป รอยละ ของขอมูลที่หองสมุด มี - ไมมี แยกรายสาขาวิชาของแตละคณะ 

แลวนําเสนอตารางสรุปใหกับคณบดีและหัวหนาสาขาวิชาของแตละคณะโดยงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
ทั้งนี้มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศใหบริการในหองสมุดตามขอมูลที่ปรากฏในหมวด 6 

ของ มคอ.3 แตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80 หนังสือหรือเอกสารเสริมความรูทั้งทางวิชาการและอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุใน มคอ. 3 โดยงานบรรณสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศและการเรียนรู จะจัดสรรโดยผาน
กระบวนการสอบถามมายังอาจารยในหลักสูตรฯ และนําขอมูลที่ไดไปพิจารณาจัดซื้อตามความเหมาะสมตอไป 

 
9.2 รายการหลักฐาน  

1)  https://vpn2.psu.ac.th/remote/login?lang=en 
2) http://library.surat.psu.ac.th/ 
 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 
and research 
 กอนเปดภาคเรียนทุกภาคเรียนเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง ทําการ
สํารวจทุกครั้งกอนเปดภาคเรียน โดยใหอาจารยนําสงบทปฏิบัติการลวงหนา เพ่ือเตรียมอุปกรณและ
หองปฏิบัติการใหเหมาะสม  
 ดานการวิจัย งานแผนและนโยบายสํารวจความตองการ อาจารยสามารถยื่นขอซื้อ สารเคมี ครุภัณฑ
ตางๆ ได ผานทางศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง  
 ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลางไดมีการจัดตั้งศูนยซอม – สรางเครื่องมือวิทยาศาสตร 
ตั้งแตป พ.ศ 2558 เพ่ือใหสามารถซอมเครื่องมือท่ีเสียหายชํารุดไดอยางรวดเร็ว ลดความลาชา และลด
คาใชจายในการซอมลงได ซึ่งหนวยซอม – สราง ถือเปนหนวยงานยอยท่ีมีความสําคัญมากในการสนับสนุนงาน
การเรียนการสอนและการวิจัย โครงงานนักศึกษา ในปการศึกษา 2562 ที่ผานมา ศูนยซอม – สราง มีใบงาน
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แจงซอมทั้งสิ้น 117 รายการ และสามารถลดคาใชจายในการซอมจากบริษัทภายนอกไดทั้งหมด  358,433.50 
บาท 

 
  

 9.3.1 หองปฏิบัติการ 

 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลาวิทยาลัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีหองปฏิบัติการที่สนับสนุนการเรียน

การสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร คือ หองปฏิบัติการพื้นฐาน หองปฏิบัติการเฉพาะทาง และหองปฏิบัติการของ

หนวยวิจัยเฉพาะทาง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 หองปฏิบัติการพื้นฐาน 

 1. หองปฏิบัติการเคมี 1 ความจุ 80 คน 

 2. หองปฏิบัติการเคมี 2 ความจุ 80 คน 

3. หองปฏิบัติการเคมี 3 ความจุ 60 คน 

4. หองปฏิบัติการชีวภาพ 3 ความจุ 120 คน 

5. หองปฏิบัติการชีวภาพ 4 ความจุ 40 คน 

6. หองปฏิบัติการชีวภาพ 5 ความจุ 40 คน 

7. หองปฏิบัติการฟสิกส ความจุ 80 คน 

8. หองปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ความจุ 40 คน 

9. หองอุตสาหกรรมหนัก ความจุ 30 คน 

10. หองปฏิบัติการวิศวกรรม ความจุ 30 คน 

11. หองปฏิบัติการอาชีวะอนามัย ความจุ 40 คน 

12. หองปฏิบัติการศึกษาการทํางานและเพ่ิมผลผลิต ความจุ 45 คน 

13. อาคารปฏิบัติการไม  ความจุ 15 คน 

14. อาคารปฏิบัติการยาง  ความจุ 15 คน 

15. ฟารมและแปลงเกษตร 

16. อาคารตนแบบยางฟองน้ํา ความจุ 15 คน 
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 หองปฏิบัติการเฉพาะทาง 

1. หองเครื่องมือกลาง 1 

2. หองเครื่องมือกลาง 2 

3. หองวิจัยและโครงงานนักศึกษา 1 (ดานเคมี) 

4. หองวิจัยและโครงงานนักศึกษา 2 (ดานชีววิทยา) 

5. หองวิจัยและโครงงานนักศึกษา 3 (ดานเทคโนโลยีชีวภาพ) 

6. หองวิจัยและโครงงานนักศึกษา 4 (ดานเชื้อรา) 

7. หองวิจัยและโครงงานนักศึกษา 5 (ดานเทคโนโลยีอาหาร) 

8. หองวิจัยและโครงงานนักศึกษา 6 (ดานกายภาพ) 

9. หองปฏิบัติการทดสอบไม 

10. หองปฏิบัติการพอลิเมอร 

11. หองวิเคราะทางกายภาพ (SEM and AFM) 

 หองปฏิบัติการของหนวยวิจัยเฉพาะทาง 

1. หองปฏิบัติการ Food Innovation Research Unit 

2. สถาบันวิจัยสัตวน้ํา 

3. ศนูยทดสอบไม 

4. อาคารปฏิบัติการบลอคปูพื้น 

 9.3.2 ครุภัณฑ 
รายการครุภัณฑวิทยาศาตรจํานวนเครื่องมือแยกตามประเภท  
 1. ครุภัณฑพื้นฐานสําหรับการเรียนการสอน เปนครุภัณฑเพื่อใชสนับสนุนการเรียน

ปฏิบัติการของนักศึกษา เชน เครื่องชั่ง 2-4 ตําแหนง, เครื่องกวนใหความรอน, ตูอบ เปนตน จํานนวน 914 
รายการ  

 2.  ครุภัณฑสําหรับงานวิจัยและครุภัณฑชั้นสูง เปนครุภัณฑเพ่ือใชสนับสนุนงานวิจัย 
ทางดานโครงงานนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย เชน เครื่อง SEM, FTIR, HPLC, ICP, GC, PCR เปนตน                     
จํานวน 135 รายการ  

 3.  ครุภัณฑงานซอม เปนครุภัณฑเพ่ือใชสําหรับซอม-สรางเครื่องมือวิทยาศาสตร เชน เครื่อง
เชื่อม, เครื่องบัดกรีลมรอน และอุปกรณชาง เปนตน จํานวน 12 รายการ 
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9.3.3 บุคลากรนักวิทยาศาสตรตอการใหบริการหลักสูตร 

บุคลากร หนาที่หลัก ระดับ
การศึกษา 

จํานวน
(คน) 

ธุรการ ประสานงาน/สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของศูนยปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง และบริหารจัดการดูแลความเรียบรอย
ภายในศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง  

อนุปริญญา 1 

งานบริการ/
ประชาสัมพันธ 

ใหบริการดานการยืม/คืนเครื่องแกวและสารเคมี ประชาสัมพันธงานของ
ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรฯ 

- - 

ดานชีวภาพ ใหบริการดานการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตรดานวิชาทาง
ชีวภาพ 

ปริญญาตร ี 7 

อนุปริญญา 1 

ดานฟสิกส ใหบริการดานการเรียนการสอนปฏบิัติการวิทยาศาสตรดานวิชาฟสิกส ปริญญาตร ี 2 

ดานแปรรูป
ชีวภาพ 

ใหบริการดานการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตรดานวิชาแปรรูป
ผลิตภณัฑ 

ปริญญาตร ี 1 

ดานยาง ใหบริการดานการเรียนการสอนปฏบิัติการวิทยาศาสตรดานวิชายาง ปริญญาตร ี 3 

ปริญญาโท 1 

ดานเคมี 
 

ใหบริการดานการเรียนการสอนปฏบิัติการวิทยาศาสตรดานวิชาเคม ี ปริญญาตร ี 4 

ปริญญาโท 1 

ดานวิศวกรรม ใหบริการดานการเรียนการสอนปฏบิัติการวิทยาศาสตรดานวิชาวิศวกรรม ปริญญาตร ี 1 

ดานชีวอนามัย ใหบริการดานการเรียนการสอนปฏบิัติการวิทยาศาสตร 
ดานวิชาอาชีวอนามัย 

ปริญญาตร ี 1 

ผูปฏบิตังิานดาน
วิทยาศาสตร 

ใหบริการดานการเรียนการสอนปฏบิัติการวิทยาศาสตร ปริญญาตร ี 1 

ชางเทคนิค ซอมครุภณัฑภายในศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง ปวส. 1 

รวม 25 

 

