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คำนำ 

 

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม สาขาเคมีประยุกต์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพ 

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

ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2562 เพ่ือประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า

หลักสูตรได้ดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน  ๆ ที่

เกี่ยวข้องต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน  

เนื้อหาของรายงานประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป อาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิต ข้อมูลผลการเรียนรายวิชา

ของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมิน และแผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ซึ่งรวบรวมข้อมูลใน

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

 รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายในนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง 

โอกาส และอุปสรรค ของหลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา 

 

 

 

สูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม  

สาขาเคมีประยุกต์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

       วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

       กรกฎาคม 2563 
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บทที่ 1 

ส่วนนำ 
 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile)  

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

ที่ได้จัดทำขึ้นจากนโนบายการพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีของ รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อดีตอธิการบดีและคณะ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในขณะนั้น 

(พ.ศ. 2552) ได้รับมาดำเนินการด้วยการมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร จัดทำหลักคิดและร่าง

หลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ 

2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
1. มีความรู้และทักษะทางเคมี รวมถึงความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ active learning 
3. มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ เพ่ือ

นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานและมีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์  สามารถปรับตัวเพื่อให้พันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก  

4. มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม โดยอยู่ภายใต้การบริหาร

จัดการของสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ 
 

4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา  
 นโยบายด้านประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ ่งเน้นให้มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหลัก 
โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี การประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

 ในระดับคณะได้ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกตัวของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ส่วนในระดับสาขาวิชา/
หลักสูตรนั้น เปิดโอกาสให้เลือกดำเนินการได้ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของหลักสูตร เพื่อให้การดำเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจัดตั้ง
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คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีคณบดีเป็นประธานและตัวแทนจากทุก
หลักสูตรเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

 
 
 

5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  
5.1 โครงสร้างหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 

                   1) กลุ่มวิชาภาษา       12 หน่วยกิต        

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต         

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       6 หน่วยกิต       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ      96  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาแกน       44  หน่วยกิต                   

2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ      36 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก      16  หน่วยกิต 

ซึ่งจำแนกเป็น 3 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร 

2) กลุ่มวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมไขมันและน้ำมัน 

3) กลุ่มวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมความงามและความผาสุก          

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 

ง.  ฝึกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษา                                7  หน่วยกิต 

 

5.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. ดร. อติพล  พฒัิยะ 

2. ดร. ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ 
3. ผศ.ดร. วัชรสุดา หวลกะสิน 
4. ผศ.ดร. อุไรวรรณ วีระพันธ์ 
5. ผศ.ดร. นิทัศน์ เพราแก้ว 
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บทที่ 2 
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 2.1 ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณฑ์

ข้อที่ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดำเนินงานตาม

เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด  

 

สรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1, 2, 11 (จำนวน 3 ข้อ) 

 ได้มาตรฐาน 

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

 
ตารางท่ี 2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร/คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร/คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่งทางวิชาการ  

และรายชื่อปัจจุบัน 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ตรง สัมพันธ์ 

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

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

Engineering)/2557 

  

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

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

ประชาชน 

ตำแหน่งทางวิชาการ  

และรายชื่อปัจจุบัน 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ตรง สัมพันธ์ 

3-9098-00883-67-0 5. ผศ.ดร. นิทัศน์ เพราแก้ว ปร.ด.(เภสัชศาสตร์

ชีวภาพ)/2541 

     

เกณฑ์ข้อ 1  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

  ครบ   ไม่ครบ 

 

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง ผศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

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

 

ผลการกำกับมาตรฐาน 

เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การ
ประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 
1 ไม่ปรากฏการดำเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่

มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดำเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดำเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นนำ 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
นำ 
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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  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 
 

✓     

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

  
 
 

✓     

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

  
 
 

✓     

Overall opinion   3     

 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  

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

วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) :  
 “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต 

บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน”   
(ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 - 2561) 

พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 3 พันธกิจ (ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 - 2561)  : 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ให้ผู้รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่
เครือข่ายสากล 

3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา 
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

อัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 - 2561) 

• “นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม” 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 - 2561) 

• “มหาวิทยาลัยวิจัย” 
วิสัยทัศน์ (Vision) ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคใต้ ด้านการผลิต 
บัณฑิตและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการโดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

• เป็นคณะชั้นนำของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พันธกิจ (Mission) ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล    
มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 
    2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อตอบสนองความ  ต้องการ

ของชุมชน 
    3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  
    4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
เอกสารประกอบการรายงาน http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/qa/qabsc 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes – ELOs) ของหลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรมใช้เล่มหลักสูตรทั้งหมด 3 เล่ม ได้แก่ [2] 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2552 

- ใช้กับนักศึกษา รหัส 53 และ 54 
- ชื่อสาขาวิชา "เคมีเพ่ืออุตสาหกรรม" 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2554 
- ใช้กับนักศึกษา รหัส 55-59 
- ชื่อสาขาวิชา "เคมีเพ่ืออุตสาหกรรม"  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2559 
- ใช้กับนักศึกษา รหัส 60 
- ชื่อสาขาวิชา "เคมีเพ่ืออุตสาหกรรม"  

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/qa/qabsc
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โดยหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรมได้กำหนดให้บัณฑิตที่จบการศึกษามี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และทักษะทางเคมี รวมถึงความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ active learning 
3) มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ เพ่ือนำไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของประชาคมโลก 

4) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้กำหนดเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ช้บัณฑิตไว้ ดังนี้ 

1. มีทักษะการเตรียมสารเคมีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

2. สามารถวิเคราะห์โดยปริมาตรและโดยน้ำหนักได้ถูกต้องและแม่นยำ 

3. สามารถใช้เครื่องมือทางเคมีได้อย่างถูกต้อง 

4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลและนำเสนอได้อย่างถูกต้อง 

5. สามารถวิจัยและพัฒนางานด้านเคมีได้ 

6. รู้มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ในโรงงาน 

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างการผลิตและการบริการที่สำคัญใน 3 ภาคส่วน คือ ภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว แม้จะดูเหมือนว่าภาคการเกษตรจะยังเป็นภาคส่วนหลักของประเทศ แต่ปัจจุบันมี

ความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างแนบแน่น ด้วยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากภาค

การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันภาคส่วนที่เป็นตัวนำ

เศรษฐกิจของประเทศ คือ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมหนัก  อุตสาหกรรมเบา รวมทั้งอุตสาหกรรมเกษตร

รูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นภาคส่วนที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  ผลจากการ

เติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว กอปรกับการขาดการเตรียมพร้อมในการจัดหาบุคลากรเพื่อรองรับการ

ขยายตัว ทำให้ภาคอุตสาหกรรมขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะนักเคมีซึ่งสามารถทำงานได้

ทั้งในฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  

    ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) 
ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการขยายตัวของภาค 
อุตสาหกรรม ดังนั้นจึงต้องมีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเคมีพื้นฐานและเคมีประยุกต์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและเสริมความรู้เฉพาะด้านในอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร  
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันจากธรรมชาติ เช่น ปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว เช่น ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้มีกระบวนการในการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังดังรูปที่ 1.1             

 
 

รูปที่ 1.1 แสดงกระบวนการพัฒนาผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
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ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้นำมากระจายเป็นผลการเรียนรู้จำนวน  
ข้อ ดังตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ข้อ มาตรฐานการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1 2 3 4 

1 ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม  
จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคม 

   ✓ 

2 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

   ✓ 

3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ 

พัฒนาตนเอง 

   ✓ 

4 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะให้เกียรติและ 

ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 

   ✓ 

5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรม 

ในการปฏิบัติงาน  

   ✓ 

6 มีความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็นต่อวิชาชีพ ✓    

7 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เก่ียวข้อง ✓    

8 มีความรู้ในสาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือ
ภาคปฏิบัติ 

✓    

9 ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยในสาขาวิชาเคมีเพ่ือ 

อุตสาหกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

  ✓  

10 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ  ✓   

11 สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการ  ✓   
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ป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้ที่เก่ียวข้อง 
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

 

12 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะ
การทำงานทำให้เกิดประสิทธิภาพ   

  ✓  

13 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ✓ ✓  

14 สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ✓ 

15 สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ✓  

16 รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนำเสนอท่ีเหมาะสมสำหรับเรื่อง
และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ✓   

17 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  ✓   

18 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปล  ความหมายและเสนอแนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหา 

  ✓  

19 สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเคมีอุตสาหกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ✓  

 

 เพ่ือที่จะให้ผลการเรียนรู้ทั้งหมดประสบความสำเร็จ มีการวางแผนการเรียนรู้แต่ละด้านตามลำดับเพื่อที่
นักศึกษาจะได้มีความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนวิชาชีพต่อไปและที่สำคัญบัณฑิตที่จบออกไปมีความรู้เพียง
พอที่จะนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแผนระยะยาวหลักสูตรจะมีการ
ปรับปรุงทุกๆ 5 ปี  

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ใน 5 ด้าน ดังนี้  
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1.    คุณธรรม จริยธรรม 
1)    ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคม 
2)    เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3)    มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
4)    มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
5)    มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

2. ความรู้ 
1)    มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อวิชาชีพ 
2)    มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เกี่ยวข้อง 
3)    มีความรู้ในสาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ 
4)    ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยในสาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

3.  ทักษะทางปัญญา 
1)   มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2)   สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดย
คำนึงถึงความรู้ที่เก่ียวข้อง และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
3)   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาพัฒนาทักษะการทำงานทำให้เกิด 
ประสิทธิภาพ    

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)    มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2)    สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)   สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)   รู ้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื ่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
4)   สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมาย 
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5)   สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเคมีอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ได้คลอบคลุมความรู้เฉพาะสาขาและความรู้ทั่วไปโดยที่ความรู้เฉพาะสาขาได้เน้น

ความรู้ที่ได้รับไปวิเคราะห์ การนำไปประยุกต์ใช้รรร่วมกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มีการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ 
และได้มีการสื่อสารผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ สู่คณาจารย์ในหลักสูตรและสู่ผู้เรียนอย่างเปิดกว้าง 
 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders  
ในช่วงของการจัดทำหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 และในช่วงของการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตรปรับปรุง 

2554 และหลักสูตรปรับปรุง 2559 คณะทำงานได้มีการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวแทนสถาน

ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์และความต้องการเพื่อการออกแบบ

หลักสูตรเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน และได้มีการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

โดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน  19 ข้อ ประกอบไปด้วยลักษณะทั่วไป 16 ข้อ และลักษณะเฉพาะ 3 ข้อ 

ดังตารางที ่1.2  

 

ตารางที่ 1.2 แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) จำแนกประเภทตามลักษณะทั่วไป (Generic) และ

ลักษณะเฉพาะ (Specific) 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELOs) หลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 
ลักษณะท่ัวไป 
(Generic) 

ลักษณะเฉพาะ
(Specific) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคม 

✓  

   1.2 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

✓  

   1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง 

✓  

   1.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 

✓  

   1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน   

 ✓ 

2. ด้านความรู้   

   2.1 มีความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็นต่อวิชาชีพ ✓  
   2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เกี่ยวข้อง ✓  
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELOs) หลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 
ลักษณะท่ัวไป 
(Generic) 

ลักษณะเฉพาะ
(Specific) 

   2.3 มีความรู้ในสาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือ
ภาคปฏิบัติ 

 ✓ 

   2.4 ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยในสาขาวิชาเคมีเพ่ือ
อุตสาหกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

 ✓ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   

   3.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ ✓  

  3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  เสนอแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตดัสินใจนั้น 

✓  

  3.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาพัฒนาทักษะ
การทำงานทำให้เกิดประสิทธิภาพ    

✓  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

   4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

✓  

   4.2 สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓  

5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

   5.1  สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✓  

   5.2 รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง
และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓  

   5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม ✓  

   5.4 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

✓  

5.5 สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเคมีอุตสาหกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

✓  

รวม 16 3 
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นอกจากนี้ทางทางหลักสูตรได้มีการกำหนดมาตรฐานการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมเพ่ิมเติม

เพ่ือรายงานต่อที่ประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อให้มิทิศทางในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยได้

วางเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ไว้ดังนี้ 

1. มีทักษะการเตรียมสารเคมีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

2. สามารถวิเคราะห์โดยปริมาตรและโดยน้ำหนักได้ถูกต้องและแม่นยำ 

3. สามารถใช้เครื่องมือทางเคมีได้อย่างถูกต้อง 

4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลและนำเสนอได้อย่างถูกต้อง 

5. สามารถวิจัยและพัฒนางานด้านเคมีได้ 

6. รู้มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ในโรงงาน 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพหลักสูตรเพื่อ

นำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไปเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย

ใช้แบบสอบถาม ดังนี้ 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อหลักสูตร 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- วิพากษ์หลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4  

- ผลประเมินการฝึกสหกิจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  

- ผลประเมินการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
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Criterion 2 

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง  
เกณฑ์ คะแนน 

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

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

  
 
✓     

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

  
 
✓     

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

  
 
 

✓     

Overall opinion   3     

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  

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

จากเดิมคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 เมื่อใช้มา

AUN 2 

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

โดยในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559  ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังลงไปสู ่รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยปรากฏอยู ่ใน มคอ.3 ของทุกรายวิชา 
นอกจากนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย ซึ่งมีการ
เพ่ิมเติมรายวิชาที่ทันสมัย เพ่ือให้บัณฑิตที่จบออกไปสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่นรายวิชา การบำบัดมลพิษในอุตสาหกรรม สารเคมีในอุตสาหกรรมกับความปลอดภัย  
การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ ฯลฯ สำหรับกระบวนการของการทบทวนหลักสูตรเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักสูตร ปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 คณะทำงานได้ร่วมกันประชุมเพื ่อกำหนดกรอบการทำงานตามปฏิทินที ่ได้กำหนดไว้  โดยติดต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในการวิพากษ์หลักสูตรทั้งเป็นบุคลากรภาครัฐและองค์กรเอกชน  ทั้งนี้การจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรตามโครงสร้างหลักสูตรได้แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน 1 (โครงงานฝึกงาน) แผน 2 (สหกิจ
ศึกษา) โดยทั้งสองแผนได้แบ่งหมวดต่างๆ ของรายวิชาออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (30 หน่วยกิต) ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาภาษา นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมของหลักสูตรที่ส่งเสริม
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาได้รับการส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นกลุ่มวิชาที่ส่งเสริมการใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) เป็นหมวดที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำงาน ซึ่งประกอบด้วยวิชาแกน วิชาชีพบังคับ วิชาชีพเลือก  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ เพื่อส่งเสริมทักษะต ามความถนัด
นอกเหนือจากท่ีหลักสูตรกำหนด 

นอกจากนี้ในปี 2558 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนำมาใช้กับนักศึกษารหัส 2560 โดยได้ปรับปรุงรายวิชาให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น รายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ มีดังนี้ 

922-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการจัดการต้นทุน 
922-300 การควบคุมคุณภาพ 
937-320 เคมีคอลลอยด์และผิว 
937-312 โอลิโอเคมี 
937-318 เทคโนโลยีความหอมและสุคนธบำบัด 

นอกจากนี้ได้เพ่ิมรายวิชาที่มีความจำเป็น ดังนี้ 
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923-317 การจัดการสารเคมีอันตรายและกากของเสียอันตราย 
927-220 เคมีพอลิเมอร์ 
927-324 เคมียาง 
933-356 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมและการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมไขมันและน้ำมัน 
936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ 
936-005 ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน 
937-308 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี 
937-322 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 
937-324 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ในอุตสาหกรรม 
937-325 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เชิงเคมี 
937-327 ปิโตรเคม ี
937-400 เคมีสีเขียว 
 
นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดมีการฝึกงานนอกแผนสำหรับนักศึกษาที่สนใจ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL)  
ในการดำเนินงานของหลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบ โดยวิธี

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

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

(https://sis-surat9.psu.ac.th/Default.aspx) โดยมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้รายวิชาในหลักสูตร
สอดคล้องกับ ELO โดยอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ผ่านระบบออนไลน์ (https://tqf-surat.psu.ac.th)  โดยจัดทำก่อนเปิดภาคการศึกษานั้นๆ 

http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/
https://sis-surat9.psu.ac.th/Default.aspx)%20โดยมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับ%20ELO%20โดย
https://sis-surat9.psu.ac.th/Default.aspx)%20โดยมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับ%20ELO%20โดย
https://tqf-surat.psu.ac.th/
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อย่างน้อย 15 วัน และทันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผู้สอนมีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอน
ที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา โดยในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนมีการปรับปรุงรายวิชาที่มีการเสนอแนะ 
มคอ 5 ของปีการศึกษาก่อนหน้า ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาผู้สอนต้องจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา 
(มคอ 5) และรายงานผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) โดยมีผลประเมินรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา  

 

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

ได้มีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีการทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่รายละเอียด
ของหลักสูตรหลายช่องทาง ดังนี้ 

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

ผู้เรียนได้รู้และรับทราบข้อกำหนดของหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ  ของหลักสูตรที่ปรากฏอยู่ใน มคอ.3 มีการ
เผยแพร่หลักสูตรและรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์   มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีการแจกคู่ มือนักศึกษาให้กับ
นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษาในช่วงเวลาของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 
 

✓     

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

  
 

  
✓ 

   

AUN 3 

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

  
 
✓     

Overall opinion   3     

 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

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

การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255 9 
จัดทำให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์และไปด้วยกันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้าน (ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีท้ังหมด 
5 ด้าน 19 ข้อ แบ่งเป็นลักษณะทั่วไป 16 และลักษณะเฉพาะ 3 ข้อ โดยทุกข้อได้มีการออกแบบให้กระจายไปสู่
รายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร นอกจากนี้มีการนำเอกสารและอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่มาใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กำหนดโจทย์หรือประเด็นเพื่อให้
ผู้เรียนแสวงหาวิธีการหรือเนื้อหาในประเด็นสำคัญเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Case Study, 
Project-based Learning  เพ่ือนำไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [9] 

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

1)    ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคม 
2)    เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3)    มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
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4)    มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
5)    มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

2. ความรู้ 
1)    มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อวิชาชีพ 
2)    มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เกี่ยวข้อง 
3)    มีความรู้ในสาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ 
4)    ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยในสาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

3.  ทักษะทางปัญญา 
1)   มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2)   สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดย
คำนึงถึงความรู้ที่เก่ียวข้อง และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
3)   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาพัฒนาทักษะการทำงานทำให้เกิด 
ประสิทธิภาพ    