9.3.4 ระบบรักษาความปลอดภัยในหอง Lab 

ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรฯ ไดมีการติดตั้งประตูอัตโนมัติและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สําหรับการ

เขาใชหองเครื่องมือกลาง 1, หองเครื่องมือกลาง 2, หองโครงงาน 1, หองโครงงาน 2 และหองโครงงาน 3 และ

มีการติดตั้งกลองวงจรปดหนาหองโครงงาน 1, โครงงาน 2 และหองโครงงาน 3 ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจาก

ตองการใหนักศึกษา อาจารย ผูทําวิจัย ไดรับความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรฯ  

ขอดีของการใชเครื่องสแกนลายนิ้วมือสําหรับหองโครงงาน และเครื่องมือกลาง เครื่องสแกน

ลายนิ้วมือ (Finger Scan) เปนระบบที่ตองใชลายนิ้วมือของผูที่ไดรับการอนุญาตหรือบุคคลที่ไดทําการบันทึก

ลายนิ้วมือลงไวในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใชควบคุมการเขา-ออก เพ่ือใชงานในหองโครงงาน และเครืองมือ

กลาง ซึ่งหากบุคคลใดไมไดมีการบันทึกลายนิ้วมือลงไวในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะไมสามารถเขาไปใชงาน

บริเวณที่ตองมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ไดโดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีขอดีดังนี้  
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1. สามารถจํากัดบุคคลที่อนุญาตใหผานเขา-ออก ในการใชพ้ืนที่ และเครื่องมือหองโครงงาน และ

เครื่องมือกลางได 24 ชั่วโมง   

2. ปองกันบุคคลภายนอกที่ไมไดรับอนุญาตผานเขา-ออก มาใชพ้ืนที่และเครื่องมือหองโครงงาน และ

เครื่องมือกลางได  

3. สามารถดูประวัติการเขา-ออกไดอยางรวดเร็วผานระบบออนไลนทําใหทราบเวลาเขา – ออกของ

ผูที่ใชบริการหองโครงงาน และเครื่องมือกลาง เพราะระบบจะทําการระบุตัวบุคคล และเวลาในการสแกนนิ้ว

เพ่ือบันทึกเวลาการเขาออกไว  

4. สามารถควบคุมบุคคลเขาไปใชงานพ้ืนที่ หองโครงงานและเครื่องมือกลางในวันหยุดยาว (เชน 

สงกรานต ปใหม) เพ่ือลดความเสี่ยงในการใชเครื่องมือขั้นสูง และสารเคมีที่เปนอันตราย 

5. ชวยเพ่ิมความสะดวก และรวดเร็ว เพราะไมจําเปนจะตองพก Key Card หรือกุญแจ สามารถ

อานลายนิ้วมือไดอยางรวดเร็ว ผูที่ไดรับอนุญาตใหใชบริการสามารถเขา-ออกไดอยางสะดวก  

6. ลดตนทุนการใชงานกระดาษในการจดบันทึกเวลาเขา-ออก  

7. ไมตองมีคนเฝาประตู ลดภาระฝายบุคลากรที่ตองกันไมใหคนที่ไมมีสวนเก่ียวของเขาไปภายใน 

8. สามารถเก็บขอมูลและเพ่ิมจํานวนผูใชไดหลักหมื่น 

ขอดีของการใชกลองวงจรปดสําหรับหองโครงงาน 1, 2 และ 3 กลองวงจรปดถูกนํามาใชในหอง

โครงงาน 1, 2 และ 3 เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการสอดสองดูแลกิจกรรมของนักศึกษาในการใชพื้นที่และ

ครุภัณฑวิทยาศาสตร โดยการบันทึกภาพไวและสามารถดูดวยการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ดูผานคอมพิวเตอร 

และโทรศัพทได โดยมีขอดีดังนี้  

1. สามารถสอดสองดูแลการใชงานพ้ืนท่ีหองโครงงาน และครุภัณฑวิทยาศาสตร ประจําหอง

โครงงานใหอยูในกฎระเบียบ 

2. สามารถตรวจเช็คผูกระทําผิดกฎระเบียบ เชน เครื่องแตงกายไมเรียบรอย ใชงานครุภัณฑวิทยา

ศาตรโดยไมไดรับอนุญาตจากผูดูแล เปนตน 

3. กรณเีกิดอุบัติเหตุสามารถรูไดทันทวงที และชวยเหลือไดเร็วขึ้น 

4. ลดการทําผิดกฎระเบียบของนักศึกษา 

5. ไมตองมีคนตระเวน ลดภาระฝายบุคลากรที่ตองเดินตระเวน 

6. ผูดูแลสามารถตรวจภาพบันทึกไดอยางงายดายของบริเวณท่ีใชงาน ไดจากท่ีใดก็ไดดวยการ

เชื่อมตออินเทอรเน็ต และยังสามารถบันทึกภาพเก็บไวได 

  
 9.3.5 แผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ แก็ส ระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารเคมี 

ขณะนี้ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดเขารวมเปน
คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัย  โดยมีบุคคลากรของศูนยฯทําหนาที่เปน 
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
 กรรมการชุดนี้มีหนาท่ีสรางระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการและยกระดับความ
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัยในหนวยงานอยางมีระบบ และทํางานประสานกับคณะกรรมการบริหาร
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จัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในขณะอยูระหวางดําเนินการรางนโยบาย
สําหรับบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัยเสนอตอมหาวิทยาลัย โดยนโยบายจะครอบคลุม
การจัดการความปลอดภัยท้ังในดานของการบริหารระบบการจัดการดานความปลอดภัย ระบบการจัดการดาน
สารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ระบบฉุกเฉินและระบบติดตอสื่อสาร   ลักษณะทางกายภาพของ
หองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ และการใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  
          ในสวนของแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ แก็ส ระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารเคมี นักวิทยาศาสตรของศูนย
ปฏบิัติการวิทยาศาสตรฯและ อาจารยผูดูแลรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ไดดําเนินการชี้แจงแนวปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังกลาวแกนักศึกษาเม่ือเขาชั้นเรียนครั้งแรกของแตละภาคการศึกษา 

 

9.3.6 กระบวนการวิเคราะหหาความพอเพียงตอการใชงานของหลักสูตร 

ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรไดรับขอมูลการเปดรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตรในแตละภาค

การศึกษา จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากนั้นทางศูนยฯจะมีลําดับขั้นตอนการทํางาน 

เพ่ือจัดสรรรายวิชาปฏิบัติการกับนักวิทยาศาสตรเฉพาะดานใหเหมาะสม ดงันี ้

1. การจัดตารางการเรียนการสอน 

รายวิชาปฏิบัติการ 

1.1 รวบรวมขอมูลรายวิชาปฏิบัติการที่เปดสอนประจําภาคเรียนที่ 2 

1.2 จัดรายวิชาปฏิบัติการ/ผูดูแล รับผิดชอบ ประจําหองปฏิบัติการ 

1.3 จัดสงขอมูลไปยังงานทะเบียน 

1.4 รวบรวมขอมูลรายวิชาปฏิบัติการที่เปดสอนประจําภาคเรียนที่ 1 

1.5 จัดรายวิชาปฏิบัติการ/ผูรับผิดชอบ ประจําหองปฏิบัติการ 

1.6 จัดสงขอมูลไปยังงานทะเบียน ซึ่งเม่ือจัดตารางเรียนปฏิบัติการเปนที่เรียบรอยแลว จะมีการ

ดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมในการเรียนการสอน ดังนี ้

2. การขอบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการ 

2.1 รวบรวมขอมูลรายวิชาปฏิบัตกิารที่เปดสอนประจําภาคเรียนที่ 2 

2.2 จัดทําบันทึกขอความขอบทปฏิบัติการประจํารายวิชา 

2.3 นําสงบทปฏิบัติการประจํารายวิชา ใหผูดูแล รับผิดชอบ 

2.4 รวบรวมขอมูลรายวิชาปฏิบัติการที่เปดสอนประจําภาคเรียนที่ 1 

2.5 จัดทําบันทึกขอความขอบทปฏิบัติการประจํารายวิชา 

2.6 นําสงบทปฏิบัติการประจํารายวิชา ใหผูดูแล รับผิดชอบในการของบประมาณเพื่อสนับสนุน

รายวิชาปฏิบัติการ จะมีการประสานงานกับอาจารยประจํารายวิชา เพื่อวิเคราะหงบประมาณที่จะใช โดยใช

ขอมูลการของบประมาณในปการศึกษากอนหนา 
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3. การของบประมาณคาใชจาย วัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด ประจํารายวิชา

ปฏิบัติการ 

3.1 สํารวจคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด ประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประจํา

ภาคเรียนที่ 2 

3.2 รวบรวมขอมูลคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด ประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

ประจําภาคเรียนที่ 2 จากนักวิทยาศาสตร 

3.3 จัดทําคําขออนุมัติคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด ประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

ประจําภาคเรียนที่ 2 พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.4 สรุปงบประมาณคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด 

3.5 สํารวจคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสดประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาค

เรียนที่ 1 

3.6 รวบรวมขอมูลคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสดประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

ประจําภาคเรียนที่ 1 จากนักวิทยาศาสตร 

3.7 จัดทําคําขออนุมัติคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสดประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

ประจําภาคเรียนที่ 1 พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.8 สรุปงบประมาณคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด 

4. การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี ประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

4.1 สํารวจรายการความตองการใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมีประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

ประจําภาคเรียนที่ 2 

4.2 รวบรวมรายการความตองการใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมีประจํารายวิชา

ปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนที่ 2 จากนักวิทยาศาสตร 

4.3 จัดทําคําขออนุมัติจัดซือ้รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี ประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

ประจําภาคเรียนที่ 2 พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.4 สรุปงบประมาณการจัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมีทั้งภาพรวมและแยก

รายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนที่ 2 

4.5 สํารวจรายการความตองการใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี ประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

ประจําภาคเรียนที่ 1 

4.6 รวบรวมรายการความตองการใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมีประจํารายวิชา

ปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนที่ 1 จากนักวิทยาศาสตร 

4.7 จัดทําคําขออนุมัติจัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมีประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

ประจําภาคเรียนที่ 1 พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 

4.8 สรุปงบประมาณการจัดซื้อ รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี ทั้งภาพรวมและแยก

รายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนที ่1 
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นักศึกษาผูชวยสอนจะไดรับการจัดสรรเพ่ือชวยในการเรียนการสอนใหหองเรียนปฏิบัติการที่มี

นักศึกษาตอหองมากกวา 100 คน 

5. การของบประมาณคาใชจายนักศึกษาผูชวยสอน (TA) รายวิชาปฏิบตัิการ 

5.1 จัดทําขอมูลรายวิชาปฏิบัติการที่ไดรับจัดสรรนักศึกษาผูชวยสอน 

5.2 จัดทําคําขออนุมัติคาใชจายนักศึกษาผูชวยสอน 

5.3 ประกาศรับสมัครนักศึกษาผูชวยสอน 

5.4 สอบสัมภาษณนักศึกษาผูชวยสอน 

5.5 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผูชวยสอนประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

5.6 ประชุม/ชี้แจง หนาที่รับผิดชอบของนักศึกษาผูชวยสอน 

5.7 สรุปคาใชจายนักศกึษาผูชวยสอน (TA) รายวิชาปฏิบัติการ 

5.8 จัดทําขอมูลรายวิชาปฏิบัติการที่ไดรับจัดสรรนักศึกษาผูชวยสอน 

5.9 จัดทําคําขออนุมัติคาใชจายนักศึกษาผูชวยสอน 

5.10 ประกาศรับสมัครนักศึกษาผูชวยสอน 

5.11 สอบสัมภาษณนักศึกษาผูชวยสอน 

5.12 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผูชวยสอนประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

5.13 ประชุม/ชี้แจง หนาที่รับผิดชอบของนักศึกษาผูชวยสอน 

5.14 สรุปคาใชจายนักศึกษาผูชวยสอน (TA) รายวิชาปฏิบัติการ 

 
9.3 รายการหลักฐาน  

1) จํานวนหอง Lab จําแนกตามการใชงานและขนาดความจุ 
http://192.168.240.181/qasi/showdetailtotal.php?id=261 

2) จํานวนเครื่องมือจําแนกตามชนิด ประเภท 
http://192.168.240.181/qasi/showdetailtotal.php?id=262 

3) ความเพียงพอของนักวิทยาศาสตรตอการใหบริการหลักสูตร 
http://192.168.240.181/qasi/showdetailtotal.php?id=263 

4) ระบบรักษาความปลอดภัยในหอง Lab 
http://192.168.240.181/qasi/showdetailtotal.php?id=264 

5) แผนฉุกเฉิน กรณไีฟฟาดับ แกสระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารเคมี 
http://192.168.240.181/qasi/showdetailtotal.php?id=265 

6) กระบวนการวิเคราะหหาความพอเพียงตอการใชงานของหลักสูตร 

http://192.168.240.181/qasi/showdetailtotal.php?id=260 
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9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research 

กอนเปดภาคเรียนทุกภาคเรียน เจาหนาที่ศูนยสนเทศและการเรียนรู ทําการสํารวจความพรอมใชงาน

เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย สัญญาณ WiFi ทําบันทึกเพ่ือสอบถามความตองการของอาจารยแตละทาน 

ในการติดตั้งซอฟตแวรท่ีใชในการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา โดยนัดวันในการจัดทําซอฟตแวร

ตนฉบับ และใหอาจารยทําการตรวจสอบวาซอฟตแวรสามารถใชงานไดตามปกติ จากนั้นในมีการโคลน

ซอฟตแวรที่ใชในการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการทุกหอง โดยจะมีการติดตั้งซอฟตแวรที่เหมือนกันทุกหอง 

และมีการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสและปองกันการใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมพึงประสงค กอนเปดภาค

เรียนทุกครั้ง และ เพ่ือเตรียมอุปกรณและหองปฏิบัติการใหเหมาะสม  

นอกจากนี้ยังมีวิศวกรเครือขายและชางคอมพิวเตอร คอยตรวจสอบของระบบคอมพิวเตอร ระบบ

เครือขาย และซอฟตแวรใหใชงานไดตลอดเวลา 

ศูนยสนเทศและการเรียนรู ไดติดตั้งจุดบริการเครือขายไรสาย (Wireless Access Point) รวม 216 

จุด ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย โดยที่อาคารสํานักงานอธิการบดี จํานวน 10 จุด อาคารหอประชุม จํานวน 6 จุด 

อาคารบริการวิชาการ จํานวน 32 ตัว อาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน 37 ตัว อาคารกิจการ

นักศึกษา จํานวน 3 ตัว อาคารหอพักนักศึกษา จํานวน 38 ตัว อาคารหอพักนักศึกษา (สหกรณบริการ) จํานวน 

40 ตัว อาคารหอพักนักวิจัย จํานวน 8 ตัว อาคารหอพักบุคลากร จํานวน 20 ตัว อาคารสระวายน้ํา จํานวน 3 

ตัว อาคารโรงอาหาร จํานวน 4 ตัว และอาคารหอพักนักเรียน มอ. วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี จํานวน 15 ตัว 

 

9.4 รายการหลักฐาน  
1) http://it.surat.psu.ac.th/index.php?name=communications  
2) รายงานปญหาความพรอมของหองเรียน จาก มคอ. 5  

 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
     คณะกรรมการบริห ารจั ดการความปลอดภั ยของห อ งปฏิบั ติ กา รวิ จั ยทาง เคมี ข อง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยสงของเสียสารเคมีไปกําจัดกับบริษัทอัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) งานการ
จัดการของเสียไดวางแผนสงของเสียสารเคมีไปกําจัดอยางนอยปละหนึ่งครั้ง งานการจัดการของเสียดําเนินงาน
ยกระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรใหไดมาตรฐานตาม แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory) โดยโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
หองปฏิบัติการวิ จัยในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in 
Thailand “ESPReL” ภายใตการดําเนินงานของ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ขณะนี้งานการจัดการ
ของเสียไดทําการสํารวจระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่ศูนยปฏิ บัติการ
วิทยาศาสตรและเครื่องมือกลางฯ ดูแลอยู ตาม เกณฑ ESPReL check list  ไปแลว จํานวน 2 หอง และกําลัง
ดําเนินการขอทุนเ พ่ือนํามาพัฒนายกระดับความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรจากคณะ
กรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัยทางเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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 ศนูยปฏิบัติการวิทยาศาสตรฯ ไดมีการติดตั้งประตูอัตโนมัติและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สําหรับการเขา
ใชหองเครื่องมือกลาง 1, หองเครื่องมือกลาง 2, หองโครงงาน 1, หองโครงงาน 2 และหองโครงงาน 3 และมี
การติดตั้งกลองวงจรปดหนาหองโครงงาน 1, โครงงาน 2 และหองโครงงาน 3 ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากตองการ
ใหนักศึกษา อาจารย ผูทําวิจัย ไดรับความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรฯ 
 กลองวงจรปดถูกนํามาใชในหองโครงงาน 1, 2 และ 3 เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการสอดสองดูแล
กิจกรรมของนักศึกษาในการใชพื้นที่และครุภัณฑวิทยาศาสตร โดยการบันทึกภาพไวและสามารถดูดวยการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ดูผานคอมพิวเตอร และโทรศัพทได 
 1. การใหบริการหอพัก  
 งานจัดการหอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ใหบริการสวัสดิการที่พัก
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี โดยสามารถติดตอไดที่เบอรโทร 077 
278 828-9 / Facebook : งานจัดการหอพัก ม.อ.สุราษฎรธานี งานจัดการหอพักมีหอพักใหบริหารทั้งสิ้น
จํานวน 6 อาคาร รายละเอียดขอมูลจํานวนหองพัก /การจัดสรรหอพัก ดังนี ้