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)    มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2)    สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)   สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) รู ้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื ่องและผู้ฟังที ่แตกต่างกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
4) สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย 
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5)   สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเคมีอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งนีแ้ผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) แสดงในตารางที่ 3.1 ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ือ
อุตสาหกรรม   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวชิาภาษา 

936-002  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ   

   

  

   

  

    

 

    

 

   

936-003  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ                        

936-004  ภาษาอังกฤษวิชาการ                              

936-005  ภาษาอังกฤษในท่ีทำงาน                                    

กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

925-001  ทักษะชีวิต                    
                       

925-002  กฎหมายในชีวิตประจำวัน                        

925-004  สุขภาวะกายและจติ                        

937-207  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1                         

935-112  ทักษะการว่ายน้ำ                     
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.1แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

935-117  แบดมินตัน                     
 

 

 

 

 

 

935-214  เทเบิลเทนนสิ                     
 

 

 

 

 

 

935-215  วอลเล่ย์บอล                     
 

 

 

 

 

 

935-216  ฟุตบอล                     
 

 

 

 

 

 

935-217  บาสเกตบอล                     
 

 

 

 

 

 

935-311  โยคะ                     
 

 

 

 

 

 

923-001  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                              



 

26 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

934-002  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      
                       

หมวดวิชาเฉพาะ  

1) กลุ่มวชิาแกน 

921-013  ฟิสิกส ์
     

  
   

      
    

   

921-014  ปฏิบัติการฟสิิกส ์                        

932-053  จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน                          

932-071  หลักชีววิทยา                         

932-072  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                        
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

934-011 หลักคณติศาสตร์                         

934-014 คณิตศาสตร์ขั้นสูง                          

934-018  สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์                           

937-011  เคมีพื้นฐาน                                

937-012  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                                

937-013  เคมีอินทรีย ์                         

937-014  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์                         

937-015  เคมีวิเคราะห ์                          

937-016  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์                        

937-017  เคมีเชิงฟิสิกส ์                         

937-018  ชีวเคมีพื้นฐาน                         

937-201  เคมีอนินทรีย ์                         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

937-202  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย ์                        

937-203  พฤกษศาสตร์และพฤกษเคม ี                         

2) กลุ่มวชิาชีพ 

- ชีพบังคับ 

922-205  กฎหมายอุตสาหกรรม 
     

  
   

     
  

   
   

922-300  การควบคุมคณุภาพ 
     

  
   

     
  

   
   

922-305  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการจดัการ 

  ต้นทนุ         
                       

923-318  การจัดการสารเคมีอันตรายและกากของเสีย  

  อันตราย 
           

   

         

937-301  กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี                        

937-302 สารเคมีในอุตสาหกรรมกับความปลอดภัย                        
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

937-303  การวเิคราะห์โดยใช้เครื่องมือ                          

937-304  ปฏิบัติการการวิเคราะหโ์ดยใช้เครื่องมือ                        

937-305  อุปกรณ์เฉพาะหน่วย                        

937-306  ปฏิบัติการอุปกรณเ์ฉพาะหน่วย                        

937-307  การบำบัดมลพิษในอุตสาหกรรม                         

937-308  การวิเคราะห์คณุภาพน้ำทางเคม ี                        

937-400  เคมีสีเขยีว                        

937-403  สัมมนาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม                        

937-404  หัวข้อพิเศษทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม                          

- ชีพเลือก 

921-320  การประเมินคณุภาพผลิตภณัฑ ์   
                       

927-220  เคมีพอลิเมอร ์
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รายวิชา 

           

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

927-324 เคมีของยาง                        

933-351 เคมีของไขมันและน้ำมัน 
                       

933-356 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์ 

วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมไขมันและน้ำมัน 
                       

937-312  โอลิโอเคมี                        

937-313  วิทยาศาสตร์ความงามและเครื่องสำอาง                         

937-314  กฎระเบียบของผลติภณัฑ์เครื่องสำอาง                        
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รายวิชา 

           

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

937-315 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง                        

937-316 ผลิตภณัฑ์เครื่องสำอาง                          

937-317 ผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ                        

937-318 เทคโนโลยีความหอมและสุคนธบำบัด                         

937-319 สปาและธุรกิจสปา                          

937-320 เคมีคอลลอยด์และผิว                        

937-321 สารลดแรงตึงผิวและสารซักลา้ง                          

937-322 นาโนเทคโนโลยเีบื้องต้น                         

937-323  สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย ์                         

937-324 เคมีอินทรียสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมเคม ี                        

937-325 คอมพิวเตอร์ประยุกตเ์ชิงเคม ี                        

937-327 ปิโตรเคมี                           
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รายวิชา 

           

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเลือกเสรี    

937-409  โปรตีนในอุตสาหกรรม     
     

  
   

    
    

 

937-410  เทคโนโลยีจุลินทรีย ์                        

937-411  ชีวเคมีประยุกต ์                        

937-412 วัสดุชีวภาพ                        

937-413  เคมีชีวอนินทรีย์                          

ฝึกงานและโครงงานสหกิจศกึษา 

937-311  การฝึกงาน 
                       

937-310  โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 1                         

937-405  โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 2                         

937-406  โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 3                        

937-407  สหกิจศึกษา 1                         
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รายวิชา 

           

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

937-408  สหกิจศึกษา 2                        
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มี

หน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 139 หน่วยกิต  มีการสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐานทางด้านเคมี เมื่อผ่านการศึกษาใน
รายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะสามารถเรียนในรายวิชาที่เป็นวิชาชีพของหลักสูตรซึ่งมีเนื้อหาซับซ้อน
และประยุกต์มากขึ้น รายวิชาต่างๆ จึงมีการจัดเรียงอย่างเป็นลำดับ และมีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนยกระดับ
ความรู้ของตนเอง เช่น รายวิชาเคมีพื้นฐาน เป็นรายวิชาที่ทบทวนความรู้เบื้องต้นทางเคมี ทั้งทางด้านการคำนวณ 
ทฤษฏีต่างๆ เพ่ือนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่มีความซับซ้อนมากข้ึน  เช่น เคมีวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมี
รายวิชาสารเคมีในอุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่เป็นรายวิชาที ่เป็นรายวิชาพื้นฐานในการเรียนรายวิชา
กระบวนการทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม โดยในแต่ละกลุ่มรายวิชาได้มีการออกแบบให้มีความเชื่อมโยงและบูรณ า
การกัน เพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง นอกจากนี้หลักสูตรยังจัดให้มีการ
นำรายวิชาที่เรียนมาในชั้นปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่นำมาต่อยอดสัมพันธ์กับวิชาเฉาพด้าน เช่น วิชาโครงงาน
นักศึกษา วิชาสัมมนาทางเคมี วิชาฝึกงานทางเคมีและสหกิจศึกษา ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตรได้ดำเนินการทุกๆ 5 
ปี  ทั้งนี้ความเชื่อมโยงรายวิชาแสดงดังรูปที่ 3.1   
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รูปที่ 3.1  แผนผังความสัมพันธ์รายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 
of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs 
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by 
what methods. 

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

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

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

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

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

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

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

AUN 4  
Teaching and Learning 

Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 
 

✓     

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

  
 
 

✓     

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

  
 
✓     

Overall opinion   3     

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

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

ปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 : 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางเคมีที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม
ทั่วไปและมีองค์ความรู้เฉพาะด้านที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ พ้ืนภาคและประเทศ  เป็นผู้
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะเชิ งสากล ซึ่งได้มีการสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ ได้แก่ ช่องทางเว็บไซต์ แผ่นพับ การจัดบูธประชาสัมพันธ์ การจัดทำเล่ม
คู่มือหลักสูตร เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไว้ยั ง fanpage facebook ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิตผู้ปกครอง และนักศึกษา ได้รับรู้ข้อมูลซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรมายังสาขาวิชาได้ 

หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งเป็นการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
จริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด การบูรณาการความรู้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต ทั้งนี้หลักสูตรได้
จัดให้มีรายวิชาความรู้ทั่วไป วิชาปฏิบัติการ วิชาความรู้เฉพาะ วิชาเลือกเสรี การฝึกงานทางเคมี สัมมนาทางเคมี 
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โครงงานทางเคมี และสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และค้นคว้าความรู้ทางเคมีและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยได้ 
 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 

มีการออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในห้องเรียนการ การจัดการเรียนการสอนได้มีการดำเนินการเพ่ือก่อให้เกิดผล
การเรียนรู้ทีค่าดหวังผู้เรียนได้มีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
ร่วมมือกัน มีการแบ่งกลุ่มทำงานกันเป็นทีม ผู้เรียนมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน เช่น เป็นผู้ประสานงานหลัก ผู้
ประสานงานรอง คณะทำงานในกลุ่ม โดยกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามโจทย์ที่ผู้สอนออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
ซึ ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาการที่จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้มีกิจกรรมที่ผู ้เรียนได้รับ
มอบหมายจากผู้สอนดำเนินการไปภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เรียนดำเนินการได้ตามกรอบและมี
ผลงานที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะสะท้อนถึงความรับผิดชอบของผู้เรียน และเป็นการฝึกวินัยและการ
ทำงานเป็นทีม ฝึกการระดมสมอง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) มีการออกแบบ
กิจกรรมโดยเน้น Project based Learning และ Problem based Learning และเทคนิคการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped class room 

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของหลักสูตรจึงหมายถึงการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Education) โดยมีตัวอย่างรายวิชาที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น วิชาสัมมนาทางเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม วิชาโครงงานทางเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม วิชา
ฝึกงาน วิชาสหกิจศึกษา ฯลฯ ซึ่งได้มีการออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนกระตือรือร้น สร้างลักษณะนิสัยการเป็นผู้
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง หมั่นตั้งคำถามและแสวงคำตอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือเป็นขั้นเป็น
ตอน สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยองค์ความรู้จนกลายเป็นนิสัยติดตัวผู้เรียน นอกจากหลักสูตรได้จัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning ดังได้กล่าวไปแล้ว ยังมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Learning Management 
System (LMS) โดยหลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้หลักสูตรมีรายงานวิชาที่บูรณาการความรู้จากวิชาที่เรียนกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 เช่น รายวิชา 937-235 สารปรุงแต่งในเครื่องสำอาง กับโครงการประกวดแผนธุรกิจในเครื่องสำอาง 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่เรียนเป็นผู้ประกอบการเองได้  และรายวิชา 937-307 Industrial pollution 
treatment โครงการดูแลสระว่ายน้ำโอลิมปิก ของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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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 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

  ✓     

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

  ✓     

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

  ✓     

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

  ✓     

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

 ✓      

Overall opinion  2.6      
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ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

 

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

learning outcomes 

 หลักสูตรมีเกณฑ์และการประเมินผลเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ 

 การประเมินผู้เรียน ครอบคลุมการประเมิน 3 ส่วน ได้แก่  
 - การประเมินผู้เรียนที่จะรับเข้าใหม่ 
 - การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในระหว่างการศึกษา 
 - การประเมินผู้เรียนก่อนจบการศึกษา                         
 5.1.1 การประเมินผู้เรียนที่จะรับเข้าใหม่ 
 การประเมินผู้เรียนที่รับเข้าใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ ที่มีโอกาสสำเร็จ และ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร วิธีการประเมินแตกต่างกันตามช่องทางของการรับเข้า ในปีการศึกษา 
2562 ใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission 
System : TCAS) ไดแ้ก่ 
 รอบท่ี 1/1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 
 ครั้งที่ 1/2 โครงการพิเศษคณะ 
 รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 
 รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 
 รอบท่ี 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 
 รอบท่ี 5 การรับตรงอสิระ ประจำปีการศึกษา 2562 
 โดยมีโครงการที่หลักสูตรได้รับนักศึกษาร่วมกับวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 แสดงโครงการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 

โครงการ รายละเอียดการรับสมัคร 

1. รับนักเรียนที่มีผลการเรียน
ดี  

1. Portfolio  
2. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.5) 
3. สถิติพ้ืนฐานของโรงเรียนที่ได้จากการ สอบ O-NET ชั้น ม.6 ของปีที่ผ่านมา 
4. สอบสัมภาษณ์ 

2. ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมฯ 

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

3. รับผู้มีความสามารถ
ทางด้าน กีฬา 

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

4. ทุนการศึกษาช้างเผือก
สงขลานครินทร์ฯ 

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

5. ตั้งใจดีมีที่เรียน 1. GPAX รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

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

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

8. เพชรนครินทร์ 1. GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา 
2. สอบสัมภาษณ์ 
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โครงการ รายละเอียดการรับสมัคร 

3. รับนักเรียนสายวิทยค์ณิต 

9. ลูกสงขลานครินทร์ 1. GPAX รวม 5 ภาคการศกึษา 
2. GPA กลุ่มสาระต่างๆ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
3. สอบสัมภาษณ์ 

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

 
หลักฐาน  https://entrance.psu.ac.th/ 
https://entrance.psu.ac.th/Readmore2562.php 
website สาขาวิชา: http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/curiculum/entrance 
 การประเมินนักศึกษาโดยส่วนใหญ่จะประเมินจากการสัมภาษณ์และดูจากเกรดเฉลี่ยวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และวิชาเคมีเป็นหลัก นักศึกษาควรมีเกรดเฉลี่ยประมาณ 2.5 ขึ้นไปเพ่ือจะได้สามารถเรียนในหลีก
สูตรได้อย่างไม่ยากลำบากเกินไป หากนักศึกษาคนใดมีเกรดเฉลี่ยวิชาดังกล่าวน้อย ก็จะมีการแนะนำให้ต้องปรับตัว
และแบ่งเวลาในการเรียนให้มากข้ึน 

    
 5.1.2 การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในระหว่างการศึกษา 

หลักสูตรฯ มีการประเมินผู้เรียนเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ซึ่งใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายตามลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในด้านต่างๆ คือ      

1. คุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตามกำหนด   
- ประเมินจากความพร้อมเพรียง การมีวินัยและความตั้งใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้

กำหนดในการเรียนการสอน  
- ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

           2. ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ  

https://entrance.psu.ac.th/
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/curiculum/entrance
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- การทดสอบย่อย  
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
- ประเมินจากฝึกงานและโครงการที่นำเสนอ  
- ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน  
- ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา  
3. ทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การ

ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกต

จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่

เกี่ยวข้อง  
- ประเมินจากความสามารถในการอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน  

 หลักสูตรมีระบบสารสนเทศเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการสอน ได้แก่ ระบบประเมินรายวิชา ระบบ
ประเมินการสอนของอาจารย์ และระบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียน และนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดทิศทางของหลักสูตรต่อไป 
หลักฐาน: มคอ. 2,3,4,5 แต่ละรายวิชา  
แบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 
(scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/qa/qabsc) 
 
 5.1.3 การประเมินผู้เรียนก่อนจบการศึกษา  

 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของผู ้เรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผู้เรียนต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับ
คะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 ผ่านการทำโครงงาน/สหกิจศึกษา  
หลักฐาน: ระเบียบการศึกษาว่าด้วยปริญญาตรี (scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/qa/qabsc) 
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 การทำโครงงาน/สหกิจศึกษา ของผู้ เรียนขณะกำลังศึกษาอยู ่ชั ้นปีที่  4 จะมีอาจารย์ที ่ปรึกษา
โครงงาน/สหกิจศึกษา คอยให้คำแนะนำในการทำโครงงาน/สหกิจศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/สหกิจ
ศึกษา การประเมินมีสัดส่วนคะแนนจากหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คณะกรรมการสอบโครงงาน 
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงาน โดยเกณฑ์การประเมินครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
หลักฐาน: มคอ 3,5 วิชาโครงงาน มคอ 4,6 วิชาสหกิจ 2 

 นอกจากนี้ผู้เรียนทุกคนต้องสอบวัดมาตรฐานความรู้สมาคมเคมี เพื่อประเมินความรู้และทักษะ

ทางเคมี ก่อนที่นักศึกษาจะไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ และยังเป็นประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 

Learning Outcomes) ของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา  และสมาคมจะออกข้อสอบโดยกรรมการ และผู้แทน

จากภาควิชาเคมีหรือหน่วยงานเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย (โดยสมาคมเคมี ขอให้อาจารย์

จากภาควิชา/สาขาเคมีช่วยออกข้อสอบ และเก็บไว้ในคลังข้อสอบ) ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาใน

หลักสูตรสอบผ่านระดับความรู้ คือ นาย Rattana Kheang ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14 

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 

หลักฐาน: เกียรติบัตรโครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้สมาคมเคมี 
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5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit and communicated to students  

การประเมินการรับเข้าจะใช้การสอบข้อเขียนเป็นหลัก (ข้อสอบ GAT-PAT) หลังจากรับเข้ามาศึกษาแล้ว 
วิทยาเขตยังมีการวิเคราะหข์้อมูลการรับนักศึกษาโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่รับด้วยวิธีการต่าง ๆ 

หลักสูตรฯ ได้กำหนดการประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน 
เกณฑ์ และเกรด โดยมีรายละเอียดอยู่ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดกลไกในการกำกับ 
ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย์ต้องจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และมีการดำเนินการแจ้ง
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือนักศึกษารับทราบโดยดำเนินการดังนี้ 

1. เผยแพร่ มคอ 3 ใน website ของคณะ/วิทยาเขต 
2. ชี้แจง สร้างข้อตกลงร่วมกัน และแจ้งเกณฑ์การประเมินกับนักศึกษาในคาบแรกของการเรียน 

 รายวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษา มีการนัดพบนักศึกษาในแต่ละกลุ่มเพื่อชี้แจงข้อบังคับ และรายละเอียด
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน รวมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก่อนลงมือปฏิบัติ  

การประเมินนั้นระหว่างการศึกษาจะใช้การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ระบุใน มคอ 3 และ มคอ 4 
ในแต่ละรายวิชา เช่น การประเมินด้วยการสอบข้อเขียน การเขียนรายงาน การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การ
มอบหมายงานเป็นกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นต้น บางรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดทำ rubric เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล และเม่ือสิ้นสุดการภาคการศึกษา มีการรายงานผลผลการเรียนรู้ใน มคอ 5 และ 6 
ของแต่ละวิชา นอกจากการประเมินผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังแล้ว มหาวิทยาลัยได้มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้
นักศึกษาเข้าใช้งานโปรแกรม Tell Me More เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย และมีระบบติดตาม
ความคืบหน้าในการใช้และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