 

ที ่ ชื่อหอพัก จํานวน
หอง 

จํานวน
นักศึกษา 

การจัดสรรท่ีพัก คาธรรมเนียมหอพัก 
1 ปการศึกษา 

1 หอพักหญิง 
เชี่ยวหลาน 

104 /13  312 หอพักหญิง ป 1 
จัดสรร 3 คนตอหอง 

คาหอพัก     13,000  
คาน้ํา            900  
คาประกัน     1,500
รวม          15,400 

2 หอพักหญิง 
นางยวน 

104/13 312 หอพักหญิง ป 1 
จัดสรร 3 คนตอหอง 

3 หอพักหญิง 
ชอมวง 

47 141 หอพักหญิง ( ป 2 – ป4 ) 
จัดสรร 3 คนตอหอง 

 
คาหอพัก       6,000  
คาน้ํา            900  
คาประกัน     1,500 
รวม            8,400  
 

4 หอพักหญิง 
พวงผกา 

47 141 หอพักหญิง ( ป 2 – ป4 ) 
จัดสรร 3 คนตอหอง 

5 หอพักชาย 
ดาหลา 

54 162 หอพักชาย / (ป 1 – ป 4)  
จัดสรร 3 คนตอหอง 

6 หอพักชาย 
ปาริชาติ 

54 162 หอพักชาย / (ป 1 – ป 4) 
จัดสรร 3 คนตอหอง 

 รวม 410 1,230   
 
 2. จัดบริการและสวัสดิการพื้นที่ภายนอกหอพัก 

• จัดใหมีลานกิจกรรม เวทีกลาง และลานกีฬาในสวนกลางของหอพัก  
• จัดใหมีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมกลุม การอานหนังสือของแตละหอพัก โดยจัดทําเปนหอง

เอนกประสงค มีโตะเกาอี้ สัญญาณอินเตอรเน็ตบริการ นักศึกษาสามารถใชงานไดตลอดเวลา
ที่ตองการ  

• จัดใหมีหองละหมาดไวบริการ 
• จัดใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก เชน กิจกรรมทําบุญ กิจกรรมเลี้ยงอาหารในชวงสอบ 

เปนตน  



 
 

87 

 
 

 3. จัดบริการและสวัสดิการดานสิ่งอํานวยความสะดวกในหอพกั ดังนี้  
• จัดใหมีตูน้ํารอน-น้ําเย็น บริการนักศึกษาทุกอาคาร  
• จัดใหตูซักผาหยอดเหรียญ/ลานตากผาสําหรบัทุกอาคาร  
• จัดใหมีหองอาหารสวนกลาง บริการตูเย็น/ตูไมโครเวฟ (แบงโซนไทยพุทธ-ไทยมุสลิม) ใน

อาคารหอพักหญิงเชี่ยวหลาน นางยวน  
• จัดใหมีแมบานบริการทําความสะอาดสวนกลางและโดยรอบอาคารทุกอาคาร 

 4. บริการและสวัสดิการพยาบาล งานจัดการหอพักจัดใหมีระบบสวัสดิการพยาบาลหอพัก ดังนี้   
• การใหบริการหองพยาบาลแกนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยไดจัดหองพยาบาลไวบริการนักศึกษาเพ่ือใหการรักษาพยาบาลเปนไปอยาง

รวดเร็วและทั่วถึงและสามารถเขาถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินไดทันทวงที  
มหาวิทยาลัยจึงจัดหนวยบริการปฐมพยาบาลในเบื้องตน ดังนี้ 

 กรณีเจ็บปวยภายในหอพกั มหาวิทยาลัย จัดบริการดูแลสุขภาพนักศึกษาทั้งในและนอก
เวลาราชการ ดังนี ้
- วันจันทร-ศุกร เวลาราชการ 08.30-16.30 น. ที่งานพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรม 

ชั้น 1 จํานวน 1 หอง และมีเตียงใหบริการนักศึกษาเจ็บปวย จํานวน 3 เตยีง 
- นอกเวลาราชการ วันจันทร-ศุกร เวลา 18.00-22.00 น. ณ บริเวณอาคารกิจกรรม 

ชั้น 1 จัดบริการดูแลตรวจสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ วันละ 1 คน พรอมทั้งได
จัดบริการขอมูลขาวสารดานสุขภาพผานเว็บและบอรดประชาสัมพันธ 

- นอกเวลาดังกลาวจะมีรถสวัสดิการและรถกูภัยหรือ 1669 คอยใหบริการตลอด 24 
ชั่วโมง 
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หองพยาบาล 
 
5. กระบวนการจัดซื้อจัดหายาที่ใชสําหรับปฐมพยาบาลนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ไดจัดโครงการศูนยบริการสุขภาพ
นักศึกษาเบ้ืองตนในลักษณะ Pre-Clinic ที่เปดใหบริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจายยา
สามัญประจําบานและการนําสงโรงพยาบาลกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน/ประสบอุบัติเหตุพรอมทั้งการติดตามอาการ
และการบริการประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารยที่ปรึกษาและผูปกครอง โดยงานพัฒนานักศึกษาเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดหายาสามัญประจําบานตามแผนประจําป ๆ ละ 3-4 ครั้ง โดยเขียน
ใบแสดงความตองการผานงานพัสดุเปนผูดําเนินการจัดซื้อใหแตละครั้งและมีกระบวนการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจรับเปนที่เรียบรอย   
  ยาสามัญประจําบานที่ใชในหองพยาบาลประกอบดวยตัวยา ดังนี้ 

1. ALCOHOL 
2. ATARAX 
3. AMOXY  500 MG 
4. ALUM MILK 
5. BUSCOPAN 
6. BISOLVON 
7. BETADINE 
8. CALAMINE 
9. COUNTER PAIN 
10. CLOXA 500 MG 
11. DEXTRO 
12. DRAMAMINE 
13. DULCOLAX 
14. VITAMINE C 
15. LOLATADINE 
16. PLASTER ยา 
17. PONSTAN 
18. ORS 
19. น้ํามันมวย 
20. ชุดทําแผล สเตอรไรด 
21. สําลีกอน Sterile 
22. น้ําเกลือ 
23. ยาลางตา 
24. ผาพันขอเทา 
25. พาราแซลตามอล 
26. ผาพันขอมือ 
27. น้ํายาฆาเชื้อ DETTOL 
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28. เจลลางมือ 
29. ผาปดจมูก 
30. เครื่องวักความดันโลหิต 
31. ปรอทวัดไข 
32. GAUZE 2*2,3*3 
33. ELASTIC 
 

 
ตูยา 

6. บริการและสวัสดิการดานความปลอดภยั   
• จัดใหมีระบบเจาหนาที่เวร ทําหนาที่รับเรื่องฉุกเฉินใหความชวยเหลือนักศึกษาตลอด 24

ชั่วโมง โดยมีเบอรสายดวนที่นักศึกษาสามารถติดตอได   
• มีระบบรักษาความปลอดภัยดวยเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือปองกันคนนอกเขาออก  
• มีระบบกลองวงจรปดเพ่ือติดตามกรณีเกิดเหตุ  
• มีระบบเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  
• มีระบบสวัสดิการรถรับสงจากหอพักไปยังอาคารเรียน ทําใหเกิดความสะดวกและปลอดภัย

สําหรับนักศึกษาใหม 
 
7. การดูแลนักศึกษา ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดานจิตใจ และบริบทดานสังคม 

 กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ใหคําปรึกษา จัดสวัสดิการดานสุขภาพ ดําเนินงานโดยงาน
พัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เปนการดําเนินงานแบบรวมศูนยบริการ ประสานภารกิจ  
สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ใหนักศึกษาทั้ง 2 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  โดยมีโครงสรางงานตามภารกิจ ดังนี้  

• หนวยบริการใหคําปรึกษาและพัฒนานักศึกษา  
ดวยงานพัฒนานักศึกษา ไดจัดทําระบบการดูแลนักศึกษาและใหคําปรึกษานักศึกษาวิทยาเขตสุ

ราษฎรธานี (Counseling System of PSU Surat Thani : CO) เพ่ือเปนการปองกัน ดูแล และติดตามและ
ประเมินผล นักศึกษากลุมเสี่ยง ประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้  
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1. (CO_01) แผนการดูแลนักศึกษาและใหคําปรึกษานักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎรธานี (ปองกัน) 
2. (CO_02) ขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือกรณี

นักศึกษามีภาวะโรคซึมเศรา/มีภาวะเครียด งานหอพักนักศึกษา  
3. (CO_03) ขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือกรณีพบ

นักศึกษาทํารายตัวเองในหอพัก งานหอพักนักศึกษา  
4. (CO_04) ขั้นตอนการบริการใหคําปรึกษา งานพัฒนานักศึกษา  
5. (CO_05) ขั้นตอนการสื่อสารการดูแลนักศึกษาในภาวะวิกฤต 
6. (CO_06) แผนกิจกรรมการดูแลนักศึกษากลุมเสี่ยง (ติดตามและประเมินผล) 
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ระบบการดูแลนักศึกษาและใหคําปรึกษานักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
(Counseling System of PSU Surat Thani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขนัตอนการป้องกนั          ขนัตอนการดแูล                ขนัตอนการติดตามและ 

              ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

งานหอพกันักศึกษา 

1. ขนัตอนการดาํเนินงาน

เพอืเตรยีมความพรอ้มใน

การให้ความช่วยเหลอื

กรณนีกัศกึษามภีาวะโรค

ซมึเศรา้/มภีาวะเครยีด 

(Co_02) 

2. ขนัตอนการดาํเนินงาน

เพอืเตรยีมความพรอ้มใน

การให้ความช่วยเหลอื 

กรณพีบนกัศกึษาทาํรา้ย

ตวัเองในหอพกั (Co_03) 

งานพฒันานักศึกษา 

3. ขนัตอนการบรกิารใหค้าํปรกึษา 

งานพฒันานักศกึษา (Co_04) 

4. ขนัตอนการสอืสารการดูแล

นกัศกึษาในภาวะวกิฤตCo_05) 

 

แผนกจิกรรมการ

ดแูลนกัศกึษากลุ่ม

เสยีง (Co_06) 

แผนการดแูลนักศกึษา

และใหค้ําปรกึษา

นกัศกึษาวทิยาเขต 

สุราษฎรธ์านี   

(Co_01) 
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Co_01 แผนการดูแลนักศึกษาและใหคําปรึกษานักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎรธานี (ปองกัน) 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วันที่จัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 แตงตั้งคณะกรรมการดูแลนักศึกษาและให

คําปรึกษานักศึกษาวิทยาเขต 

สุราษฎรธานี 

มกราคม คณบดี/หัวหนาสาขา 

 

งานพัฒนานักศึกษา 

2 ประชุมคณะกรรมการดูแลนักศึกษาและให

คําปรึกษานักศึกษาวิทยาเขต 

สุราษฎรธานี 

มกราคม 

 

คณะกรรมการ งานพัฒนานักศกึษา 

3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับ อาจารย

ที่ปรึกษา  

ภาค

การศกึษา 

ละ 1 ครั้ง 

อาจารยที่ปรึกษา งานพัฒนานักศกึษา 

4 คัดกรองนักศึกษากลุมเสี่ยง กรกฎาคม นักศึกษา ป 1 งานพัฒนานักศึกษา 

5 เตรียมความพรอม“Because Of Love” กรกฎาคม 

 

นักศึกษา ป 1 งานพัฒนานักศึกษา 

 

6 อบรมใหความรู กับนักศึกษาชั้นปที่  1 

เกี่ยวกับการปองกัน แกไขปญหา และให

คําปรึกษาเบื้องตน 

กุมภาพันธ นักศึกษาชั้นป 1 

 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานจัดการหอพัก

นักศึกษา 

7 อบรมการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาสําหรับ

อาจารย  

มิถุนายน อาจารยท่ีปรึกษา 

เจาหนาที่หอพัก 

บุคลากรที่เก่ียวของ 

งานพัฒนานักศึกษา 

 

8 การรณรงคสื่อสารทางสื่อ Social ตาง ๆ 

เชน ผาน FB, เวปไซตมหาวิทยาลัย 

ตลอดทั้งป นักศึกษาทุกชั้นป งานพัฒนานักศึกษา 
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Co_02 ขั้นตอนการดําเนินงานเพือ่เตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือ 
กรณีนักศึกษามีภาวะโรคซมึเศรา/มีภาวะเครียด  (งานหอพักนักศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษา / บุคลากร 
/ อาจารย

ประเมินอาการ
เบื้องตนแลวพบวา
เพ่ือนนักศึกษาหรือ
ตนเอง  มีความเสี่ยง
จะปวยโรคซึมเศรา /
มีภาวะเครียด หรอื 
พบโพสตในโซเซียล
มีเดีย ท่ีมีความเส่ียง

จะทํารายตวัเอง 

แจงเจาหนาท่ีหอพัก 
/ ขอรับคําปรึกษา

แจงเจาหนาที่

 ท่ีสํานักงานหอพัก 
หรอื

เบอรโทรสายดวน
หอพัก 

0918216151

เพ่ือขอรับคาํปรึกษา

หรือขอใหเฝาระวัง 

                         

เจาหนาท่ีหอพัก
ดําเนินการ

- ใหความชวยเหลือ
ขั้นตนในกรณีฉุกเฉิน

-รายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ
ตามลําดับเพ่ือ
พิจารณาส่ังการ 

-แจงงานพฒันา
นักศึกษา ทราบ เพ่ือ
วางแผนการใหความ
ชวยเหลือดูแล

- พิจารณาแจง
ผูเกี่ยวของ อาทิ 
อาจารยท่ีปรึกษา 
ผูปกครอง รับทราบ
เพ่ือชวยดูแล เยียวยา 
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Co_03 ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือ 

กรณีพบนักศึกษาทํารายตัวเองในหอพัก (งานหอพักนักศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 

 
 

Co_04 ขั้นตอนการบริการใหคําปรึกษา งานพัฒนานักศึกษา 

 

ขั้นตอนการสื่อสารการดูแลนักศึกษาในภาวะวิกฤต 

ขนัตอนการบริการให้คาํปรึกษา งานพฒันานักศึกษา 

 
 
 

พบผูใ้หค้าํปรกึษา 

- ปัญหาดา้นการเรยีน 

- ปัญหาดา้นอาชพี 

- ปัญหาดา้นสงัคมและ

ส่วนตวั 

เขา้กระบวนการใหค้าํปรกึษาโดยเจา้หน้าทงีานพฒันานกัศกึษา 

ประเมนิลกัษณะปัญหาของผูข้อรบัคาํปรกึษา 

กรณีทวัไป 

ใหค้าํปรกึษาทวัไป สามารถให้

คาํปรกึษาได ้หาสาเหต/ุวธิแีกไ้ข/

คน้พบตวัเอง 

กรณีกลุ่มเสียง 

ใหค้าํปรกึษาโดยผูเ้ชยีวชาญดา้นจติเวช 

นกัศกึษามาขอรบัคาํปรกึษาหรอื

ไดร้บัการส่งต่อจากคณะ/หอพกั 

กรณีผู้ป่วยต่อเนือง 

ใหค้าํปรกึษาโดยผูเ้ชยีวชาญ

ดา้นจติเวช ส่งต่อ  

-ในเวลาราชการ : รพ.

อบจ.สฎ.   

077-953127,086-4759053  

-นอกเวลาราชการ :   
นดัพบครงัต่อไป 

คน้หาตวัเอง/วางแผน 

เขา้ใจตนเอง 

ยตุกิารใหค้าํปรกึษา 

ส่งต่อ  
-ในเวลาราชการ :  รพ.อบจ.สฎ. 