การประเมินเมื่อสำเร็จการศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
หลักฐาน: มคอ.3,4 แต่ละรายวิชา  
Website ของสาขาวิชา: scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/curiculum/undergraduate 
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment 

หลักสูตร ได้มีการดำเนินการเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนสำหรับนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชา เพื่อประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรม  ซึ่งการวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางผู้สอนถูกกำหนดให้ส่ง
ข้อสอบเพื่อให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะและหลักสูตรพิจารณาก่อนนำไปใช้จริง ผู้สอนต้องชี้แจงการให้
ระดับคะแนน ในกรณีที่พบว่าระดับคะแนนของรายวิชานั้นๆ ไม่ปกติ มีการดำเนินการโดย  

1. มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ  
2. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการตัดเกรด และการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเกรดที่ผิดปกติ 
เกณฑ์การประเมิน และแผนการให้คะแนนของทุกรายวิชา มีการนำมาพิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุง

แก้ไขอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการนำเกรดทุกรายวิชาเข้าพิจารณาในที่ประชุมภาควิชา ทุกภาคการศึกษาภายหลังเสร็จ
สิ้นการสอบปลายภาค 

หลักสูตรมีการปรับปรุงการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะวิชาสำคัญๆที่มีการประเมินผลที่ไม่ใช่
การสอบภาคบรรยาย เช่น วิชาโครงงาน ซึ่งในภาคการศึกษาที่ผ่านมามีการปรับปรุงการประเมินผล เนื่องจากการ
ให้คะแนนที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อที่ชัดเจน จึงปรับปรุงใส่รายละเอียดการให้คะแนน
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในแต่ละหัวข้อ เช่น การเขียนอ้างอิง การจัดรูปเล่ม 
 การประเมินผล มีเกณฑ์กำหนดอย่างชัดเจน มีการประกาศขั้นตอน ลักษณะการประเมิน และช่วงเวลา

การประเมินให้ทราบโดยทั่วกันก่อนการประเมินทุกครั้ง ผู้สอนมีการอธิบายแผนการเรียนการสอน และแนะนำ

เนื้อหาวิชาในคาบแรกที่มีการเรียนการสอน รวมถึงมีการกำหนด rubric และมีการวัดและประเมินผลการที่

หลากหลายในการสอนแบบ Active learning ในบางรายวิชาที ่เปิดสอนโดยหลักสูตร นอกจากนี ้หลักสูตร

กำหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมีการประกาศคะแนนให้นักศึกษาทราบหลังจากสอบกลางภาคประมาณ 2 สัปดาห์ 

โดยต้องไม่เกินช่วงเพ่ิม-ถอนรายวิชา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วางแผนและปรับปรุงการเรียนของตนเอง  

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคจากอาจารย์ผู้สอนได้รวมถึงขอทบทวน

การตรวจข้อสอบใหม่จากกองทะเบียนและประมวลผล หลักสูตรและมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไป 

ประเมินการสอนรายวิชา ประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ในระบบ

สารสนเทศเพ่ือเป็นการประเมินสวนทางอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชารายงานผลประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.5 และ 
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มคอ.6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และนำข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้ง

ถัดไป 

หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่ดูแลกำกับ และติดตามให้ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีการกำกับดูแลให้นักศึกษาทำการประเมินรายวิชา ประเมินการ

สอนของอาจารย์ 

หลักฐาน: มคอ 3,5 วิชาโครงงาน,  

กรรมการประเมินข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

Rubric วิชา 937-335 Instrumental for Analytical Chemistry 

ตัวอย่างรูปแบบการสอน Active Learning,  

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

 

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

การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้  

1. คณะมีระบบแจ้งผลการประเมินผู้เรียนแก่นักศึกษา โดยมีการประกาศคะแนนเก็บและคะแนนกลาง
ภาคก่อนกำหนดการถอนรายวิชา  

2. มีโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา  
3. มีการประชุมหลังจากประเมินผู้เรียน  
4. ผลการประเมินจากนักศึกษาในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านนำมาปรับการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาถัดไป 
 หลักสูตรมีการกำหนดให้ทุกรายวิชาที ่เปิดสอนโดยภาควิชามีการประกาศคะแนนให้นักศึกษาทราบ

หลังจากสอบกลางภาคประมาณ 2 สัปดาห์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วางแผนและปรับปรุงการเรียนของตนเอง 

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคจากอาจารย์ผู้สอนได้ หรือ 

สามารถขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่จากกองทะเบียนและประมวลผล  

อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมินรายวิชามาใช้ประกอบในการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษา เพ่ือเป็นการรายงานผลและวางแผนการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป 
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นอกจากนี้ในบางวิชามีการใช้ learning management system (LMS) ผ่านระบบเวปไซท์ เมื่อมีการส่ง

งานหรือประเมินงาน ผ่าน LMS ระบบก็จะป้อนกลับข้อมูลการใช้คะแนน (ระบบ score และ rubric) หรือป้อบก

ลับข้อแนะนำจากอาจารย์ กลับไปผู้เรียนได้ทันที ทำให้ผู้เรียนเกิดการปรับปรุงการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

หลักฐาน: มคอ 3,5 ของแต่ละวิชา,  

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

ตัวอย่างรายงานคะแนนกลางภาค 

ตัวอย่างการใช้ LMS และการประเมินผลแบบ Rubric 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัย เกี่ยวกับคะแนน
และเกรดกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง  นอกจากนี้สามารถร้อง เรียนผ่านหัวหน้าสาขา หรือผู้บริหารได้ โดยกอง
ทะเบียนและประมวลผลได้ข้ันตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
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นอกจากนี้สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อนำผลการวิพากษ์

หลักสูตรมาปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ ่งในปี

การศึกษา 2562 นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได้นำมา
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พิจารณาและดำเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสมแล้ว เช่น จัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา ความ

ทันสมัยของเนื้อหาบางรายวิชา จัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการเตรียมสารเคมี 

หลักฐาน: กระบวนการทบทวนผลการเรียนและคำร้องขอทวนสอบ

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

สรุปกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรโดยนักศึกษา 

. 
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Criterion 6 

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

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

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

• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

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

• develop and use a variety of instructional media; 

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

• reflect upon their own teaching practices; and 

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

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

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

taking into account their academic freedom and professional ethics. 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   

 
 

 

✓ 

   

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

   

✓ 
    

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

   

✓ 
    

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

  ✓     

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

   

 
 

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

   

✓ 
    

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

   

✓ 
    

Overall opinion   3.29     

 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

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

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ทบทวนอัตรากำลังของสาขาวิชา
ทุกปี เพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ สาขาวิชาเสนอขอกรอบอัตรากำลังไปยังงานนโยบายและแผน โดยงาน
นโยบายและแผน วิเคราะห์ความจำเป็น งบประมาณและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เสนอคำขอไปยังกองแผนงานผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบของคณบดี  

สาขาวิชาได้มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปีที่ผ่ านมา โดย
สาขาวิชาสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสามารถบริหารอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์
ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้ จากตาราง 6.1 แสดงข้อมูลจำนวนอาจารย์ใน
หลักสูตร จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 12 ท่าน โดยหลักสูตรมีคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็น 
100% มีจำนวนรองศาสตราจารย์ 1 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ท่าน และอาจารย์ 4 ท่าน ซึ่งคณาจารย์ใน
หลักสูตรได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  โดยหลักสูตรได้สนั บสนุน
และกระตุ้นให้อาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการให้ยื่นขอภายในระยะเวลาที่กำหนด  
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ตารางท่ี 6.1 จำนวนคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของคณาจารย์ในหลักสูตร  
 

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน (%) ปริญญาเอก (คน) 
Professor 0 (0%) 0 

Associate Professor 1 (8.33%) 1 
Assistant Professor 7 (58.33%) 7 

Lecturer 4 (33.33%) 4 
Total 12 (100%) 12 (100%) 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

ขอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก คุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก

และกรอบภาระงาน ไปยังหน่วยงานเจ้าของอัตรา 

เริ่มต้น 

หน่วยงานเจ้าของอัตราแจ้งรายละเอียดการเปิดรับสมัคร 

ขออนุมัติดำเนินการสอบคัดเลือกพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

สอบคัดเลือก 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พิจารณาอนุมัต ิ

No 
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6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service 

มีการแบ่งภาระงานสอนของคณาจารย์ในหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม โดยกระจายภาระงานสอนของ

อาจารย์ในหลักสูตรให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งสรุปภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านและมีการตอบแบบสอบถาม

ประเมิณความพึงพอใจของอาจารย์แต่ละท่านเกี่ยวกับการกระจายภาระงาน 

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

Yes 

ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่กำหนด 

1 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่กำหนด  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

รับรายงานตัวบุคลากรใหม่ 

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

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ เพื่อการกำหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ และทักษะของอาจารย์ใหม่ และนำเข้าพิจารณาในการประชุม
หลักสูตร มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการรับสมัครแก่บุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ได้มาซึ่งความหลากหลาย 
มีการสอบสัมภาษณ์ สอบสอน ที่เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่ประกอบด้วยบุคลากร
ในหลักสูตร โดยหลักสูตรมีการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการทำงานของอาจารย์ มีการกำหนด
มาตรฐานภาระงานที่เหมาะสม หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านพัฒนาตนเองโดยการร่วมประชุมทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ของ สกอ. ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
วิชาการ ความเชี่ยวชาญ และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอไป
ยังสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัต ิ 
 

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ                                                                    
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล                                             
2. กำหนดภาระงานของตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                                                                                                     
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย                                                        

3.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็น
ประธานกรรมการ                                                                   

3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ                                                                             
3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ                                                                             

4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก                                                           
4.1 กำหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่ง                                                                                                    
4.2 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก                                                                                      

5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี้                                                                                   
5.1 สอบข้อเขียน                                                                                                               
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5.2 สอบปฏิบัติ                                                                                                                  
5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด                                           
5.4 วิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 70 
 

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ                                                                          
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน                                                                            
2. กำหนดภาระงานของตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                                                                                     
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก                                                                                    
4. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนด                                                      
5. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก                                                                                  
นโยบายในการจ้างงานบุคลากรสายวิชาการ                                                                   
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้จ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ้างและลงนามใน
สัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้                                 
1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น                                                                                                                                  
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี                                                                                                        
3. พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการท่ีได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกำหนด                    
4. การทำสัญญาจ้างให้ทำตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้างกำหนดข้อตกลงเก่ียวกับภาระ
งานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
จ้างด้วย                                                                                                                  
5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการไว้อย่างชัดเจน ได้แก่  
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักจำนวน 5 ข้อ                                                                          
1. จริยธรรม                                                                                                                        

การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                   
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ                                                                                                      

ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ  
3. การทํางานเป็นทีม                                                                                                    

ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถใน
การสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม                                                                                                                                     
4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                                                                                     

ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์                                                           
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์                                                                                                       

ความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน                                                                         
 

สมรรถนะเฉพาะงาน จำนวน 3 ข้อ ได้แก่                                                                          
1. ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ                                                                          

มีความรู้ความเข้าใจในระบบและข้ันตอนการทำงาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้                                                                             
2. ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ                                                                             

มีทักษะ ความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ                                                                                          
3. ความสามารถในการประสานงาน                                                                        

การตดิต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่เหมาะสมทำให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายและบรรลุ
เป้าหมายของงาน 
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6. 5 Training and developmental needs of academic staff are identified, and activities are 
implemented to fulfil them 

หลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตสุราษฎร์ธานี ที ่ส ่งเสริมให้บ ุคลากรได้พัฒนาความรู ้ความสามารถที ่เก ี ่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยทาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มี

ศักยภาพที่สูงขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ อาทิ   

- สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก                                                                                                         

- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่สนใจ หรือที่เก่ียวข้องกับ 

การทำงานในทุกปี โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละ 11,000 บาท/ปี    

- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีดำรงตำแหน่งอาจารย์ 

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการของหลักสูตร โดยให้หลักสูตรส่ง

โครงการมายังคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี และเมื่อ

โครงการได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงนำมากำหนดเป็นปฏิทินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ประจำปี เพ่ือกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบโครงการ 

            หลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมได้ดำเนินการโดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ได้ดำเนินการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปแล้ว อาทิ                                                                                                

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม่  

อาจารย์ใหม่ทุกท่านที่เริ่มปฏิบัติงานได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทั้งที่จัดข้ึนโดย

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และได้เข้าร่วมการประชุมในหลักสูตรทุกครั้ง ทำให้ทราบและเข้าใจใน

หลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมเป็นอย่างดี ปีการศึกษา 2562 นี้หลักสูตรได้รับอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน คือ             

ดร. อัษฎาพร ตั้งประเสริฐ ซึ่งได้รับการบรรจุเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563  และยังไม่ได้มีการเข้าร่วมโครงการ

ปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม่ อาจเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)                                              
 

โครงการที่เน้นทางด้านการเรียน การสอน ได้แก่                                                               

- เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7" ระหว่างวันที่ 28 -30 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรานด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (28/6/2019) 
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- โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ม.อ. วิทยาเขต ตรัง 16 
ตุลาคม 2562 

- การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล     ม.อ. หาดใหญ่ 18 ธันวาคม 2562 
- อบรมโครงการ "เทคนิคการตั้งคำถามเพ่ือกระตุ้นการคิดวิเคราะห์" โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 
- อบรมโครงการ "เทคนิคการสอนแบบ Team-based Learning" โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

- การเสวนาหัวข้อ MICRO-CREDENTIALS (MC) และการศึกษาออนไลน์ กับความเป็นไปได้ในยุคปัจจุบัน 

- การจัดทำหลักสูตรแบบโมดูล 14 มกราคม 2563 ห้องประชุมธราดล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- โครงการ Lunch Talk เรื่อง การสอนสดในระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดย ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิ

ศักดิ์ ณ ห้องประชุม SD 102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่  13 มีนาคม 2563   

-  

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีโครงการภายในหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active learning โดย

เชิญคณาจารย์ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมาเป็นวิทยากร  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน

แบบ Active learning “ โครงการ Active Teachnig for Active learning” ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรก วันที่ 27 

กันยายน 2562  

โครงการจัดทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น 

ครั้งที่ 1 วิทยากร ดร.ณัฐพล บุญนำ และผศ.ดร. จิราภรณ์ เมืองประทับ  

ครั้งที่ 2 วิทยาการ ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง และ ดร.นุจรีย์ แซ่จิว 

ครั้งที่ 3 วิทยากร ผศ.ดร.จินดา คงเจริญ 

ครั้งที่ 4 วิทยากร ผศ.ดร.ปารมี หนูนิ่ม 

ครั้งที่ 5 วิทยากร ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี ผศ.ดร. กานดา ค้ำชู 

หลักฐาน http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/aboutchem/facultyactivity 

 
 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/aboutchem/facultyactivity
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โครงการที่เน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่         

- อบรมหลักสูตร “IP Clearance and Freedom to operate สำหรับการวิจัยพัฒนาและธุรกิจนวัตกรรม” 

ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- อบรมงานวิจัยสู่สิทธิบัตร อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ (9/9/2019) 
- อบรมหลักสูตร " กฎหมายด้านลิขสิทธิ์ " ของของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

-  โครงการ IDE Workshop 2020 โดยศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ม.หอการค้าไทย 

- อบรมเรื่องการจัดการห้องปฏิบัติการ โดย วช 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการตัวอย่างพืชสมุนไพรสำหรับงานวิจัย รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 

- ประช ุมแลกเปล ี ่ ยน เร ียนร ู ้ งาน  PSU Research EXPO 2020 มหกรรมงานว ิ จ ั ยคร ั ้ งแรกของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

โครงการที่เน้นด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้แก่         

- โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์สาขาวิชา ณ อำเภอขนอม จ.นครศีธรรมราช 
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- จากการสำรวจคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบว่าอาจารย์จากทุกหลักสตูร 

ต้องการพัฒนาตนเอง เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งทางคณะวิทย์ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความ

จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถนำมาใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตรได้ 

ดังนั้น คณะวิทย์ฯ จึงได้นำเสนอความต้องการให้ทางสำนักงานวิทยาเขตทราบ และทางวิทยาเขตได้ให้การ

สนับสนุนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่องการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

ให้แก่คณาจารย์ทั ้ง 2 คณะ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 อาจารย์จากทุกหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรม

ดังกล่าว รวมทั้งหลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมด้วย 
 

 

 

นอกจากนี้ หลักสูตรยังสนับสนุนให้บุคลากรได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 

เพ่ือพัฒนาตัวเองทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ม.สงขลานครินทร์ ดังนี้   

1. ผศ.ดร ศรัณยู ใคลคลาย ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
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2. ผศ.ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 2nd International Conference of Polymeric and 
Organic Materials in Yamagata University (IPOMY 2019), Denkoku-no-mori in Yonezawa, Yonezawa, 
Japan, 2019. (Invited speaker) 
3. Dr. Sergey Novikov เข้าร ่วมประชุมว ิชาการ  JIEC 2019, The 8th PSU Education Conference & 4th 
Inspirational Scholar Symposium, 12-13 December 2019, The 60th Anniversary of His Majesty the 
King's Accession to the throne International Convention Center (Conference Hall), Prince of 
Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand.  
 และไดรับรางวัล 
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นอกจากการเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และหลักสูตรเคมีเพ่ือ

อุตสาหกรรม ยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ไปทำวิจัยระยะสั้นเพื่อพัฒนาตัวเอง ในองค์กรที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1) ผศ.ดร. ได้มีโอกาสไปร่วมทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ปิดภาคการศึกษา 

1/2561) 

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

การศึกษา 2/2561) 

ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทางด้านวิชาชีพนั้น จะถูกกำหนดจากระเบียบของมหาวิทยาลัย ใน

เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานและเรื่องการขอตำแหน่ งทางวิชาการ ซึ่งมีกรอบของระยะเวลาที่จะต้อง

ดำเนินการอย่างชัดเจน โดยหลักสูตร คณะ และหน่วยงานจะจัดโครงการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเป็น

ระยะ ซึ่งสามารถชี้วัดได้จากผลงานที่มีคุณภาพของบุคลากร การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ  และการส่งผลงานเข้า

ประเมินสมรรถนะอาจารย์ ของคณาจารย์ในหลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม ซึ่งมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จึงได้มีการนำกรอบมาตรฐาน

สมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) มาเป็นกลไกเพ่ือสนับสนุนให้บุคคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง

วิชาการได้อย่างเป็นระบบมากข้ึน โดยมีการจัดทำแฟ้มประวัติ ผลงาน (Teaching portfolio) และเอกสารคำสอน 

โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรจำนวน 3 ท่าน ที่ผ่านการประเมินในระดับดรุณาจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.ปรินุช ชุมแก้ว , 

ผศ.ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา และ ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์  
 

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

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาสวันสำคัญของ
วิทยาเขต ดังนี้                              

1) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท                                                                                             
2) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)                                                                                           
3) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)   
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อีกท้ังยังมีการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในวาระพิเศษ
อ่ืนๆ อีกดังเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยู ใคลคลาย ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2562 

 
 
                                                                         

กระบวนการประเมินการสอน (ตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ)                                                                                 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบันกำหนด ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย                                                                                             

1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ                                                                                         
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เสนอขอกำหนด 

ตำแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ                                                                                      
3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ                                                                                                 
ผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอนด้วย ซึ่งอาจขอรับการประเมินผล

การสอนล่วงหน้าก่อนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่เกิน 3 ปี  
 
กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดำเนินของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการประกาศเกณฑ์ในการ
ประเมินผลงานของแต่ละหลักสูตร) ผลต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้                             
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1) รอบการประเมิน ให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้                                                                                                   
1.1 ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม                                                     
1.2 ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม                                               

2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน                                                                                              
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน ร้อยละ 80                                                                                                
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 

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

4) ระดับการประเมิน  กำหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้                                    
4.1 ระดับท่ี 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา 

และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ                                                    
4.2 ระดับท่ี 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับคณะหรือหน่วยงาน                                                                                                    
4.3 ระดับท่ี 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย โดย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย     
                                                                      

สมรรถนะบุคลากร (การกำหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online                                                           
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ ดังนี้                                                                                   
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)                                              
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)                                                                                     
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency)                                                                           
บุคลากรสายวิชาการ ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จำนวน 5 ข้อ และข้อ 3) จำนวน 3 ข้อ                                                                                                        
บุคลากรสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จำนวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 
2) และหรือ 3) รวมจำนวน 3 ข้อ  การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
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6. 7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกทั้ง 5 คน และอาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญา
เอกครบ 100%  
 

ตารางท่ี 6.2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของอาจารย์

ปริญญาเอก Headcounts FTEs 
ศาสตราจารย์ - - - - - 
รองศาสตราจารย์ 1 - 1 0.65 

 

8.33% 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 5 7 4.50 

 

58.33% 
อาจารย์เต็มเวลา 3 1 4 2.57 

 

33.33% 
อาจารย์พิเศษ - - - - - 
Visiting Professors/Lecturers - - - - - 
Total 6 6 12 7.72 100% 
 
ตารางท่ี 6.3 จำนวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

2562 7.72         129 1 : 16.71 
 

ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูล

บุคลากรด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหารและอื่นๆ) ผลงานทางวิชาการ และ

ประวัติการเข้าประชุม อบรมสัมมนา ข้อมูลบางส่วนถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ

การพัฒนาและเพิ่มค่าจ้าง และเป็นประวัติผลงานของแต่ละบุคคลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 

 งานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นและประเทศ โดยมีโครงการวิจัยทั้งด้านเคมีพื้นฐานและเคมี
ประยุกต ์
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ตารางท่ี 6.4 จำนวนโครงการวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 

อาจารย ์
ความ

รับผิดชอบ 
แหล่งทุน โครงการวิจัย ระยะเวลาดำเนินการ 

ผศ.ดร.ปรินุช 
ชุมแก้ว 

หัวหน้า
โครงการ 

มอ. 
การตรวจสอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์

ต้านมาลาเรียของรากต้นราชดัด 
2 ปี ระหว่าง 

พ.ศ. 2558 ถึง 2560 

ผศ.ดร.ศรัณยู  
ใคลคลาย 

หัวหน้า
โครงการ 

สกว. 

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

2 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2558 ถึง 2560 

ผู้ร่วม
โครงการ 

มูลนิธิ
โครงการ
หลวง 

การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยจุลินทรีย์
เอนโดไฟท์และจุลินทรีย์ประจำถิ่นในดิน
เขตรากพืชที่ผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพ 

3 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2556 ถึง 2559 

ผู้ร่วม
โครงการ 

สวทช 
Research and Development of 
Prototype using Thai Fungi for 

Sustainable Drug Research 

5 ปี ระหว่าง 
 พ.ศ. 2559 ถึง 2564 

หัวหน้า
โครงการ 

 
สกว. 

 

Bioacitve secondary metabolites 
from the soil-derived fungi 

Penicillium spp. PSU-SPSF034 and 
PSU-SPSF045 

2 ปี ระหว่าง  
พ.ศ. 2561 ถึง 2563 

ผศ.ดร.ณัฐธิดา 
รักกะเปา 

หัวหน้า

โครงการ 
มอ.  

(ดรุณาจารย์) 

Solid Polymer Electrolyte Based 
Lithium Polymer Battery Fabricated 

from Lithium Ion Doped CS/PEO 
Blend 

2 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2555 ถึง 2557 

หัวหน้า

โครงการ 

เงินกองทุน
วิจัย วิทยา
เขตสุราษฎร์

ธานี 

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

Essential Oils 

1 ปี ระหว่าง  
พ.ศ. 2556 ถึง 2557 
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ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 

ตารางท่ี 6.5 จำนวนผลงานวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม  
 

Year 
No. of  

Academic Staff 
Types of Publication 

Total 
No. of Publications 

National International Per Academic Staff 

2563 2020 12 0 3 3 0.25 

2562 2019 11 0 8 8 0.73 

2561 2018 11 1 5 6 0.55 

2560 2017 12 1 9 10 0.83 

2559 2016 12 0 7 7 0.58 

2558 2015 12 0 6 6 0.50 

2557 2014 11 0 11 11 1.00 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้า

โครงการ 

โครงการ
มหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ  

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

10 เดือน ระหว่าง  
พ.ศ. 2558 ถึง 2559 

ดร.อุไรวรรณ 
วีระพันธ์ 

หัวหน้า

โครงการ 
มอ. 

Synthesis, Characterization and 
Biological Activities of Ruthenium(II)  

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

Ligand 

2 ปี ระหว่าง 
 พ.ศ. 2553 ถึง 2555 

หัวหน้า

โครงการ 

เงินกองทุน
วิจัย วิทยา
เขตสุราษฎร์

ธานี 

Synthesis of Iron doped Titanium 
Dioxide for Antimicrobial Activity 

and Cytotoxicity 

1 ปี ระหว่าง 
 พ.ศ. 2560 ถึง 2561 



 

73 
 

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

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (1 รายการ) 
อุไรวรรณ วีระพันธ์ นภาพร ขวัญทองยิ้ม โศจิรัตน์ คงประสิทธ์ วาริช วีระพันธ์. 2561. การสลายด้วยแสงของ
เมททิลีนบลูด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์/ซิลิกอนไดออกไซด์. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Vol 20. No 1. 126-134. 
 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 

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

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

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

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

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

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

6) Risangud N, Li Z, Anastasaki A, Wilson P, Kempe K, and Haddleton D. 2015. Hydrosilylation 
as an efficient tool for polymer synthesis and modification with methacrylates, RSC Adv., 5, 
5879-5885. 
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ปี พ.ศ. 2559 (2016) จำนวน 7 รายการ 
1) Pianroj Y, Jumrat S, Werapun W, Karrila SJ, Tongurai C. 2016. Scaled-up reactor for microwave 

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

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

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

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

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

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

7) Risangud N, Congdon T, Keddie DJ, Wilson P, Kempe K, Haddleton DM. 2016. Polyurea 
Microcapsules from Isocyanatoethyl Methacrylate Copolymers. Journal of polymer science, 
part A: polymer chemistry, 54, 2698-2705. 
 
 
 

ปี พ.ศ. 2560 (2017) จำนวน 9 รายการ 
1) Dejchanchaiwong R, Tirawanichakul Y, Tirawanichakul S, Kumar A, and Tekasakul P. 2017. 

Techno-Economic Assessment of Forced-Convection Rubber Smoking Room for Rubber 
Cooperatives. Energy, 6, 161. 
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2) Dejchanchaiwong R, Tirawanichakul Y, Tirawanichakul S, Kumar A, and Tekasakul P. 2017. 
Conjugate heat and mass transfer modeling of a new rubber smoking room and experimental 
validation. Applied Thermal Engineering, 102, 761-770. 

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

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

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

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

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

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

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

9) Bickle, M., Kampman, N., Chapman, H., Ballentine, C., Dubacq, B., Galy, A., Sirikitputtisak, T., 
Warr, O., Wigley, M. and Zhou, Z., 2017. Rapid reactions between CO2, brine and silicate 
minerals during geological carbon storage: Modelling based on a field CO2 injection 
experiment. Chemical Geology, 468, 17-31. 
 

 
ปี พ.ศ. 2561 (2018) จำนวน 6 รายการ 

1) Thimabut K, Keawkumpai A, Permpoonpattana P, Klaiklay S, Chumkaew P, Kongrit D, 
Pechwang J, Srisawat T. 2018. Antibacterial potential of extracts of various parts of 
Catunaregam tomentosa (Blume ex DC) Tirveng and their effects on bacterial granularity and 
membrane integrity. TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, 17(5), 875-882. 
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2) Werapun U, Werapun W, Karrila SJ, Phatthiya A, Chumkaew P and Pechwang J. 2018. 
Synthesis, Photocatalytic Performance and Kinetic Study of TiO2/Ag Particles. Current 
Nanoscience, 14(4), 273-279. 

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

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

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

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

 
ปี พ.ศ. 2562 (2019) จำนวน 8 รายการ 

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

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

3) Werapun, U. and Pechwang, J., 2019. Synthesis and Antimicrobial Activity of Fe: TiO2 Particles. 
In Journal of Nano Research.  56, 28-38.  

4)   Karrila, S.J. and Karrila, A., 2019. Alternative statements of the Rayleigh monotonicity law for 

linear time-invariant resistor networks driven by only voltages or only currents. American 

Journal of Physics, 87(8), pp.675-678. 

5)   Saeliw, A., Hualkasin, W., Puttinaovarat, S., and Khaimook, .K. (2019) Smart Car Parking 

Mobile Application based on RFID and IoT. International Journal of Interactive Mobile 

Technologies (iJIM), 13 (5), p.4-14.  
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6)   Lewkitthayakorn, I., Janudom, S., Mahathaninwong, N., Karrila, S. and Wannasin, J., 2019.    

Anodizing parameters for superheated slurry cast 7075 aluminum alloys. Transactions of 
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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 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

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

       

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

are determined and communicated [2] 

       

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

       

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

are implemented to fulfil them [4] 

       

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

and service [5] 

       

Overall opinion   3.0     

 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and service 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีสาธารณูปโภคที่เอื ้อต่อการเรียนการสอน
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาโดยใช้ระบบรวมศูนย์ ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  สำนักงาน และ
ศูนย์บริการนักศึกษา ซึ่งควบคุมดูแลโดยบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางและมีจำนวนที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ทั้งนี้คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนบุคลากรในหน่วยต่างๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงศักยภาพในการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป   โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับผิดชอบด้านกำลังคนทั้งหมด มีการวางแผนบุคลากร
สายสนับสนุนล่วงหน้าสำหรับภาคการศึกษาที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มีการดำเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการ 
งานวิจัย รวมทั้งงานบริการวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดส่วนกลางบริการสำหรับอาจารย์และนักศึกษามีทั้งหนังสือภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้งานของข้อมูลและทรัพยากรในห้องสมุดโดยพนักงานห้องสมุดที่
เชี่ยวชาญ หลักสูตรฯ ให้คำแนะนำสำหรับการซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในแต่ละภาคการศึ กษา ตาม
รายละเอียดใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา โดยพนักงานห้องสมุดจะทำการวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล
เอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตาม มคอ.3   และทางหลักสูตรจะดำเนินการแจ้งสำหรับการจัดซื้อ
เพื่อรองรับการใช้งานต่อไป   สำหรับห้องปฏิบัติการ จะดำเนินงานสำหรับการเรียนการสอนภายใต้การดูแลของ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื ่องมือกลาง โดยมีการวางแผนร่วมกันกับหลักสูตรในการมอบหมาย
นักวิทยาศาสตร์ดูแลประจำห้องปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อมในรายวิชาปฏิบัติการให้เรียบร้อยก่อนเปิด
ภาคการศึกษา   

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยได้ให้บริการคอมพิวเตอร์กับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะ
ได้รับข้อมูลโดยบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ และได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซด์คณะ
และมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ ได้แก่ ข้อมูลของอาจารย์และนักศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ทุนการศึกษา และ
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย สำหรับการบริการนักศึกษา คำแนะนำหรือข่าวสารต่าง ๆ นักศึกษาจะได้รับจากบุคลากร
ที่ให้บริการนักศึกษา โดยในส่วนของคณะจะมีเจ้าหน้าที่บริการนักศึกษาที่สามารถให้ข้อมูลสำหรับการลงทะเบยีน 
การฝึกอบรม หรือการบริการอ่ืนให้กับนักศึกษา 
 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 

 
เกณฑ์/กระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน                                    

1. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ได้ใช้ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือก จำนวน 3-5 คน ประกอบด้วย                                                                                       

1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ               

1.2    ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว เป็นกรรมการ                             

1.3   ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ
คัดเลือกมีหน้าที่ กำหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง                                    
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2. วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไปและดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้                                                           
2.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ                                           
2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่าน

การคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70                                                                                
โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอย่างรอบคอบและ

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

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

มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน สำหรับการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ ดังนี้                                                               

1. จริยธรรม หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม       จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                      

2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มาติดต่อ                                        

3. การทํางานเป็นทีม หมายถึง ความตั ้งใจที ่จะทํางานร่วมกับผู ้อื ่นเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม 

4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ 
เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์              

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ 
การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู ้ใด
สามารถกระทําได้มาก่อน   กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดำเนินของบุคลากรสายสนับสนุน                                                                
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
ดังนี้ 

1) รอบการประเมิน ให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตามปีงบประมาณ คือ 
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม                                 
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2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน                                                                                                   
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน ร้อยละ 80                                                                                                 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน ร้อยละ 20                                                                                          

3) การกำหนดระดับผลการประเมินแบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้                                                                         
ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100                                          
ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89                                        
ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79                                           
ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69                                         
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง คะแนนน้อยกว่า

ร้อยละ 60                                                         
4) ระดับการประเมิน กำหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้       

4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ                                                         

4.2   ระดับท่ี 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะ
หรือหน่วยงาน                                                 

4.3 ระดับที ่  3 คณะกรรมการกลั ่นกรองผลประเมินการปฏิบ ัต ิราชการระดับ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย                                                                             
 
สมรรถนะบุคลากร (การกำหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนกระบวนการใน
การประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย
สนับสนุน ดังนี้                               

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

สรรถนะของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จำนวน 5 ข้อ และข้อ 3) จำนวน 3 ข้อ  
บุคลากรสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จำนวน 5 ข้อ และให้

เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจำนวน 3 ข้อ 
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การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
7.3 รายการหลักฐาน 
          1) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร 

ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้                                                                      
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน                                     
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่                                                      
- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร)                                                             
- โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร                                                                
- โครงการส่งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอตำแหน่ง/การศึกษาต่อ)                                                                 
- กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทำแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ                                                                                                      
- โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน 

 
การกำหนดจำนวนชั่วโมงอบรมต่อปี สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน                                                               

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม 
เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่
จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดย
บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
7.4 รายการหลักฐาน 
 1) โครงการพัฒนาบุคคลากรของคณะและวิทยาเขต 
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7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
 

ระบบการให้รางวัลและการยกย่องของบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร

ดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศ
ทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี 
หลักฐาน http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=knowledge&id=1527 
           http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=knowledge&id=1526 
  
แผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน                                                                              

บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้  ระดับชำนาญการ  ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้  

1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี                              
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี                              
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี                               
ระดับชำนาญการพิเศษ                                                                             
ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 

7.5 รายการหลักฐาน 

http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=knowledge&id=1527
http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=knowledge&id=1526
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ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในรอบ 5 ปีการศึกษา 
 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จำนวน) 

รวม 

มัธยมศึกษา ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0 2 10 1 0 13 

บุคลากรห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

1 1 18 4 1 25 

บุคลากรด้านงานบริหาร 7 5 63 7 0 82 

บุคลากรด้านบริการวิชาการ
นักศึกษา 

0 0 17 7 0 24 

บุคลากรด้านบริการงานพัฒนา
นักศึกษา 

0 0 8 1 0 9 

บุคลากรด้านงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

0 0 6 1 0 7 

บุคลากรศูนย์กีฬา 0 0 5 0 0 5 

บุคลากรด้านบริการวิชาการชุมชน 0 0 1 1 0 2 

บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ 0 0 1 1 0 2 

รวม 8 9 131 24 1 173 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  ✓     

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

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

  ✓     

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

  ✓     

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

  ✓     

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

  ✓     

Overall opinion   3.0     

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
 

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

8.1.1 ระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ/

หน่วยงาน และท่ีประชุมคณบดีเห็นชอบอนุมัติแผนรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS) ได้แก่ 
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 รอบท่ี 1/1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 
 ครั้งที่ 1/2 โครงการพิเศษคณะ 
 รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 
 รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 
 รอบท่ี 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 
 รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในคราวประชุมครั้งที่  307 (5/2551)  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2551  มีมติ

อนุมัติสัดส่วนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาข้ันปริญญาตรี ดังนี้  
1) รับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ ร้อยละ 75 โดยแยกเป็น  

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

2) การรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ร้อยละ 25 
     ทั้งนี้ในการดำเนินการรับนักศึกษา ในข้อ 1.1), 1.2) และ 1.3) หากมีจำนวนที่นั่งเหลือให้นำไปเพ่ิมใน

ข้อ 1.4)   และหากข้อ 1.4)  ยังมีที่นั่งเหลือ ให้นำไปเพ่ิมในข้อ 2) 
     ในส่วนของการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยหรือโครงการที่คณะ

ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเอง ให้ถือเป็นจำนวนนอกแผนการรับนักศึกษาประจำปี แต่หากคณะใดกำหนดจำนวน
รับนักศึกษาโครงการพิเศษไว้ในแผนรับนักศึกษาประจำปี  ก็ให้ลดสัดส่วนจำนวนการรับนักศึกษาจากโครงการที่
มหาวิทยาลัยดำเนินการ 

 หลักสูตรได้วางแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาอย่างมีระบบโดยกระบวนการรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ 

 1. ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ  ซึ่งหลักสูตร ได้ดำเนินการต ามระบบ

และกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยหลักสูตรมีส่วนร่วมในการกำหนดคุณสมบัติทางการศึกษา 

องค์ประกอบ ชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ค่าน้ำหนักเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา และจำนวนรับเพื่อการพิจารณาคัดเลือก

ผู้เข้าศึกษา  และดำเนินการในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ 
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 2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซึ่งหลักสูตร ได้

ดำเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยหลักสูตร มีส่วนร่วมในลักษณะ

เดียวกันกับระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยดำเนินการ 

 3. ระบบโครงการทีว่ิทยาเขตดำเนินรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ) 

3.1 งานนโยบายและแผนกำหนดแผนการรับนักศึกษา  และสัดส่วนการรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละวิธีรับ 
  3.2 รับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิเศษโดยให้หลักสูตรพิจารณาในส่วนของ
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชาจำนวนรับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา  
           3.3 รับนักศึกษาใหม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในแต่ละโครงการ    

  การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนของหลักสูตร  

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

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

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

  1. ระบบโครงการรับตรงที ่มหาวิทยาลัยดำเน ินการ และระบบการร ับบุคคลเพื ่อเข ้าศ ึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 

1.1 งานรับนักศึกษานำข้อมูลคุณสมบัติทางการศึกษา องค์ประกอบ ชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ค่าน้ำหนัก

เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา และจำนวนรับเพื่อการพิจารณาคัดเลือกจากงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)  เส นอคณะ/

สาขาวิชา/หลักสูตรพิจารณาทบทวนการดำเนินงานและยืนยันเกณฑ์ดังกล่าว  หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้น  งาน

รับนักศึกษาจะดำเนินการนำข้อมูลถึงงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง) 

1.2 งานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)  ดำเนินการตามขั้นตอนการสอบคัดเลือกและประกาศผู้มีสิทธิ ์สอบ

สัมภาษณ์ 

1.3 งานรับนักศึกษาประสานหลักสูตรเพื่อพิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรทำหน้าที่เป็น

อนุกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ

คัดเลือก 

http://entrance.surat.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/l
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2. ระบบโครงการที่วิทยาเขตดำเนินรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ) 

2.1 งานนโยบายและแผนกำหนดแผนการรับนักศึกษา และสัดส่วนการรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละวิธีรับ 

2.2 รับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิเศษ โดยหลักสูตรพิจารณาในส่วนของหลักเกณฑ์ 

และคุณสมบัติเฉพาะ จำนวนรับนักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 มีโครงการพิเศษ จำนวน 10 โครงการ 

ประกอบด้วยโครงการ 

- รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  

- ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ 

- รับผู้มีความสามารถทางด้าน กีฬา 

- ทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ฯ 

- เยาวชนร่มศรีตรัง 

- มุ่งม่ันสู่สงขลานครินทร์ 

- ตั้งใจดีมีท่ีเรียน (เพ่ิมเติม) 

- เพชรนครินทร์ 

- ลูกสงขลานครินทร์ 

- ฐานวิทยาศาสตร ์

2.3 รับนักศึกษาใหม่จัดทำประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ 

พร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  พร้อมดำเนินการรับสมัคร 

2.4 รับนักศึกษาใหม่ทางหลักสูตร ได้พิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการสอบ

สัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อดำเนินการสัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  และ

สอบวัดความรู้ (โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์) 

พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการ 

2.5 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ 

2.6 ผู้ผ่านคัดเลือกยันยืนสิทธิ์การเข้าศึกษา  โดยรับนักศึกษาใหม่นำข้อมูลการรับนักศึกษาส่งงานรับ

นักศึกษา (ส่วนกลาง) เพื่อดำเนินการตัดสิทธิ์การรับระบบกลาง (Admissions) และส่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป หลักฐาน: website มหาวิทยาลัย: http://www.entrance.psu.ac.th/assurancel.html 

website สาขาวิชา: http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/curiculum/entrance 

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

ตารางที่ 8.1 การรับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม  

Academic Year 
ปีการศึกษา 

Applicants 

No. Applied 
สมัคร 

No. Offered 
ผ่านคัดเลือก 

No. Admitted/Enrolled 
เข้าศึกษา 

2562 99 29 18 

2561 73 39 26 

2560 241 101 41 

2559 257 107 57 

2558 220 87 80 

 

 8.2.2 การประเมินผลการดำเนินงานการรับนักศึกษา  
  
การรับนักศึกษาใหม่ประเมินสัมฤทธิ์ผลการรับนักศึกษาใหม่  โดยใช้สถิติการเปรียบจำนวนการรับนักศึกษาท่ี

รับได้ กับแผนการรับนักศึกษาใหม่ ได้ผลดังตารางที่ 8.2  
 
ตารางที่ 8.2 การเปรียบเทียบจำนวนการรับนักศึกษาที่รับได้ กับแผนการรับนักศึกษาใหม่ 

ปีการศึกษา เป้ารับ รวมยืนยันสิทธิ์ ร้อยละของแผน 

2562 80 18 22.5 

2561 80 26 32.5 

2560 80 41 51 

2559 80 57 71 

2558 80 80 100 

  
ในปีการศึกษา 2562 รับนักศึกษาใหม่ประเมินผลการดำเนินงานการรับนักศึกษาจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่  คิดเป็นร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่  ส่งผลให้หลักสตูร
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พิจารณาเห็นควรให้เปิดรับนักศึกษาโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียนรอบ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้จำนวนนักศึกษาสอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาใหม่ที่กำหนดไว้   

 
และมีการจัดโครงการ Road show ตามโรงเรียนต่าง ๆ และมีการจัดทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการ 

live สด ในทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ด้วย ในปีการศึกษาถัดไป  
 
 8.2.3 การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบ
ต่อไป) 
           ผลการประเมินการดำเนินการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เพ่ือพิจารณาปรับปรุง  และวางแผนการ
ดำเนินงานการรับนักศึกษาในปีการศึกษา  2563  ซึ่งที่ประชุมหลักสูตรวิเคราะห์แล้ว  พบว่าจำนวนการรับ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการคาดการณ์จำนวนที่ยืนยันสิทธิ์ที่คลาดเคลื่อนในการเรียก
เข้าสอบสัมภาษณ์ จึงทำให้จำนวนการรับนักศึกษาได้เกินกว่าแผนที่กำหนดไว้ และให้ทางรับนักศึกษาใหม่รายงาน
ตัวนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ในแต่ละโครงการให้หลักสูตรทราบอยู่เรื่อยๆ เมื่อมีการรับสมัครนักเรียนในแต่ละโครงการ 
และแตล่ะวิธีการคัดเลือก เพ่ือให้หลักสูตรได้ทราบจำนวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน และอาจต้องลด
จำนวนรับตามแผนให้น้อยลง เพ่ือจะได้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนในระบบที่ลดลง 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดำเนินการสอบถามข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาแต่ละโครงการทุกปีการศึกษา 
เพื่อให้คณะยืนยันการใช้เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละโครงการ หากสาขาวิชาใดมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ไปจากเดิม 
สาขาวิชานั้น  ต้องดำเนินการ คือ 
 - สาขาวิชาเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เข้ากรรมการประจำคณะ เพื ่อให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก แล้วจัดส่งมติดังกล่าวมายังงานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) 
 - งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) เสนอเข้ากรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก 
 - หลังจากได้มติจากกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) เสนอ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกไปยังงานรับนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้ความเห็นเบื้องต้น แล้ว
จึงเสนอธิการบดีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก 
 - เมื่อได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) ดำเนินการ
ประกาศรับนักศึกษาในโครงการนั้น 
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 8.2.4 การประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือ
แนวทางการรับนักศึกษาตามผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2562 งานรับนักศึกษานำผลการประเมินจากปีการศึกษา 2561 มาปรับปรุงรูปแบบและ
วิธีการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ ดังนี้ 

1. การรับนักศึกษาใหม่รายงานตัวนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ในแต่ละโครงการให้หลักสูตรทราบอยู่เรื่อยๆ เมื่อมี
การรับสมัครนักเรียนในแต่ละโครงการ และแต่ละวิธีการคัดเลือกด้วยเพื่อให้หลักสูตรได้ทราบจำนวนนักเรียนที่
ยืนยันสิทธิ์ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน 

2. สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2562 มีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มจำนวนการ
รับนักศึกษา ด้วยการเพิ่มรอบเพิ่มเติมการรับนักศึกษาในโครงการตั้งใจดีมีที่เรียนโดยจะรับสมัครไปพร้อมๆ กับ
ระบบกลาง (Admissions)  

 
8.2.5 ขั้นตอนการจัดทำโครงการรับนักศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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8.2.6 แนวทางในการให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ และได้จำนวนตามที่วางแผนไว้  
แนวทางให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) ดำเนินการ

สำรวจข้อมูลการรับสมัครนักเรียนทุกปีการศึกษาเพื่อให้คณะยืนยันเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละโครงการต่าง ๆ 
ก่อนจะประกาศรับสมัครนักเรียนในปีถัดไป เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  และให้ได้
นักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
หลักสูตร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เพื่อกำหนดนโยบาย แผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก  โดยได้วางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

- ประชาสัมพนัธ์รับสมัครนักเรียนตามโรงเรียนต่าง (Road Show)  ที่หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเดินทางไปยังโรงเรียนภายในภาคใต้ และในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 41 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2562– 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามเส้นทางต่าง ๆ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี จะไปรับสมัครนักเรียนมาด้วย เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
และยังมีการไปประชาสัมพันธ์ร่วมกับทางวิทยาเขตหาดใหญ่ด้วย 

นอกจากนี้วิทยาเขตสุราษฎร์ได้จัดโครงการเพื่อรับนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีความสนใจให้เข้ามาร่วมทำ
กิจกรรมในแต่ละหลักสูตร เช่น โครงการค่าย ม.อ. สุราษฎร์ธานี สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ (PSU Surat Seeded Camp) 
ของหลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม มิกิจกรรมการทำโมเดลโครงสร้างดีอ็นเอ การสอนทำยาหม่องน้ำ 
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8. 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
 หลักสูตรกำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสมให้กับ
ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (4 ปี) หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จำนวน 139 หน่วยกิต ได้มีการกระจายไปยังชั้นปีต่าง ๆ โดยพิจารณาจากภาระการเรียนของผู้เรียน เนื้อหาของ
รายวิชา และความยาก-ง่าย ของรายวิชา โดยชั้นปีที่ 1-3 ผู้เรียนจะลงทะเบียนเรียนจำนวน 18-21 หน่วยกิต ส่วน
ชั้นปีที่ 4 เหลือเพียง 9-13 หน่วยกิต (ผู้เรียนที่ไปสหกิจศึกษา เหลือ 5 หน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 2) เพื่อให้
ผู้เรียนมีเวลาเพียงพอและเน้นความสนใจไปยังการทำโครงงาน/สหกิจศึกษา 
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 หลักสูตรและมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไหในการติดตามดูแลความก้าวหน้า พฤติกรรมการเรียน และ
ภาระการเรียนของศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเรียนที่ระบุใน มคอ 2 โดยระบบดังกล่าววิทยาเขตและ
หลักสูตร ชี้แจงให้นักศึกษาทราบในกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา ในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น 
 - แผนการศึกษาของหลักสูตร 
 - ข้อมูลหลักสูตรและคู่มือการศึกษา 
 - แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียม 
 - ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
 - เว็บไซด์คำนวณผลการเรียนล่วงหน้า 
 - ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุนการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา 
 - การใช้งานโปรแกรม Tell Me More เป็นต้น 

- ระบบตรวจสอบสถานะของนักศึกษา ประสิทธิภาพการเรียน และการเรียน  
 
8.3.1 ระบบตรวจสอบสถานะของนักศึกษา และประสิทธิภาพการเรียน 
การตรวจสอบสถานะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีระบบในการตรวจข้อมูลนักศึกษาผ่านทาง website 

ระบบสารสนเทศนักศึกษา https://sis-surat8.psu.ac.th/Lecturer/Default.aspx 
อาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาสามารถตรวจสอบ และให้คำปรึกษาผ่านระบบสารสนเทศ

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

อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะกิจกรรม และบันทึกการให้คำปรึกษา 
2. ประวัติส่วนตัว 
3. ผลการลงทะเบียน 
4. ผลการเรียน 
5. ตารางเรียน 
6. ตารางสอบ 
8.3.2 กระบวนการในการติดตามดูแลผลการศึกษาของนักศึกษา (ระบบ SIS) 
1. การ lock การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กรณีมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ต้องพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน  

https://sis-surat8.psu.ac.th/Lecturer/Default.aspx
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2. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ประจำภาค และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด รวมทั้งสถานะผลการเรียนของนักศึกษา 

 
8.3.3 การติดตามข้อมูลนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
หลักสูตรมีการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ดังตาราง 

ตารางที่ 8.3 จำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ตามปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จำนวนนักศึกษา (คน) 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
มากกว่า 4 

ปี 
ทั้งหมด 

2562 18 26 37 48 - 129 

2561 26 37 48 70 - 181 

2560 41 49 70 56 3 220 

2559 54 74 56 81 1 268 

2558 80 58 82 68 1 293 

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

 8.4.1 ระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 งานพัฒนานักศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และนัดประชุม
คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขต      
สุราษฎร์ธานี  

- การดำเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  ประชุมคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 

1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำผลการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื ่อให้นักศึกษามี
ความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข นักศึกษาสามารถปรับตัวในช่วงรอยต่อของการ
เปลี่ยนแปลงจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา มีแนวคิดในการบริหารจัดการตนเองสำหรับการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจและมีความประทับใจในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ เกิดจิตสำนึกร่วมกันต่อ
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มหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะสืบสานสิ่งที่ดีงามต่อไป และปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนา
ตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นจนนำไปสู่การประยุกต์ใช้กับการศึกษาเล่าเรียน  
 

- การประเมินผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
สรุปผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะมีผลการประเมินระดับความคาดหวังที่ต้องการรับรู้ 

ต้องการศึกษารายละเอียด ต้องการทราบต้องการคำแนะนำ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกประเด็น  
หลักฐาน 

 



 

105 
 

 



 

106 
 

 



 

107 
 

 

 



 

108 
 

 



 

109 
 

 



 

110 
 

 
 



 

111 
 

 



 

112 
 

 
- การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ตามผลการ

ประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
หลักจากเสร็จสิ้นโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียม

ความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562 
และนำผลการประเมินปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 ดังนี้   
ปรับช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้น้อย เน้นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้จักกันมาก

ขึ้น เน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติความสำคัญของระบบทรานสคริปกิจกรรมฯ  
ประเภทและด้านของกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโครงสร้าง 17 กิจกรรม 100 ชั่วโมง และระเบียบวินัยนักศึกษา
และวินัยหอพักที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ลักษณะความผิด กระบวนการ ตลอดจนลักษณะโทษใน
ความผิดต่าง ๆ  

 
 8.4.1 ระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แก่นักศึกษา  
- งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ งานพัฒนานักศึกษา 

โดยมีผู้บริหารของคณะทั้งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะกรรมการ และมีการประชุม
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เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ของปีการศึกษา 2562 เช่น การ
เน้นให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ  มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตรงต่อเวลา 

- หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุกชั้นปีพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา  

  
- การดำเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวแก่นักศึกษา 
- จากการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้

นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของนั กศึกษา เช่น โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา (Lead Camp) และการทำงานอย่างมีส่วนร่วม โครงการ
เตรียมความพร้อมกา้วสู่วงการวิชาการ  

- นักศึกษาทุกชั้นปีได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงเวลาที่คณะกำหนด เพื่อให้มีการวางแผนการศึกษาของ   
แต่ละรายบุคคล เช่น การถอนวิชา  

- การประเมินผลการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
จากการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา ได้มีการนำแผนการปฏิบัติงานของปีการศึกษา 2561 

และ 2562 มาทบทวนผลการทำงานเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาในปี การศึกษา 2563 ต่อไป  
 

  - การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน 
           การประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือ
แนวทางการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน 
        ผลของการจัดกิจกรรมทั้งหมดของงานพัฒนานักศึกษา ได้มีการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรมและนำมาปรับปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 
 
 8.4.2 รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 การดำเนินการรายวิชา 

 1. หลักสูตรได้แจ้งเปิดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร และงานพัฒนานักศึกษาได้จัดทำระเบียบเพื่อให้ใน
การดำเนินการของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ประชุมร่วมกันของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพ่ือเตรียม
กรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรม/โครงการ 
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 2. การดำเนินการของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  
- ประชุมวางแผนการดำเนินการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับคณะ และวิทยาเขต 
- วิทยาเขตแจ้งแผนและปฏิทินการดำเนินการให้กับหลักสูตร ผู้ประสานงานวิชา และคณะ 
- จัดปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพ่ือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
- จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิด การดำเนินโครงการ และสรุปโครงการ 
- นักศึกษาจัดทำโครงการ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
- นักศึกษาดำเนินการโครงการตามแผนที่วางไว้ 
3. การติดตามโครงการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินงานของโครงการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

นักศึกษาจะต้องส่งความก้าวหน้าการดำเนินงานและแผนโครงการให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และวิทยา
เขตเพ่ือติดตามโครงการต่อไป 

4. การประเมินผลการดำเนินการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
- ส่วนนักศึกษา จัดสัมมนาเพ่ือประเมินโครงการ และเผยแพร่กิจกรรมของโครงการของนักศึกษาใน

หลักสูตร 
- ส่วนของอาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ในหลักสูตรประชุม

เพ่ือประเมินโครงการของนักศึกษา และปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หลักฐาน: การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

คู่มือการจัดการรายวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

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

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปี

การศึกษา 2550 เป็นต้นไป ทุกคณะ วิทยาเขต และเขตการศึกษา จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วย จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ก ิ จกร รม เส ร ิ มหล ั กส ู ต ร เพ ื ่ อพ ัฒนาน ั กศ ึ กษาท ี ่ จ ะ เ ข ้ า ร ่ วม ในระหว ่ า งท ี ่ ศ ึ กษาอย ู ่ ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-ปีสุดท้าย) มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม มีจำนวน

หน่วยชั่วโมงท่ีเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง มีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรจำแนกได้ดังนี้ 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/studentandalumni/bscstudent
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1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือก หมายถึง กิจกรรมที่

นักศึกษาต้องเข้าร่วม แต่นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมได้ตามที่มหาลัยกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า     7 