077-953127,086-4759053  

-นอกเวลาราชการ :   รพ.สฎ แผนก ฉุกเฉนิ  

-ส่งต่อตามคําวนิิจฉยัของแพทย ์: รพ.สราญรมย ์

 077-916500  

ยตุกิารใหค้ําปรกึษา 

รกัษาโดยยา/การบาํบดั

ทางจติตามคาํวนิิจฉยัของ

แพทย ์

ตดิตามและประเมนิผล 
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Co_06 แผนกิจกรรมการดูแลนักศึกษากลุมเสี่ยง (ตดิตามและประเมินผล) 

ที ่ กิจกรรม/การดําเนินการ เวลา ผูรับผิดชอบ 

1 นัดประชุมประธานสาขา  

ชั้นปท่ี 1 เพ่ือชวยดูแลเพ่ือนในสาขา 

วันอังคาร 

สัปดาหที่ 2 ของทุกเดือน 

งานพัฒนานักศึกษา 

2 นักศึกษาป 2-4 ทําแบบคัดกรอง 9Q ปการศึกษาละ 1 ครั้ง งานพัฒนานักศึกษา 

3 จัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษากลุมเสี่ยง  ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง งานพัฒนานักศึกษา 

4 อาจารยที่ปรึกษาแจงขอมูลนักศึกษากลุมเสี่ยงใหงาน

พัฒนานักศึกษาดําเนินการ 

ตลอดทั้งปการศึกษา อาจารยที่ปรึกษา 

5 จัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามนักศึกษากลุมเสี่ยง

และความกาวหนาอยางตอเนื่องใหผูบริหารทราบ 

ตลอดทั้งปการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

เมอืนกัศกึษามี

ปัญหา ตอ้งการ

คาํปรกึษา 

 

อาจารยท์ปีรกึษา อาจารยผ์ูส้อน เจา้หน้าทหีอพกั ส่งตวัมาทเีจา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบ 

หรอืขอรบัคาํปรกึษา ไดท้ ี 

1. คุณณฏัฐธ์นพล ชา้งนรนิทร ์โทร.096-6499958 (พแีตง) 

2. คุณสุพรรณพร  วรรณเวช โทร.086-9619585 (พทีพิย)์ 

3. คุณธดิารตัน์ วดัแพ โทร.086-6299354 (พแีอน) 

- ในเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ตดิต่อ คุณธดิารตัน์ วดัแพ 

- นอกเวลาราชการ เวลา 16.30-24.00 น.  

ตดิต่อ คุณสุพรรณพร  วรรณเวช 

- นอกเวลาราชการ เวลา 24.00-08.30 น.  

ตดิต่อ คุณณฏัฐธ์นพล ชา้งนรนิทร ์

 

เจา้หน้าทงีานพฒันานกัศกึษาใหค้วามช่วยเหลอืในขนัตน้รายงาน

ผูบ้รหิารและผูป้กครองทราบ 

ตดิตามจนกระทงั นักศกึษาคลคีลายปัญหาและไมม่ปัีญหา 
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• บริการใหคําปรึกษา 
  เมื่อไมสบายใจ มีปญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพ่ือน
และอื่น ๆ อีกมากมาย กําลังหาทางออกตองการคนชวยคิด มีขั้นตอนการรับบริการดังนี้  
  1. เลือกชองการรับบริการ 

– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
– Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท : 077-278861 
– มาพบพี่ดวยตนเอง ที่หองเพลิน ตึกกิจกรรม ชั้น 2 อาคารกิจกรรม 

  2. บอกเลาปญหาเพ่ือสํารวจปญหาที่เกิดข้ึน 
  3. ใหคําปรึกษาตามหลักวิชาการ 
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  4. นักศึกษาเขาใจปญหาของตนเอง 
  5. วางแผนแกปญหา  
  6. ติดตามผลการใหคําปรึกษา  
  กรณีที่ปญหาของนักศึกษาตองมีการติดตามผลหรือแกปญหาอยางตอเนื่อง เจาหนาท่ีจะ
ติดตอกลับเปนระยะ 

• บริการสารสนเทศ 
  งานพัฒนานักศึกษา มีบริการขอมูลใหความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกนักศึกษา ทั้งในเรื่อง
ของการศึกษา การใชชีวิต อาชีพ และการดํารงชีวติในสังคม ชองทางการใหบริการมีดังนี้  

– บอรดประชาสัมพันธ  
– Facebook กลุมงานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศพัท : 077-278861/086-6299354 
– มาพบเจาหนาที่ดวยตนเอง ที่หองเพลิน ตึกกิจกรรม ชั้น 2 อาคารกิจกรรม 

• บริการแนะแนวศึกษาตอ 
  1. เลือกชองทางรับบริการ 

– บอรดประชาสัมพันธ  
– Facebook กลุมงานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศทัพ : 077-278861/086-6299354 
– มาพบเจาหนาที่ดวยตนเอง ที่หองเพลิน ตึกกิจกรรม ชั้น 2 อาคารกิจกรรม 

   
  การดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิด โดยระบบหอพัก จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาประจําหอพัก 
เพ่ือใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดใหมีระบบพ่ีดูแลนอง โดยมี
คณะกรรมการนักศึกษาประจําแตละหอพัก  หอพักละ 5 คน คอยดูแลใหคําปรึกษาเบ้ืองตน  

• จํานวน และขนาดหองใหคําปรึกษา และหองกิจกรรม 
  งานพัฒนานักศึกษา จัดใหมีหนวยบริการใหคําปรึกษาและพัฒนานักศึกษา จํานวน 1 หอง 
สําหรับนักศึกษาที่ตองการมาพบเจาหนาที่ดวยตนเอง ที่หองเพลิน ตึกกิจกรรม ชั้น 2 อาคารกิจกรรม 
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หองสําหรับใหคําปรึกษา 

 
หองกิจกรรม 

 
9.5 รายการหลักฐาน 
  1) ตารางแสดงจํานวนหองพัก 
   http://192.168.240.181/qasi/showdetailtotal.php?id=278 
  2) จํานวน และขนาดหองใหคําปรึกษา และหองกิจกรรม 
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   http://192.168.240.181/qasi/showdetailtotal.php?id=266 
  3) การใหบริการหองพยาบาลแกนักศึกษา จํานวนหอง จํานวนเตียง  
   http://192.168.240.181/qasi/showdetailtotal.php?id=267 

  4) กระบวนการจัดซื้อจัดหายาที่ใชสําหรับปฐมพยาบาลนักศึกษา 
   http://192.168.240.181/qasi/showdetailtotal.php?id=268 
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Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, alumni and 

stakeholders from industry, government and professional organisations. 

2. The curriculum design and development process is established and it is periodically reviewed 

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

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 

evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected learning outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 

5. Quality of support services and facilities ( at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is subject to evaluation and enhancement. 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni and employers 

are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 

AUN 10  

Quality Enhancement 



 
 

103 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve 

as input to curriculum design and 

development [1] 

       

10.2 The curriculum design and development 

process is established and subjected to 

evaluation and enhancement [2] 

       

10.3 The teaching and learning processes and 

student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their 

relevance and alignment [3] 

       

10.4 Research output is used to enhance 

teaching and learning [4] 

       

10.5 Quality of support services and facilities 

(at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subjected to evaluation 

and enhancement [5] 

       

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms 

are systematic and subjected to evaluation 

and enhancement [6] 

       

Overall opinion        

 

 

 

 



 
 

104 

 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

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

ในรอบปีการศึกษา 2562 ไดม้ีการดาํเนินการเพือรับขอ้มูลจากผูมี้

ส่วนไดเ้สียเพือนาํเขา้ในการพฒันาการเรียนการสอนดงันี 

1. ขอ้มูลทีได้รับฟังความเห็นจากนักวิชาการและผูแ้ทน

จากอุตสาหกรรมและศิษย์เ ก่ าทีได้ให้ข้อ มูล และ

ขอ้คิดเห็นต่าง ๆในดา้นคุณสมบติัของบณัฑิตทีตอ้งการ

เมือประชุมจดัทาํ PLOs ในการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

แนวทางการจดัการศึกษาทีมุ่งผลลพัธ์ Outcome based 

Education (OBE) หลกัสูตรสิงแวดลอ้มเพอืความยงัยนื 

2. ขอ้มูลทีไดรั้บฟังความเห็นจากนกัศึกษาทีกาํลงัศึกษา 

3. ขอ้มูลจากการประชุมของคณาจารยใ์นหลกัสูตรฯทีปรับ

การเปิดรายวิชาเพือให้นกัศึกษาสามารถลงเรียนวิชาชีพ

เลือกทีสามารถเป็นไปตามมาตรฐานวิชา ชีพทาง

สิงแวดลอ้มไดม้ากทีสุด 

          ซึงขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่ได้นํามาสู่การดาํเนินการแก้ไข/

ใช้ประโยชน์ในเชิงรูปธรรม เพือพฒันาการเรียนการสอนมาก

นกัและยงัไม่เป็นระบบทีต่อเนือง ส่วนใหญ่ไปเป็นในลกัษณะ

การหารือของคณาจารยใ์นหลกัสูตร เพือปรับสอนในรายวิชา

ต่าง ๆ อาทิเช่น วิชาสัมมนา รายวิชาทีมีการสอนแบบ active  

learning ต่าง ๆ รวมถึงการเปิดรายวิชาชีพทีให้นกัศึกษาไดเ้รียน

ทางวชิาชีพมากขึน 

 

 

. รายงานผลการสาํรวจความตอ้งการ

ของผูท้รงคุณวฒิุและผูใ้ชบ้ณัฑิตเพือ

จดัทาํ PLOs ในการปรับปรุงหลกัสูตร

ตามแนวทางการจดัการศึกษาทีมุ่ง

ผลลพัธ์Outcome based Education 

(OBE) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาสิงแวดลอ้มเพอืความยงัยนื

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

. รายวชิาชีพทีเปิดในภาคการศึกษาที 

1/256  และ 2/256  คือวชิา 

Environmental risk assessment,  

Wastewater Treatment 

TechnologyAir Pollution Control, 

Hazardous waste treatment 

technology, Solid waste treatment 

technology และ Noise and vibration 

pollution 

10. 2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and 

enhancement 

โดยปกติจะมีการปรับปรุงหลักสูตรฯ ทุก 5 ปี อย่างไรก็ตาม 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลกัสูตรสิงแวดล้อมเพือความ

ยงัยืน) กาํลงัอยู่ในกระบวนการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่อีกครัง  

โดยทีผา่นมาไดท้าํการสาํรวจความตอ้งการของผูท้รงคุณวุฒิและ

1. รายงานผลการสาํรวจความตอ้งการ

ของผูท้รงคุณวฒิุและผูใ้ชบ้ณัฑิตเพือ

จดัทาํ PLOs ในการปรับปรุงหลกัสูตร
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

ผูใ้ช้บณัฑิตเพือจดัทาํ PLOs ในการปรับปรุงหลกัสูตรตามแนว

ท า ง ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ที มุ่ ง ผ ล ลั พ ธ์  Outcome-

Based Education (OBE) 

 

นอกจากนี ทางหลกัสูตร ไดม้ีการจดัการศึกษาเพือให้นักศึกษา

เกิดการเรียนรู้ในบริบททีเป็นโจทยท์างสังคมในพืนทีทีเกิดขึน 

โดยการกาํหนดหัวขอ้โครงงานนักศึกษาเพือให้นกัศึกษาเลือก

ศึกษา และมีการประชุมหารือกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือสร้าง

โอกาสในการจดัการศึกษาทีทาํให้นกัศึกษามีโอกาสเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงในพืนทีมากขึน ดงัเช่นการใช้พืนทีโครงการ

นาํร่องของโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดัสุราษฎร์

ธานีเป็นพืนทีเป้าหมายในการจดัการศึกษา และการสร้างความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานในพืนที 

ตามแนวทางการจดัการศึกษาทีมุ่ง

ผลลพัธ์Outcome based Education 

(OBE) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาสิงแวดลอ้มเพอืความยงัยนื

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

2. รายงานโครงงานนกัศึกษาปี 2/2561

ในเรืองทีศึกษาของจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี 

 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 

evaluated to ensure their relevance and alignment 

กระบวนการประเมินการเรียนการสอนและประเมินนกัศึกษา  

โดยผา่นระบบออนไลน์ และมคอ.  เพอื ชวเิคราะห์ผลการสอน

จาก มคอ.  และนาํไปปรับปรุง มคอ.  ในปีการศึกษาถดัไป 

ระบบการประเมินการออนไลน์ 

(PSU-TES)  

มคอ.  และ มคอ.  รอบปีการศึกษา 

2562 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

มีการนาํผลการวจิยั/บริการวิชาการมาบูรณาการในการสอนใน

รายวชิาชีพบงัคบัของหลกัสูตร เช่นรายวชิา cleaner technology 

รายวชิา hazardous waste treatment technology  รายวชิาสัมมนา 

รายวชิาโครงงานนกัศึกษา ฯลฯ 

1. มคอ. 3 และ มคอ.  5 ในรายวชิา

ดงักล่าวในรอบปีการศึกษา 2562 

2. เอกสารประกอบการสอนใน

รายวชิาการดงักล่าวในรอบปี

การศึกษา 2562 

3. เล่มรายงานวชิาสัมมนา และ

โครงงานนกัศึกษาในรอบปีการศึกษา 

2562 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) 

is subjected to evaluation and enhancement 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

1. การดาํเนินการเพือประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิง

อาํนวยความสะดวกทีมีอยู ่ ทาํในภาพรวมโดย

สาํนกังานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ดว้ยเป็น

การบริหารแบบรวมศูนยบ์ริการประสานภารกิจ แต่ยงั

ขาดการสือสาร/สะทอ้นปัญหาทีใหมี้การปรับปรุงจาก

หลกัสูตรสู่คณะวชิาและวทิยาเขตฯ และแมม้ีการ

สะทอ้นปัญหาและมกัมีขอ้จาํกดัในดา้นงบประมาณ 

2. รอบปีการศึกษา 2562 หอ้งสมุดไดมี้ระบบการ

ตรวจสอบความเพียงพอของหนงัสือทีแต่ละรายวชิาใช้

อา้งอิงในการเรียนการสอน เพอืแจง้ให้อาจารยผ์ูส้อนแต่

ละรายวชิาทราบเพอืดาํเนินการจดัหาเพิมเติมใหเ้พียงพอ 

1. เอกสารผลการดาํเนินการจากระดบั

วทิยาเขตฯ : เอกสารขอ้มูลในระบบ

การประกนัคุณภาพของวทิยาเขตสุ

ราษฎร์ธานี ( 

http://iqa.surat.psu.ac.th) 

 

 

2. เอกสารแจง้จากห้องสมุดทีระบุแต่

ละรายวชิาทีใหพิ้จารณาเพมิเติมของ

หนงัสือทีตอ้งจดัหาเพิมเติมตามทีระบุ

ใน มคอ.3 

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

enhancement 

ในรอบการศึกษา 256  มีการ feedback จาก stakeholders อยูบ่า้ง 

โดยการพูดคุย หรือการประชุม จากทีไดจ้ากการนิเทศนกัศึกษาที

ไปฝึกงาน  และจากการทีนักศึกษาทาํสหกิจศึกษา หลกัสูตรมี

การวางแผนกําหนดกลไกเพือดํา เนินการ แต่ย ังไม่ มีการ

ดาํเนินการใหมี้กลไกทีเกิดขึนอยา่งเป็นระบบ และมีการประเมิน

และนาํมาใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเนืองและจริงจงั 

- เอกสารการนิเทศนกัศึกษาในปี

การศึกษา 2562 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked for 

improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 

       

11.3 Employability of graduates is established, 

monitored and benchmarked for improvement [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        

Criterion 11 

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

employability, etc. )  is established, monitored and benchmarked; and the programme should 

achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of the stakeholders. 

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

should meet the needs of the stakeholders. 

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

benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the programme and its graduates. 

AUN 11 

Output 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

 ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

11.1 The pass rates 

and dropout rates are 

established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement 

1. กระบวนการดาํเนินการกรณีนักศึกษา

ลาออกหรือพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาคือ 

งานทะเบียนและประเมินผลของวิทยาเขต 

กํา ห น ด ขัน ต อ น ข อ ง ก า รล า อ อ ก ข อ ง

นักศึกษา โดยให้นักศึกษายืนใบลาออก 

พร้อมหนังสือรับรองของผูป้กครองผ่าน

อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า เ พื อ ข อ อ นุ มั ติ ต่ อ 

อธิการบดี ผูที้จะไดรั้บอนุมติัให้ลาออกได้

ตอ้งไม่เป็นหนีสินกับมหาวิทยาลยั ซึงใน

การนีอาจารย์ทีปรึกษาได้ทาํการพูดคุยกบั

นักศึกษาถึงสาเหตุ แล้วทําการแจ้งให้

ประธานหลกัสูตรรับทราบ  

2.  ท า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ ส ร้ า ง ร ะ บ บ

สารสนเทศนักศึกษา (SIS) เพือแสดงถึง

ประวติัของนกัศึกษา การลงทะเบียนเรียน 

ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา รวมถึงการ

อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน

สําหรับนักศึกษาทีมีผลการศึกษา ตาํกว่า 

.  โดยระบบจะไม่อนุญาตให้นกัศึกษาที

มีผลการศึกษาตาํกว่า .  ลงทะเบียนเรียน

โดยอัตโนมัติ  และผู ้ทีจะอนุญาตได้คือ

อาจารยท์ีปรึกษาของนกัศึกษา เพือเป็นการ

สร้างเงือนไขให้นกัศึกษาตอ้งมาพบอาจารย์

ทีปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็ เพือ

อนุญาตการลงทะเบียนเรียน  

1. หนงัสือแจง้จากงานทะเบียนและ

ประเมินผลของ วข. สุราษฎร์ธานีใน

รอบปีการศึกษา 2562 

2.  เอกสารผลการดําเนินการจาก

ระดบัวิทยาเขตฯ : เอกสารขอ้มูลใน

ระบบการประกนัคุณภาพของวิทยา

เขตสุราษฎร์ธานี  

( http://iqa.surat.psu.ac.th) 