กิจกรรม และมีจำนวนชั่วโมงท่ีเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั่วโมง กิจกรรมในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามที่วิทยาเขตหรือ

เขตการศึกษาที่นักศึกษาสังกัดกำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา 

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้

นักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้ตามความชอบ ความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน

ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม มีจำนวนชั่วโมงเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง            ตามประเภทกิจกรรมที่

กำหนดให้ 5 ประเภท ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความมีวินัย ได้แก่ การมีจิตสำนึก

เพ่ือสังคมส่วนรวมโดยเน้นสังคมผู้ด้อยโอกาส จิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมวิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความ

เป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ การเปิดโลกทัศน์สู่สากล การกล้า

แสดงออก ทักษะทางภาษา คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

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

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

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

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ เช่น Research to Market นักศึกษาแข่งขันในระดับภูมิภาค 

นักศึกษาประกอบด้วย น.ส.จิตรมณี ประสานสุวรรณ น.ส.ศิริวิมล นนทกาญจน์ และนายสุกฤษฎิ์ ลิปิการกุล 

 
 

 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/87-tachang62
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/86-beautybusiness62
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/85-processmarch2019
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นักศึกษาทุนพระราชทาน จากกัมพูชา Rattana Kheang ได้รับรางวัล Speed contest จากงาน ASEAN 

Youth Forum 

 
 

นักศึกษาไปดูงาน รายวิชา Natural Product 
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กิจกรรมไปดูงานรายวิชา chemical process ที่บริษัท นทีชัย จ.สุราษฎร์ธานี และปตท. ขนอม          

จ. นครศรีธรรมราช 

 
 

กิจกรรม อบรม ISO/ISE17025 26-27 ตุลาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                   

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ค่าย Research to market: R2M Thailand 2019”   

 

 

 
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/61-r2m61 

2.3 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต

หรือเขตการศึกษา ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะปลูกฝังการปฏิบัติตามแนวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยู่หัว ความภูมิใจในสถาบัน การแต่งการถูกระเบียบ กิจกรรมแสดงออกถึงความกลมเกลียวภายในคณะ 

ระหว่างคณะ วิทยาเขตและเขตการศึกษา 

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นพระประมุข ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษาและ

วัฒนธรรม กิจกรรมหลอมรวม พหุวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.343577383175419&type=3 

2.5 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ การพัฒนาสมาธิ

และการพัฒนาจิตใจ กิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละประเภท ตั้งแต่ข้อ 2.1-2.5 นักศึกษาต้องเลือกกิจกรรมเข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง 

 
8.4.3 โครงการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน 
คณะได้ตั้งกรรมการเพ่ือดูแลนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเรียน โดยนักศึกษาที่มีสถานะไม่ผ่าน เช่น first 

pro second pro หรือ third pro เพ่ือกำกับดูแล แล้แก้ปัญหาด้านการเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจะมี
โครงการพี่เลี้ยงวิชาการ เพ่ือช่วยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การดูแลนักศึกษา ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาด้านจิตใจ และบริบทด้านสังคม 

 กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้คำปรึกษา จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ดำเนินงานโดยงาน

พัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการดำเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  

สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  

 หน่วยบริการให้คำปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 
บริการให้คำปรึกษา 
    ด้วยงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำระบบการดูแลนักศึกษาและให้คำปรึกษานักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
(Counseling System of PSU Surat Thani : CO) เพ่ือเป็นการป้องกัน ดูแล และติดตามและประเมินผล 
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้  

1. (CO_01) แผนการดูแลนักศึกษาและให้คำปรึกษานักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (ป้องกัน) 

2. (CO_02) ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกรณีนักศึกษามี
ภาวะโรคซึมเศร้า/มีภาวะเครียด  งานหอพักนักศึกษา  
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3. (CO_03) ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกรณีพบ
นักศึกษาทำร้ายตัวเองในหอพัก งานหอพักนักศึกษา  

4. (CO_04) ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษา งานพัฒนานักศึกษา  

5. (CO_05) ขั้นตอนการสื่อสารการดูแลนักศึกษาในภาวะวิกฤต 

6. (CO_06) แผนกิจกรรมการดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง (ติดตามและประเมินผล) 
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ระบบการดูแลนักศึกษาและให้คำปรึกษานักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

(Counseling System of PSU Surat Thani) 
 

ขั้นตอนการป้องกัน  ขั้นตอนการดูแล ขั้นตอนการติดตามและ 
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

   

 

  

แผนการดูแลนักศึกษาและ

ให้คำปรึกษานักศึกษา

วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี   

(Co_01) 

งานหอพักนักศึกษา 
1. ขั้นตอนการดำเนินงานเพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการ

ให้ความช่วยเหลือกรณี

นักศึกษามีภาวะโรค

ซึมเศร้า/มีภาวะเครียด 

(Co_02) 

2. ขั้นตอนการดำเนินงานเพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการ

ให้ความช่วยเหลือ กรณีพบ

นักศึกษาทำร้ายตัวเองใน

หอพัก (Co_03) 
 

 

งานพัฒนานักศึกษา 
3. ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา (Co_04) 

4. ขั้นตอนการสื่อสารการดูแล
นักศึกษาในภาวะวิกฤตCo_05) 
 

 
 

แผนกิจกรรมการ
ดูแลนักศึกษากลุ่ม
เสี่ยง (Co_06) 
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แผนการดูแลนักศึกษาและให้คำปรึกษานักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (ป้องกัน) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วันที่จัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักศึกษาและ

ให้คำปรึกษานักศึกษาวิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี 

มกราคม คณบดี/หัวหน้าสาขา 

 

งานพัฒนานักศึกษา 

2 ประชุมคณะกรรมการดูแลนักศึกษา

และให้คำปรึกษานักศึกษาวิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี 

มกราคม 

 

คณะกรรมการ งานพัฒนานักศึกษา 

3 จัดประชุมแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ ให ้กับ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  

ภาคการศึกษา 

ละ 1 ครั้ง 

อาจารย์ที่ปรึกษา งานพัฒนานักศึกษา 

4 คัดกรองนักศึกษากลุ่มเสี่ยง กรกฎาคม นักศึกษา ปี 1 งานพัฒนานักศึกษา 

5 เ ต ร ี ย มคว าม พร ้ อ ม“ Because Of 

Love” 

กรกฎาคม 

 

นักศึกษา ปี 1 งานพัฒนานักศึกษา 

 

6 อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

เกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขปัญหา และ

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น 

กุมภาพันธ์ นักศึกษาชั้นปี 1 

 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานจัดการหอพัก

นักศึกษา 

7 อบรมการให้คำปรึกษาเชิงจ ิตว ิทยา

สำหรับอาจารย์  

มิถุนายน อาจารย์ที่ปรึกษา 

เจ้าหน้าที่หอพัก 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

งานพัฒนานักศึกษา 

 

8 การรณรงค์สื่อสารทางสื่อ Social ต่างๆ 

เช่น ผ่าน FB,เวปไซต์ มหาวิทยาลัย 

ตลอดทั้งปี นักศึกษาทุกชั้นปี งานพัฒนานักศึกษา 
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ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ 
กรณีนักศึกษามีภาวะโรคซึมเศร้า/มีภาวะเครียด  (งานหอพักนักศึกษา) 

 

 

 

 
8.4.4 กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้งานทำ 

 กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้งานทำ ดำเนินงานโดย งานพัฒนานักศึกษา กอง
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการดำเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  
Non – Academic โดยดำเนินกิจกรรม/โครงการผ่าน กระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่โลกแห่ง
การทำงาน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 

นักศึกษา / บคุลากร / 
อาจารย์

ประเมนิอาการเบือ้งตน้
แลว้พบว่าเพื่อน

นกัศกึษาหรอืตนเอง  มี
ความเสีย่งจะป่วยโรค
ซมึเศรา้ /มภีาวะเครยีด 

หรอื พบโพสตใ์น
โซเซยีลมเีดยี ทีม่คีวาม
เสีย่งจะท ารา้ยตวัเอง 

แจ้งเจ้าหน้าท่ีหอพกั / 
ขอรบัค าปรึกษา

แจง้เจา้หน้าที่

ทีส่ านกังานหอพกั 
หรอื

เบอรโ์ทรสายด่วน
หอพกั 

0918216151

เพื่อขอรบัค าปรกึษา

หรอืขอใหเ้ฝ้าระวงั 

เจ้าหน้าท่ีหอพกั
ด าเนินการ

- ใหค้วามช่วยเหลอื
ขัน้ตน้ในกรณฉุีกเฉิน

-รายงานผูบ้งัคบับญัชา
ทราบตามล าดบัเพื่อ
พจิารณาสัง่การ 

-แจง้งานพฒันา
นกัศกึษา ทราบ เพื่อ
วางแผนการใหค้วาม
ช่วยเหลอืดแูล

- พจิารณาแจง้
ผูเ้กีย่วขอ้ง อาทิ
อาจารยท์ีป่รกึษา 
ผูป้กครอง รบัทราบ
เพื่อช่วยดแูล เยยีวยา 
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- โครงการนัดพบแรงงาน  
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
 

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

 
 

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

4. มีจุดให้บริการ Wifi 
 
8.4.6 กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
หลักสูตรประชุม วางแผน และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะทางวิชาการเพ่ิมเติมจากใน

ห้องเรียน เพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้เพิ่มมากข้ึนในทุก ๆ ด้านเช่น 
-โครงการทัศนศึกษากลุ่มไขมันและน้ำมัน 

-โครงการทัศนศึกษากลุ่มความกลุ่มความงามและความผาสุก 

- โครงการอบรมเครื่องมือเคมีขั้นสูง 

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

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

- โครงการเรียนครบจบแน่ 

- โครงการเสริมทักษะการเรียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น โครงการดูแลสระว่ายน้ำโอลิมปิกในบริเวณ

ศูนย์กีฬา 

 
 

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

startup2019) 

- โครงการเตรียมความพร้อม แนะแนวการทำงาน และศึกษาต่อ และปัจฉิมนิเทศ 

- โครงการแสดงความยินดีและต้อนรับบัณฑิตใหม่ 

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

นอกจากนี้ ในรายวิชาบางรายวิชายังมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติม เช่น 
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1. โครงการดูงานรายวิชา วิชา 937-339 กระบวนการทางเคมี 

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

2. โครงการประกวดแผนธุรกิจเครื่องสำอาง รายวิชา 937-235 สารปรุงแต่งในเครื่องสำอาง 

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

3. โครงการฝึกทักษะการเตรียมสารเคมีของนักศึกษาให้กับนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี 

 

 
โดยแต่ละโครงการมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในแต่ละโครงการ เพ่ือจะนำมาปรับปรุงในปี

การศึกษาต่อไป ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาโครงการในปีถัดไป 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/86-beautybusiness62
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รูปที่ 8.1 แสดงตัวอย่างความพึงพอใจของนักศึกษาของโครงการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชา 
 
นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสมัครงาน แนะแนวการทำงาน และศึกษาต่อม

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักฐาน http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/qa/qabsc/2-

uncategorised/50-studentactivities 
 
8.4.7 ทุนการศึกษาทั่วไป   
เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรจากมูลนิธิ  บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ จำนวน 29  ทุน   
ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา มีจำนวน 1 ทุน คือ 
     1. ทุนเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) 
เป็นทุนที่ทางรัฐบาลขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษา โดยโอนเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย  และนักศึกษาจะต้องช่วยงานที่มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 -12  ชั่วโมงต่อเดือน 
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ตัวอย่างความพึงพอใจของนักศึกษาของโครงการพัฒนานักศึกษา

โครงการสอบประมวลความรู้ โครงการอบรมเครือ่งมือขัน้สูง Linear (โครงการสอบประมวลความรู)้

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/qa/qabsc/2-uncategorised/50-studentactivities
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/qa/qabsc/2-uncategorised/50-studentactivities
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     2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นทุนที่ทางรัฐบาลขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา สำนักพระราชวังสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษา โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีมหาวิทยาลัย   

    3. ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เป็นทุนที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกล เขตพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา สนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยสนับสนุน 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกรายการ (ยกเว้นค่าบำรุงสุขภาพและค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา) 
- ให้สิทธิ์เข้าพักมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร 
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเวลา 10 เดือน/ปีการศึกษา 
   4.  ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นทุนที่มหาวิทยาลัย

ขอความร่วมมือคณะพิจารณารับนักศึกษาต่างชาติ โดยคณะที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ 
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- ค่าหอที่พักในอัตราเหมาจ่ายเดือนละ 3,000 บาท 
-คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือนฝ่ายละ 50 % อัตราเหมาจ่ายเดือนละ 7,000 

บาท 
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,900 บาท ค่าประกันสุขภาพ 300 บาทและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อ่ืนๆ 4,000 บาท/ปีการศึกษา  
  5. ทุนการศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นทุนที่

มหาวิทยาลัยร่วมทูลเกล้าฯถวายทุนตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน
การศึกษา โดยวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี สนับสนุนทุนคณะละ 1 ทุน ดังนี้ 

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

สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาปีละ 10 ทุน โดยให้คณะละ 5 ทุน ดังนี้ 
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร 
- ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 
- ต้องเป็นผู้ช่วยสอนในชั้นปีที่ 2 ของแต่ละคณะ  
 
หน่วยบริการทุนทำงานแลกเปลี่ยน 
ทุนทำงานแลกเปลี่ยน  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน

หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน  โดยการจัดสรรเงินทุนการศึกษาในลักษณะทุนทำงาน
แลกเปลี่ยน  ในภาคการศึกษาปกติและช่วงภาคฤดูร้อน  โดยนักศึกษาสามารถทำงานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้ช่วงเวลาว่างจากการเรียน  ในการเก็บชั่วโมงการทำงาน จำนวน 40-120 ชั่วโมง  คิดเป็น
ชั่วโมงละ 40 บาท/ชม.  
  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ว่าด้วยเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา แนะนำให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง  อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้กู้ยืมเงิน  เตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ จัด

ประชุมคณะอนุกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา เสนออนุมัติการให้กู้ยืม ประชาสัมพันธ์  การจัดทำประกาศผู้ที่ได้รับการอนุมัติ เป็นต้น ให้บริการ

สวัสดิการนักศึกษา  จำนวน  2,014 ราย  แบ่งออกเป็นนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า  จำนวน 1,810 ราย ผู้กู้ยืมรายใหม่  

จำนวน 204 ราย  จำนวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา คิดเป็น 47.90 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 

หลักฐาน: ทุนการศึกษา 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/studentandalumni/bscstudent 
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 

8.5.1 การดูแลนักศึกษา ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ และบริบทด้านสังคม 
กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้คำปรึกษา จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ดำเนินงานโดยงานพัฒนา

นักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการดำเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุน
กิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษา โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  
 หน่วยบริการให้คำปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 

บริการให้คำปรึกษา 
   เมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพ่ือนและอ่ืนๆอีกมากมาย 
กำลังหาทางออกต้องการคนช่วยคิด มีข้ันตอนการรับบริการดังนี้  

ขั้นตอนการรับคำปรึกษา  
1. เลือกช่องการรับบริการ 

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

– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  

– Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 

– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 

– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการฯ 
2. บอกเล่าปัญหาเพ่ือสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ให้คำปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง 
5. วางแผนแก้ปัญหา  
6. ติดตามผลการให้คำปรึกษา  

   กรณีท่ีปัญหาของน้องๆต้องมีการติดตามผลหรือแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง พ่ีจะติดต่อกลับน้องๆเป็นระยะคะ 
 

บริการสารสนเทศ  
  งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆทั้งในเรื่องของการศึกษา การใช้ชีวิต 
อาชีพและการดำรงชีวิตในสังคม ช่องทางการให้บริการมีดังนี้  

– บอร์ดประชาสัมพันธ์  

– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

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

– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่งานพัฒนานักศึกษา 
บริการแนะแนวศึกษาต่อ 
1. เลือกช่องทางรับบริการ 

– บอร์ดประชาสัมพันธ์  

– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

– โทรศัพท์ : 077-278861/086-6299354 

– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา 
 การดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มีอาจารย์ที ่ปรึกษาประจำหอพัก เพื่อให้
คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพ่ีดูแลน้อง โดยมีคณะกรรมการนักศึกษา
ประจำแต่ละหอพัก  หอพักละ 5 คน คอยดูแลให้คำปรึกษาเบื้องต้น  
 
 8.5.2 งานพัฒนานักศึกษา (สันติศึกษา)  
 มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจและบริบททาง
สังคม โดยการจัดการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือการดูแลสุขภาวะเป็นองค์
รวม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้  
- โครงการปลูกเพาะรัก กิจกรรมที่รุ่นพี่ ซึ่งเคยผ่านกิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ ได้ร่วมกันปลูกดอกไม้ ด้วยวิถีเกษตร
ธรรมชาติ เพื่อเตรียมดอกไม้ไว้ให้นักศึกษา ปี 1 ที่จะเข้ามาได้ใช้ในการเรียนจัดดอกไม้  
- โครงการศิลปะแห่งชีวิต รู้จักตนเอง เข้าผู้อ่ืน กิจกรรมสำหรับการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย
ให้แก่นักศึกษา ปี 1 ซึ่งกิจกรรมจะถูกออกแบบให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การจัดดอกไม้โคริกะ เชื่อมโยงสู่การมองเห็น
ความงามในตนเองและผู้อ่ืน  
หลักฐาน: งานพัฒนานักศึกษา (http://std.surat.psu.ac.th/) 
 
 8.5.2 การดูแลนักศึกษาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาด้านสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดำเนินการด้านอนามัยภายใต้ภารกิจหลัก 3 ด้าน 
คือ 

1. ด้านการป้องกัน ดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ   ทั้งนี้ได้
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองภารกิจทั้ง 3 ด้าน โดยด้านการป้องกันได้ดำเนินดังนี้ 

http://std.surat.psu.ac.th/
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1.1 ประสานงานและให้บริการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) และให้บริการประสานงาน
บริษัทประกันกรณีนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุและรับการรักษาพยาบาลตลอดทั้งประสานงานการเบิกจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 
    1.2  ประสานงานกับหน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดทำบัตรประกันสุขภาพ
ให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการเจ็บป่วย 

1.3  ดำเนินการจัดทำแผ่นพับ/คู่มือการดูแลสุขภาพนักศึกษา การป้องกันและการปฏิบัติตัวขณะเจ็บป่วย 
ขั้นตอนการรับบริการกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 

2.  ด้านดูแลรักษา ได้จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-Clinic ที่เปิด
ให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยาสามัญประจำบ้านและการนำส่งโรงพยาบาลกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บหนักพร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ปกครอง 