3. ระบบสารสนเทศนกัศึกษา (SIS) 
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 ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

11.2 The average 

time to graduate is 

established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement 

1. นักศึกษารหัส 59 ทีคาดว่าจะสําเร็จในปี

การศึกษา 2562 ยงัสรุปเป็นค่าทีแน่นอน

ไม่ได้ เพราะมีนักศึกษาทีลงทะเบียนภาค

ฤดูร้อน 3/256  ทีสถานะในระบบของฝ่าย

ทะเบียนขึนวา่ยงัไม่สาํเร็จการศึกษา แต่โดย

ภาพรวมขณะนีมีนักศึกษามากกว่าร้อยละ 

95% สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี 

เ นื อ ง จ า ก ท า ง ห ลัก สู ต ร แ ล ะ ค ณ ะ ไ ด้

กาํหนดใหมี้แนวปฏิบติัให้อาจารยที์ปรึกษา

คอยติดตาม และแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด 

2.  ค่ า เ ฉ ลี ย ก า รจ บขอ งนัก ศึก ษามีการ

กําหนดเป็นค่าเป้าหมายของการจัดการ

หลกัสูตร ตามเกณฑ์ทวัไปคือ 4 ปี  

- เอกสารผลการดาํเนินการจากระดบั

วทิยาเขตฯ : เอกสารขอ้มูลในระบบ

การประกนัคุณภาพของวทิยาเขตสุ

ราษฎร์ธานี  

( http://iqa.surat.psu.ac.th) 

 

11.3 Employability of 

graduates is 

established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement 

1. วิทยาเขตและคณะไดท้าํโครงการเตรียม

ความพร้อมก่อนจบของนักศึกษาเพือเขา้สู่

การทํางาน (โครงการปัจฉิมนิเทศ และ

โครงการอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์: 

Excel) 

2. คณาจารย์ผู ้สอนมีการติดตามผลการ

ทาํงานของบณัฑิตอยา่งไม่เป็นทางการโดย

การสอบถามจากศิษย์เ ก่ า  แต่ขาดก าร

ติดตามผลการทํางานของบัณฑิตทีเป็น

ระบบ ทําให้ไม่มีการนําข้อมูลเชิงลึกมา

ทบทวน เปรียบเทียบและปรับปรุงพฒันา

อยา่งเป็นระบบ  

1. เอกสารกําหนดการจัดโครงการ

ปัจฉิมนิเทศ และโครงการอบรมดา้น

การใช้คอมพิวเตอร์: Excel ซึงได้

ดํ า เ นิ น ก า ร เ มื อ เ ดื อ น มี น า ค ม - 

พฤษภาคม 2562 

 

2. ฐานขอ้มูลภาวะบณัฑิตมีงานทาํ 

(http://www.planning.psu.ac.th/inde

x.php/information/31-job-psu) 
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 ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

3. มหาวิทยาลยัเป็นผูด้าํเนินการติดตามผล

การทาํงานของบณัฑิตประจาํปี 

11.4 The types and 

quantity of research 

activities by students 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement 

1. ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีจาํนวน

โครงงานนัก ศึกษา   โครงงาน และ

โครงงานสหกิจศึกษา  เรือง ซึงทาง

หลักสูตรฯ ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษา

นําเสนอผลงานในระดับวิทยาเขตและ

ระดบัชาติต่อไป 

2. งบประมาณปีการศึกษา 62 หลกัสูตรฯ

ไดรั้บงบประมาณสําหรับพฒันานักศึกษา

จากวิทยาเขต และคณะ สําหรับในการทศัน

ศึกษายงัสถานประกอบการทีเกียวขอ้ง 

1. เอกสารการจดัสรรงบประมาณ 

หมวดพฒันานกัศึกษา ปี 2562 

 

11.5 The satisfaction 

levels of stakeholders 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement 

1. การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรฯ 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของอาจารยโ์ดย

นกัศึกษาทุกภาคการศึกษา ซึงไดก้าํหนดให้

เป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยทีให้

จดัการประเมินการสอนในทุกรายวิชาทุก

ภาคการศึกษา ซึงโดยส่วนใหญ่คณาจารย์

ไ ด้ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น ร ะ ดับ ดี ขึ น ไ ป 

(รายละเอียดตาม มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 

2. ทางหลักสูตรฯ ได้รับผลการประเมิน

นัก ศึก ษาจากสถานประก อบการผ่าน

รายวชิาสหกิจศึกษา และรายวชิาฝึกงาน ซึง

จะนาํมาใช้เพือการปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนต่อไปในอนาคต 

1. เอกสาร มคอ.5 

2. แบบรายงานผลการนิเทศนกัศึกษา

ของหลกัสูตรวทบ.เทคโนโลยกีาร

จดัการสิงแวดลอ้ม (เทอม 3/2562) 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 
จุดแขง็  

1. หลักสูตรโดดเดน นักศึกษาภาคภูมิใจในหลักสูตร 
2. นักศึกษาแตละชั้นปมีความสามัคคี ดูแลกันเปนอยางด ี
3. หลักสูตรสามารถตอบสนองความตองการบุคลากรในวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม ที่เปนไปตามขอบังคับ

ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม 
สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 โดยเปนหลักสูตร  
ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดลอม ที่เอ้ือตอการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม 
และเศรษฐกิจภายใตหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. คณาจารยในหลักสูตรมีการบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียนการสอน ทําใหมีผลงานของนักศึกษา
สามารถนําเสนอในที่ประชุมวิชาการดานสิ่งแวดลอม 
 
จุดท่ีควรพฒันา  

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

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5. พัฒนา และสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 
6. นักศึกษาในหลักสูตรขาดทักษะในการสื่อสาร ไดแก การนําเสนอ และภาษาอังกฤษ 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานประจําป 
2. หลักสูตรทําการวิเคราะหความตองการของเครื่องมือและอุปกรณ และจัดทําเปนแผนครุภัณฑ-การ

ปรับปรุงหองปฏิบัติการ เพ่ือขอรับงบประมาณ 
3. อาจารยในหลักสูตรเพิ่มเติม สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมกับชุมชนและ

สังคม  
4. การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดรับกับขอกําหนดของสภาวิชาชีพ 
5. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร ไดแก การนําเสนอ และภาษาอังกฤษ ใหแกนักศึกษา 

 สอดแทรกการนําเสนอผลงานในรายวิชา 

 ทรัพยากรการเรียน (Learning Material) เปนภาษาอังกฤษ  

 สงเสริมสิ่งแวดลอมในการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษ  
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บทที่ 5 
ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
CdsName CdsValues 

1. จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนทั้งหมด 1 
- ---ระดับปริญญาตร ี 1 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
2. จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  
- ---ระดับปริญญาตร ี - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
3. จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 158 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 158 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---จํานวนนักศกึษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 7 
- ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเทา  - 
- ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา 3 
- ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา  4 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตาํแหนงอาจารย 7 
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเทา - 
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 3 
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 2 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  2 
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- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเทา - 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา - 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 2 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย - 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา - 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา - 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา - 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา - 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - 
5. คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร   
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
- - --ระดับปริญญาตร ี - 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
- - --ระดับปริญญาโท 3 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- - --ระดับปริญญาเอก 4 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 5 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย - 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย - 
6. จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 10 
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- บทความสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไมอยู ในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ ไมอยู ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 4 
- - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 2 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 1 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  8 
- - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - 
- - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว - 
- - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ - 
- - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน - 
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว - 
- - --ตําราหรือหนังสอืหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ - 
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- - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online - 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ - 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- - --จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 
- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร - 
7. การมีงานทําของบัณฑิต  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 45 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลัง
สําเร็จการศกึษา 5 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 5 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 7 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา - 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว - 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศกึษา - 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร - 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 10,000 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 
8. ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร - 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ - 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทํา - 
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เปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่
ออกประกาศ 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---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
ฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) - 
9. ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร - 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  - 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต
วันที่ออกประกาศ - 
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- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---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 - 
- ---จํานวนบทความที่ตพิีมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานทีไ่ดรับการจดสิทธิบัตร - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) - 

 
 
 
 