 
การจัดทำประกันสุขภาพนักศึกษา   
- งานบริการและสวัสดิการได้จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-Clinic ที่

เปิดให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยาสามัญประจำบ้านและการนำส่งโรงพยาบาล
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บหนัก พร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้ปกครอง 
 

3.  ด้านส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้นักศึกษา
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจสามารถมีความสุขในระหว่างศึกษาเล่าเรียน ตลอดทั้งการจัด
โครงการต่างๆ ซึ่งงานบริการและสวัสดิการ  มีดังนี้ 
 1.โครงการ ม.อ.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ 
 2.โครงการพลังวัยใส  มหาวิทยาลัยสีขาว 
 3.โครงการเครือข่ายแกนนำปฐมพยาบาล 
 4.โครงการรักนวลสงวนตัว รักยิ่งใหญ่สู่อนาคต 
 5.โครงการ้านอาหารปลอดภัย ชาว ม.อ. 
 6.โครงการพลังเครือข่ายการเฝ้าระวังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 
 7.โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาพนักศึกษาและศิลปะป้องกันตัว 
 8.โครงการขับขี่ปลอดภัย 
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4. บริการจัดสวัสดิการรถรับ-ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
  มหาวิทยาลัยได้จัดบริการและสวัสดิการรถรับ-ส่งนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก จำนวน 3 คัน ไว้

บริการนักศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยรถวิ่งรับ-ส่ง มายังอาคารเรียนและสำนักงานอธิการบดีจนถึงหอพัก ในวัน
เวลาราชการตั ้งแต่เวลา 07.30–17.30 น.และนอกเวลาราชการจัดบริการรถรับ-ส่งนักศึกษาไปยังภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น บิ๊กซี โลตัส ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าและตลาดในเมือง เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดหลังเลิกเรียนให้
นักศึกษา 
หลักฐาน: งานพัฒนานักศึกษา (http://std.surat.psu.ac.th/) 
 

8.5.2 สิ่งส่งเสริมที่ช่วยวิจัย 
หลักสูตร คณะและวิทยาเขตมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ได้แก่ จัดสถานที่ ทำงาน

กลุ่มในห้องสมุด ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ มีการจัดการเรียนรู้ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกงาน และสหกิจ
ศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานจริง และส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปทำงาน มี
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียบพร้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
ชำนาญก่อนออกไปประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น กีฬาสาขาและกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เช่น พิธีไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข 

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. สุราษฎร์ธานี เพ่ือส่งเสริมการวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา 

จากกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร โดยนักศึกษานั้น ก็จะมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา เพื่อเป็ น
ข้อมูลของหลักสูตรที่จะส่งต่อให้ คณะและวิทยาเขตดำเนินการต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://std.surat.psu.ac.th/


 

134 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

  
✓     

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to support 
education and research [3,4] 

 ✓      

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

 ✓      

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

  
✓     

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

  
✓     

Overall opinion  2.6      

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 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 
สิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนและการเรียนรู้เพียงพอ และทันสมัยที่ใช้การเรียนและการวิจัย 

 - มีห้องบรรยายทั้งตึกบริการวิชาการกลาง และ ตึกศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ขนาด

ความจุ 20 – 350 คน  

 - ห้องปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 3 ห้อง คือ Chemistry LAB 1 2 และ 3 

 - ห้องโครงงานเคมี จำนวน 1 ห้อง 

 - ห้องเครื่องมือกลาง สำหรับเครื่องมือเคมี 

 - ห้องสมุดที่ทันสมัย มีระบบ wifi บริการอยู่อย่างทั่วถึง 
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ระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วม 
การดำเนินการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความ

พร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

  

 

อธิบายการดำเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์
ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วม 

แนวทางในการบริหารจัดการห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้ ทางศูนย์สนเทศและการ

เรียนรู้จะสำรวจความพร้อมของห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมจำนวนที่นั่งของแต่ละห้อง โดยนำส่งให้

งานทะเบียนเป็นผู้จัดตารางเรียนลงในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่ทางหลักสูตรได้แจ้งไว้ และทาง

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ก็ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย โสตทัศนูปกรณ์

ประจำห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และเครื่องเสียง ความพร้อม

ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางภาษา 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการทางเคมี 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ ดังนี้ 

 1. งบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจำรายวิชาปฏิบัติการ 

 หลังจากจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะ

ดำเนินการส่งแบบฟอร์มสำรวจงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำรายวิชาปฏิบัติการ ให้นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิด

รายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายวิชาปฏิบัติการ โดยปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้สอน หรือ

อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำรายวิชาปฏิบัติการ หลังจากรวบรวมจนครบทุกรายวิชา

ปฏิบัติการ หัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะทำบันทึกขออนุมัติงบประมาณค่าใช้ปร ะจำรายวิชา

ปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการศึกษา 
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2. วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 

 หลังจากจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ

สารเคมี จะดำเนินการส่งแบบฟอร์มความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีประจำรายวิ ชาปฏิบัติการ ให้

นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้นๆ กรอกข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ต้องการใช้ในรายวิชา

ปฏิบัติการ โดยปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู ้สอน หรืออาจารย์ผู ้ประสานรายวิชา ถึงรายการและจำนวน วัสดุ 

อุปกรณ์ และสารเคมีประจำรายวิชาปฏิบัติการ 

          เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะดำเนินการส่งรายการต่างๆ ไปยังบริษัทต่างๆ เพ่ือขอใบ

เสนอราคาของรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี นั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะดำเนินการ

สอบเทียบราคาของแต่ละบริษัท 

          เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะดำเนินการจัดทำขออนุมัติจัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ์ 

และสารเคมี แต่ละรายวิชาปฏิบัติที่แสดงความต้องการไปยังงานพัสดุ เพ่ือดำเนินการจัดซื้อ โดยผ่านหัวหน้างาน

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลตามลำดับ 

 

อธิบายการประเมินการดำเนินงาน 

         - สำหรับส่วนการตรวจสอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์สนเทศ และการเรียนรู้ ได้มีการจัดกำลังคน

ในให้บริการความพร้อมด้านอุปกรณ์ และความพร้อมด้านเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับ

เจ้าหน้าที่แต่ละคน และยังมีการให้เพื่อนร่วมงานที่มีภาระหน้าที่ใกล้เคียง สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้เมื่อ

ผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้  โดยจะมีการตรวจสอบทุกเช้าและช่วงพักกลางวัน ก่อนที่จะมีการเรียน

การสอน 

การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามผลการประเมิน  
(ในวงรอบต่อไป) 
 ส่วนของการประเมินผลการให้บริการนั้น ได้มีการนำดำเนินการประจำทุกปี เพื่อหาข้อสรุปในส่วนของ

ปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนำมาปรับปรุงการให้บริการ เพ่ือให้มีการ

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

   มีทรัพยากรยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา และเนื้อหารายวิชาที่เปิดสอน   

การดำเนินการของห้อสมุด 

ห้องสมุดได้สำรวจทรัพยากรและความต้องการของทรัพยากรในทุกปี โดยอ้างอิงจาก มคอ 3 และ

สำรวจมายังอาจารย์ประจำรายวิชา เพื่อนำข้อมูลไปจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อไป นอกจากนี้ ห้องสมุดได้

สำรวจ ความพึงพอใจของทรัพยากรจากนักศึกษาและบุคลากร และนำมาประชุมเพ่ือดำเนินการต่อไป 

2. ห้องสมุดออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย  

ความพอเพียงของทรัพยากร 

เวปไซท์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ มี E-resources หลายรูปแบบที่ทันสมัย และพอเพียง ดังนี้ 

- E-database 

- E-Journal 

- E-books 

- Open Access เป็นต้น 

การดำเนินการของห้องสมุด 

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีบริการตอบคำถามออนไลน์ บริการยืมระหว่างห้องสมุด และบริการเพื่อนช่วย

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

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีระบบ QA ประเมินคุณภาพ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ 

ให้มีประสิทธิภาพ 

 

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

 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการ

สอน และงานวิจัย ของสาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม ดังนี้ 
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1. ห้องปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 3 ห้อง คือ Chemistry LAB 1 2 และ 3 ให้สำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ

ทางเคมีสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร ดังตาราง 

 

ตารางที ่9.1 ความจุของนักศึกษาของห้องปฏิบัติการทางเคมี 

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ ความจุนักศึกษาของห้องปฏิบัติการ 
1 เคมี 1 96 คน 
2 เคมี 2 96 คน 
3 เคมี 3 64 คน 

 

โดยมี จำนวนนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี จำนวน 5 คน ดูแลเรื่องอุปกรณ์และจัดเตรียมสารเคมีสำหรับ

ห้องปฏิบัติการ 

2. ห้องโครงงานเคมี  

3. ห้องเครื่องมือกลาง สำหรับเครื่องมือขั้นสูงทางเคมี ดังนี้ 

- เครื่อง High Performance Liquid Chromatography  

- เครื่อง Gas Chromatography  

- เครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy 

- เครื่อง Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy 

 - เครื่อง UV-VIS spectroscopy 

   

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

ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2562 มี จำนวน 4 

ห้อง ดังนี้ 

   1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ที่นั่ง จำนวน 2 หัอง 

   2. ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ที่นั่ง จำนวน 2 หัอง 
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1. ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ติดตั้งข้อมูลจุดให้บริการ Wifi ในปี 2562 รวม 162 จุด และมีความเร็ว
ในการรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 867 Mbps ในย่านความถ่ี 5GHz  

      และความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps ในย่านความถี่ 2.4GHz 

 

ทรัพยากรไอทีรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัยที่ใช้ในการเรียนและการวิจัย 

- ห้องสมุดออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย  

เวปไซท์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ มี E-resources หลายรูปแบบที่ทันสมัย และพอเพียง ดังนี้ 

- E-database 

- E-Journal 

- E-books 

- Open Access เป็นต้น 

การดำเนินการของห้องสมุด 

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีบริการตอบคำถามออนไลน์ บริการยืมระหว่างห้องสมุด และบริการเพื่อนช่วย

หาหนังสือ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้น 

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีระบบ QA ประเมินคุณภาพ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ ให้

มีประสิทธิภาพ 

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

วิทยาเขตมีหอพัก ดังตารางที่ 9.2 
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ตารางที ่9.2 แสดงจำนวนหอพักนักศึกษาท้ังหมดภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

ชื่อหอพัก ประเภทหอ  จำนวนที่รองรับ นศ ได้ จำนวนนักศึกษาเข้าพักจริง 

หอพักช่อม่วง ชาย 188 156 

หอพักพวงผกา ชาย 188 142 

หอพักดาหลา หญิง 216 165 

หอพักปาริชาติ หญิง 216 159 

หอสหกรณ์ (5) หญิง 176 176 

หอสหกรณ์ (6) หญิง 264 264 

หอสหกรณ์ (7) หญิง 176 176 

หอสหกรณ์ (8) หญิง 176 176 

หอสหกรณ์ (9) หญิง 96 96 

 รวม 1,696 1,510 
 

 

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในหอพัก 

1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางข้ึนหอพัก 

2. กำหนดเวลา เข้าหอเวลา 05.30 และปิดหอ 24.00 น. 

3. กำหนดนักศึกษาขึ้น-ลง หอพักทางเดียว 

4. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ทุกหอพัก 

5. มีแสงสว่างภายในหอพักอย่างเพียงพอ 

 

กรณีไฟฟ้าดับ  

- ที่หอพักจะมีไฟแสงสว่างสำรอง ในกรณีท่ีไฟฟ้าดับ ประมาณ 30 นาที 

- ที่ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อไฟดับ เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงจะมีเครื่องสำรองไฟ (UPS) ซึ่งสามารถสำรอง

ไฟได้ประมาณ 30 นาที 
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กรณีแก๊สระเบิด 

มีถังดับเพลิงประจำห้องปฏิบัติการทุกห้อง และถังดับเพลิงมีการ Maintenance ทุกปี เพ่ือให้พร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ 

 

กรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมีภายในห้องปฎิบัติการ   

มีอ่างน้ำ และมี Shower สำหรับล้างตัวในห้องปฏิบัติการ กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานโดนสารเคมี 

2. ข้อมูลด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

1. มีนโยบายและแผนทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
2. มีผู้รับผิดชอบทางด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น รับผิดชอบทางด้านสารเคมี รับผิดชอบทางด้านกำจัด

ของเสีย เป็นต้น 
3. เก็บสารเคมีในภาชนะที่เหมาะสม และมีฉลากชัดเจน 
4. มีการจัดเก็บถังแก๊สอย่างปลอดภัย 
- เก็บถังแกส๊โดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง 
- เก็บถังแก๊สในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากความร้อน ประกายไฟ แหล่งกำเนิดไฟ วงจรไฟฟ้า 
4. จำแนกของเสียโดยอ้างอิงตามการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการกำจัดของ

เสีย สารเคมีอันตรายจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. มีการแยกประเภทขยะ เช่น ขยะทั่วไป อุปกรณ์การทดสอบที่เป็นแก้วแตก 
6. ของเสียจากการทดลองในห้องปฏิบัติการมีป้ายระบุชัดเจน มีการเก็บในภาชนะ และมีพ้ืนที่จัดเก็บ 
7. มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นนิรภัย เสื้อคลุม ที่เหมาะสมกับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ 
8. มีอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น อ่างล้างตา ชุดล้างตัว ถังดับเพลิง  
9. มีการอบรมนักศึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการติดตั้งประตูอัตโนมัติและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับการเข้าใช้

ห้องเครื่องมือกลาง 1, ห้องเครื่องมือกลาง 2, ห้องโครงงาน 1, ห้องโครงงาน 2 และห้องโครงงาน 3 และมีการ

ติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าห้องโครงงาน 1, โครงงาน 2 และห้องโครงงาน 3 ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากต้องการให้

นักศึกษา อาจารย์ ผู้ทำวิจัย ได้รับความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ  
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ข้อดีของการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับห้องโครงงาน และเครื่องมือกลาง 

 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) เป็นระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของผู้ที่ได้รับการอนุญาตหรือบุคคลที่

ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้ควบคุมการเข้า -ออก เพื่อใช้งานในห้องโครงงาน 

และเครืองมือกลาง ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมื อก็จะไม่สามารถ

เข้าไปใช้งานบริเวณท่ีต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีข้อดีดังนี้  

1. สามารถจำกัดบุคคลที่อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก ในการใช้พ้ืนที่ และเครื่องมือห้องโครงงาน และ

เครื่องมือกลางได้ 24 ชั่วโมง   

2. ป้องกันบุคคลภายนอกท่ีไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออก มาใช้พื้นที่และเครื่องมือห้องโครงงาน และ

เครื่องมือกลางได้  

3. สามารถดูประวัติการเข้า-ออกได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ทำให้ทราบเวลาเข้า – ออกของผู้ที่ใช้
บริการห้องโครงงาน และเครื่องมือกลาง เพราะระบบจะทำการระบุตัวบุคคล และเวลาในการสแกนนิ้วเพ่ือบันทึก
เวลาการเข้าออกไว้  

4. สามารถควบคุมบุคคลเข้าไปใช้งานพื้นที่ ห้องโครงงานและเครื่องมือกลางในวันหยุดยาว (เช่น 

สงกรานต์ ปีใหม่) เพ่ือลดความเสี่ยงในการใช้เครื่องมือขั้นสูง และสารเคมีที่เป็นอันตราย 

5. ช่วยเพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว เพราะไม่จำเป็นจะต้องพก Key Card หรือกุญแจ สามารถอ่าน

ลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการสามารถเข้า-ออกได้อย่างสะดวก  

6. ลดต้นทุนการใช้งานกระดาษในการจดบันทึกเวลาเข้า-ออก  

7. ไม่ต้องมีคนเฝ้าประตู ลดภาระฝ่ายบุคลากรที่ต้องกันไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายใน 
8. สามารถเก็บข้อมูลและเพ่ิมจำนวนผู้ใช้ได้หลักหมื่น 
 

3. ด้านสุขภาพ 

 วิทยาเขตมีบริการห้องพยาบาลทั้งอาคารเรียนรวม และหอพักนักศึกษา รวมถึงที่จัดหายาที่ใช้สำหรับปฐม

พยาบาลนักศึกษา ได้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา  

 วิทยาเขตมีการสนับสนุนเรื่องการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยมีอุปกรณ์กีฬา อาคารศูนย์กีฬา และ

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

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

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

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

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

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

employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

  
✓     

10.2 The curriculum design and 
development process is established and 

  
✓     

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
subjected to evaluation and 
enhancement [2] 
10.3 The teaching and learning processes 
and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and alignment [3] 

  
✓     

10.4 Research output is used to enhance 
teaching and learning [4] 

  
✓     

10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is subjected 
to evaluation and enhancement [5] 

 ✓      

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

  
✓     

Overall opinion  2.83      

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม) ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยได้จัดให้มีการประเมินหลักสูตรสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีและวิพากษ์หลักสูตรโดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งนำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงหลักสูตรและการทำงานของสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2563  
ดังปรากฎในเอกสาร มคอ.5 และ มคอ.6  
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ตัวอย่างการวิพากษ์หลักสูตรของนักศึกษาปี 4 

 
 
นอกจากนี้คณะกรรมการประจำหลักสูตร ได้ทำหน้าที่ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี เพ่ือให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 และในปีการศึกษา 2562 นี้ทางหลักสูตรก็ได้เริ่ม
ดำเนินการเพื่อปรับหลักสูตรใหม่เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2564 แล้ว 

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ทางหลักสูตรจึงได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยนักศึกษาทุกชั้น
ปี ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวกับหลักสูตร การให้คำปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะรอบด้านและ
ทรัพยากรสนับสนุนต่างๆ ทั้งนี้ทางหลักสูตรยังได้ส่งแบบสอบถามให้กับผู้ใช้บัณฑิตผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา เพ่ือ
ประเมินหลักสูตรและมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรต่อไป  
 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 

หลักสูตรมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินการหลักสูตรจะดำเนินการการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้หลักสูตรมีการประเมินหลักสูตร
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สม่ำเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม จากการนำข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม กองวิชาการและการพัฒนา

นักศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การจัดทำ

หลักสูตรให้เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE) และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ตรงตาม

ความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 

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

เนชั่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)) 

2. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ (หัวหน้าศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย) 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/aboutchem/facultyactivity  

จากการประชุมหลักสูตรได้หาข้อมูล และจัดทำ PLOs (Program Learning Outcomes) ของหลักสูตร

เพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไปเพื่อรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยมีการปรับหลักสูตรเป็น

แบบโมดูล ปัจจุบันหลักสูตรได้ผ่านคณะกรรมการวิชาการของวิทยาเขตสุราษฎร์แล้ว นอกจากนี้ยังมีการทำ MOU 

กับโรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งนักศึกษาในหลักสูตรไปฝึกงาน ฝึกสหกิจ และทำวิจัยร่วมกัน 

 

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

รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

ของนักศึกษา และปรับปรุงรายวิชา เป็นประจำทุกภาคการศึกษา และอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฎในเอกสาร มคอ.5 

และ มคอ.6 ซึ่งการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ซึ่งจะมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

∙ ความรับผิดชอบ 

∙ เทคนิคการสอน 

∙ ความเป็นครู 

∙ การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/aboutchem/facultyactivity
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∙ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
 หลักสูตรมีกระบวนการนำผลงานวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2559 มีผลงานวิจัยที่นำมาใช้ในการจัดการเรียน

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

and Trichoderma brevicompactum PSU-RSPG27”ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ โดยนำเทคนิคการวิจัย

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

นำเอาผลงานการวิจ ัยการเร ียนการสอนในชั ้นเร ียน ซึ ่งเป็นส่วนหนึ ่งของ  PSU Teaching Professional 

Standards Framework มาปรับใช้กับรายวิชาปฏิบัติการทางเคมี รายวิชา 937-012  โดยมีการประเมินวิธีการ

สอนโดยนักศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับการสอนโดยวิธีอื่นๆ และวิชาเดียวกันแต่มีผู้สอนและวิธีการเรียนการสอนที่

ต่างกัน โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ คล้ายติวเตอร์ระยะสั้นๆในรายวิชา ดังที่ปรากฎใน Bloom’s principle ตาม

ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด  

 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 หลักสูตรมีการบูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับงานวิจัย เช่น  

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/aboutchem/teaching 

ในปีกาศึกษา 2562 หลักสูตรได้ทำโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกเตรียมสารเคมีให้กับนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี

ของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ ในรายวิชาต่าง ๆ และมีการ

ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ 

 นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยในชั้นเรียนของ ดร. Sergey Novikov ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการพัฒนาการ

เรียนการสอนออนไลน์เชิงโต้ตอบสำหรับการรายงานของนักศึกษาในการสอนวิชาเคมี 

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

∙ งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง 

∙ งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 

∙ งานบรรณสารสนเทศศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 

∙ งานอาคารสถานที่ 

∙ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง 
จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม นักศึกษาตอบแบบสอบถามจำนวน 

22 คน เกี่ยวกับการจัดการศึกษามีผลสรุปดังนี้  ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจ-พอใจมากท่ีสุด ในเกือบทุกหัวข้อ 
ทั้งเรือ่งคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การให้บริการของห้องสมุด การให้บริการของระบบ Wifi 
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬา หอพัก แต่พบว่ามีความพึงพอใจน้อยสำหรับการให้บริการ
อาหารและการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ความเพียงพอของห้องเรียน อาคารเรียนและอุปกรณ์ หลักสูตรจะนำ
ข้อมูลแจ้งกลับไปยังส่วนของวิทยาเขต เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation  
and enhancement 

หลักสูตรได้มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  
-นักศึกษาทุกชั้นปี (จากการวิพากษ์หลักสูตร)  
-ศิษย์เก่า (จากแบบสอบถามและจากไลน์กลุ่มของศิษย์เก่า) ในการจัดโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเคมีเพ่ือ

อุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมขึ้น  เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อรับ-ส่ง
ข้อมูลระหว่างหลักสูตรและศิษย์เก่า รวมทั้งได้มีการตั้งไลน์กลุ่มซึ่งจะมีตัวแทนของศิษย์เก่าแต่ละรุ่นและอาจารย์ใน
สาขาทำให้สามารถรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี  

(http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/99-alumi62) 
(http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/studentandalumni/alumni) 
-สถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปฝึกงาน และการไปฝึกสหกิจของนักศึกษาปี 4  (จาก

แบบสอบถาม) และผลจากรายงานภาวะการได้งานทําของบัณฑิต และข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มาใช้พิจารณาในการปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังปรากฏในมคอ 
5 และ มคอ.6  

 
 
 

 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/99-alumi62
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/studentandalumni/alumni
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates ( such as pass rates, dropout rates, average time to 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
✓     

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

 ✓      

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

 ✓      

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

  ✓     

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

  ✓     

Overall opinion        

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

อัตราการสอบผ่านและอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบ

สารสนเทศ (ระบบ SIS) เพ่ือการติดตามดูแลผลการเรียนของนักศึกษา และมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษา

ประจำภาคการศึกษา ผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค  และระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) ยังมีระบบการอนุญาตและไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน

เรียนสำหรับนักศึกษาท่ีมีผลการศึกษา ต่ำกว่า 2.00 (ภาวะวิกฤต) โดยระบบจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่มีผล

การศึกษาต่ำกว่า 2.00  ลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ  มีระบบของอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาช่วยในการวางแผน

ให้กับนักศึกษา โดยผู้ที่จะอนุญาตให้ลงทะเบียนคืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เป็นการสร้างเงื่อนไขให้

นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการวางแผนการเรียน

ได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทะเบียนเรียน เพ่ือลดปํญหาในเรื่องการตกออกกลางคันของนักศึกษา 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  และ  2558  

ข้อ  16.5  การลาออก  นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอ

อนุมัติต่อ อธิการบดีผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่เป็นหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 

ระบบ SIS สามารถรายงานชื่อนักศึกษาที่ตกออกด้วย โดยในรายงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจำ

ภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาก่อนหน้า และสถานภาพผลการศึกษาก่อนหน้า  เพ่ือให้

คณะกรรมการประจำคณะพิจารณา นอกจากนี้ระบบ SIS ยังรายงานชื่อนักศึกษาที่ขอลาออก  ผ่านคำสั่งให้
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นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาซึ่งส่งให้คณะทุกครั้งที่มีนักศึกษามาขอลาออก  และในคำร้องขอลาออก

นักศึกษาต้องไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาตกออก 
 1. มีรายงานรายชื่อนักศึกษาตกออก พร้อมการเสนอรับรองผลการเรียน แต่ละภาคการศึกษา เพ่ือให้
คณะกรรมการประจำคณะพิจารณารับรองผลการเรียนและรับรองการตกออกของนักศึกษา  
 2. เมื่อมีการออกคำสั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากตกออกแล้ว จะมีการแจ้งคำสั่งพ้นสภาพให้
นักศึกษาท่ีสังกัดทราบและทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาทราบด้วย  
อนึ่ง ก่อนจะมีการตกออก นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.00 ในภาคการศึกษาก่อนหน้าที่
จะมีการตกออก  ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้  มหาวิทยาลัยจะมีการแจ้งผลการศึกษาไปยังผู้ปกครองของนักศึกษาทราบ
ด้วย 
 อัตราการสอบผ่านของนักศึกษาเป็นที่น่าพอใจ (>80%) อัตราการลาออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2558-
2560 มีหลายสาเหตุ เช่น สอบเข้าใหม่ที่มหาวิทยาลัยอื่น มีการย้ายสาขาไปเรียนที่วิทยาเขตอ่ืน หรือหลักสูตรอ่ืน
ภายในวิทยาเขต หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่และตกออก ดังตารางที่ 11.1  
 อย่างไรก็ตามในหลักสูตรจะเน้นให้นักศึกษาช่วยกันเรียน เช่น โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน นักศึกษาคนไหน
ที่มีคะแนนดี จะช่วยติวให้กับเพ่ือนที่เรียนอ่อนในสาขา และนักศึกษาจะมีการจับกลุ่มช่วยกันเรียนจึงเห็นได้ว่าไม่มี
จำนวนนักศึกษาตกออกในปีการศึกษา 2561 และ 2562 
ตารางที่ 11.1  อัตราการคงอยู่ และตกออก (Pass Rates and Dropout Rates)  

ปี
การศึกษา 

Cohort Size 
ร้อยละ สำเร็จการศึกษา ร้อยละการตกออก 

3 
Years 

4 
Years 

>4  
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2557 69  85.51  15.94 2.89 - - 
2558 80  82.5  7.5 5 - - 
2559 54  85.19  9.26 - - - 
2560 39  ยังไม่สำเร็จ

การศึกษา 
 7.69 -   

2561 26  ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

 -    

2562 18  ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 
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11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
 ระยะเวลาที่ผู้เรียนแต่ละรุ่นสำเร็จการศึกษาอยู่ในกรอบเวลาตามมาตรฐานที่กำหนด คือ 4 ปี ตาม
แผนการเรียนของหลักสูตร และบัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังในตารางที่ 11.1  
 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
 มีระบบฐานข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการมีงานทำของบัณฑิต https://job.psu.ac.th/ 
เนื่องจาก บัณฑิตปีการศึกษา 2562 ยังไม่ได้มารับปริญญาจึงยังไม่มีข้อมูลภาวการณ์มีงานทำ จึงใช้ข้อมูลของ
บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2558-2561 แทน  
 
ตารางที่ 11.1 การมีงานทำของบัณฑิตสาขาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมปีการศึกษา 2558-2561  

ปี
การศึกษา 

จำนวน
บัณฑิต 
ที่สำเร็จ
การศึกษา  
 

จำนวน
บัณฑิต 
ที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ
บัณฑิต 

ที่ได้งานทำ  
(ไม่รวมศึกษา

ต่อ) 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ได้ทำงาน
แล้ว 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ศึกษาต่อ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ยังไม่ทำงาน 

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

(49.28) 
5 
(7.25) 

30 
(43.48 %) 

2560 61 60 20 20 (33.3) 7 (11.7%) 33 (55%) 
2561 66 65 21 21 (32.3) 4 (6.2%) 40 (61.5%) 

http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/31-job-psu 
 
 บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้เข้ามาทำแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวการณ์ได้งานทำ
ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา จำนวน 67 คน จากจำนวนบัณฑิตท่ีจบทั้งหมด 68 คน คิดเป็น 
98.53% พบว่า บัณฑิตท่ีได้งานทำ คิดเป็น 37.30% จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อคิดเป็น 7.46% จากข้อมูลที่ได้พบว่า
การได้งานทำของบัณฑิตยังน้อย เมื่อตรวจสอบพบว่า มีบัณฑิตบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้นตัวเลขที่ได้จึง

https://job.psu.ac.th/
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ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง จึงอาจต้องมีการปรับแก้ไขในปีการศึกษาถัดไปในส่วนของแบบสอบถามที่ใช้  ภาวะการได้งาน
ทำของบัณฑิตภายใน 1 ปียังไม่มีข้อมูล และอาจจะต้องเก็บข้อมูลภายในปีการศึกษาถัดไป 
 บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ได้เข้ามาทำแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวการณ์ได้งานทำ
ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา จำนวน 69 คน จากจำนวนบัณฑิตท่ีจบทั้งหมด 76 คน คิดเป็น 
90.79% พบว่า บัณฑิตท่ีได้งานทำ คิดเป็น 54 % และจำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คิดเป็น 7.25% จากข้อมูลที่ได้
พบว่าการได้งานทำของบัณฑิตเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตภายใน 6 เดือน มี
จำนวน 33 คน คิดเป็น 97.06% ของจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำที่ตอบแบบสอบถาม  
 บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้เข้ามาทำแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวการณ์ได้งานทำ
หลังจากจบการศึกษา จำนวน 60 คน จากจำนวนบัณฑิตท่ีจบทั้งหมด 61 คน คิดเป็น 98.4% พบว่า บัณฑิตที่ได้
งานทำ คิดเป็น 20 % และจำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คิดเป็น 11.7% จากข้อมูลที่ได้พบว่าการได้งานทำของบัณฑิต
ลดลงจากปีการศึกษา 2559 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตภายใน 6 เดือน มีจำนวน 20 คน คิดเป็น 33.33% 
ของจำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำที่ตอบแบบสอบถาม  
 บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ได้เข้ามาทำแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวการณ์ได้งานทำ
หลังจากจบการศึกษา จำนวน 65 คน จากจำนวนบัณฑิตท่ีจบทั้งหมด 66 คน คิดเป็น 98.5% พบว่า บัณฑิตที่ได้
งานทำ คิดเป็น 21 % และจำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คิดเป็น 6.2% จากข้อมูลที่ได้พบว่าการได้งานทำของบัณฑิต
ใกล้เคียงกันกับปีการศึกษา 2560 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตภายใน 6 เดือน มีจำนวน 21 คน คิดเป็น 32.3% 
ของจำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำที่ตอบแบบสอบถาม 
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 
and benchmarked for improvement 
  
 การวิจัยของนักศึกษาโดยการทำโครงงาน โดยหลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษาทำโครงงาน จำนวน 3 
ภาคการศึกษา โดยแบ่งเป็นรายวิชา วิธีการดำเนินการ และการประเมินโครงงาน ดังนี้ 
 1. โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 1 จำนวน 1 หน่วยกิต นักศึกษาจะเลือกหัวข้อโครงงาน สืบค้น
ข้อมูล เขียนโครงการวิจัย และนำเสนอโครงการภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และสอบโครงร่างของ
โครงงาน 
 2. โครงการทางเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 2 จำนวน 2 หน่วยกิต นักศึกษาจะดำเนินการโครงการวิจัยที่เสนอ 
นำเสนอผลการทดลอง และส่งรายงานความก้าวหน้า 
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 3. โครงงานทางเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 3 จำนวน 2 หน่วยกิต นักศึกษาจะทดลองตามโครงการวิจัยที่เสนอ 
นำเสนอผลการทดลอง และส่งรายงานการทดลอง 
 นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีรายวิชาที่ให้นักศึกษาไปทำวิจัย ณ สถานประกอบการ คือ รายวิชาสหกิจ โดยมี
รายวิชาและการดำเนินการ ดังนี้ 
 1. สหกิจศึกษา 1 เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน และเรียนรู้การทำโครงงาน 
 2. สหกิจศึกษา 2 เป็นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทำโครงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 นักศึกษาได้ทำงานวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นงานที่มีความสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ และสามารถนำงานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาภายในหน่วยงานที่นักศึกษา
ไปฝึกสหกิจได้จริง  เช่น นางสาวมณีวรรณ  แสงจันทร์ ไปฝึกสหกิจที่ ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 
สาขาสมุทรสาคร ช่วงระยะเวลาการฝึกสหกิจ 23 ธันวาคม 2562 – 25 มีนาคม 2563 โดยนักศึกษาได้ทำวิจัย 
เรื่อง การหาปริมาณไอโอดีนในอาหารด้วยเทคนิคการย่อยด้วยด่าง โดยเครื่อง Inductively coupled plasma 
mass spectrometry (ICP-MS) ซึ ่งเป็นการทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้เครื ่องมือในการวิเคราะห์หาค่า
ไอโอดีนในเกลือ นมผง และอาหารทะเล โดยห้องปฏิบัติการสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการวิเคราะห์และใช้
งานได้จริง นอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่นักศึกษาไปฝึกสหกิจและหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
สามารถนำไปใช้งานได้จริง แก้ปัญหาได้ และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ดังตาราง 
ชื่อ-สกุล นักศึกษา หัวข้อที่ฝึกสหกิจ สถานประกอบการ 
นางสาวมณีวรรณ แสงจันทร์ Determination of iodine 

content in food using Alkaline 
Digestion by Inductively 
coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS) 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จำกัด 

นางสาวเกวลิน สินไชย Development and Validation 
Method for Determination of 
Vermixide TabletsDet 

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 

นางสาวอธิษา ละลา Evaluation of thawing time in 
frozen tuna and effecting of 
histamine and 
microorganisms after thawed 

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด 
(มหาชน) 
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นางสาวนวพร กากแก้ว Reuse recycle water in pre-
leaching tank to reduce water 
consumption in production 
process. 

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทย
แลนด์) จำกดั 

นางสาวฑาริณ ีภูมิมาตร Using Ash as a Media in the 
Separation Process of Oil 
Palm Shells from its Kernels 

บริษัท นามหงส์น้ำมันปาล์ม จำกัด 

นางสาวอรอนงค์ จงไกรจักร The optimization for 
coagulating skim latex 

บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จำกัด 
(มหาชน) สาขาทุ่งสง 

นางสาวสุภาภรณ์ แป้นสุข A Study of Decolorization and 
COD from Distillery Slop using 
Multi System Design 

บริษัท นทีชัย จำกัด 

 
          
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked 
for improvement 
 วิทยาเขตมีระบบการประเมิณผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทำให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชาในหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการประเมิณความพึงพอใจ และการวิพากษ์
หลักสูตรโดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
หลักฐาน :  11.5.1 (https://tes.psu.ac.th/login.asp) 
  11.5.2 การประเมิณความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อรายวิชาในหลักสูตร 
  11.5.3 การวิพากษ์หลักสูตรโดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
 
 มีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร โดยมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมีการตอบ
แบบสอบถามของบัณฑิต และมีการจัดโครงการสร้างเครือข่ายบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพ่ือจัดทำเป็น
ฐานข้อมูลต่อไป 
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/37-posttraning61 
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/39-alumni61 
 

http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/37-posttraning61
http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/k2-item/item/39-alumni61
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เช่น จากการวิพากษ์หลักสูตรโดยนักศึกษาปี 4 ในเรื่องที่นักศึกษาไม่ค่อยชำนาญในการเตรียมสารเคมี 

หลักสูตรจึงนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงโดยจัดโครงการการเตรียมสารเคมีของนักศึกษาให้กับนักวิทยาศาสตร์

ด้านเคม ี(หน้า 126) เป็นต้น และในการวิพากษ์หลักสูตรปีนี้ (หน้า 146) หลักสูตรได้นำไปใช้ในการปรับรายวิชาใน

เล่มหลีกสูตรที่กำลังปรับปรุงเพ่ือใช้ในปี 2564 โดยยการเพิ่มรายวิชาทางด้านยาง โพลิเมอร์ รวมทั้งการวิเคราะห์

น้ำเข้าไปในหลักสูตรใหม่ด้วย 

 มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อบัณฑิต พบว่าในปี 2560 มีองค์กรที่เข้ามาตอบ
แบบสอบถามจำนวน 8 หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยได้สอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ จากทักษะใน 4 ด้านแรก มีค่ามากกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีเพียง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงด้านเดียวที่ระดับความพึงพอใจยัง
ไม่ถึง  4.00 ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมในการพัฒนาทักษะทางด้านนี้ให้แก่บัณฑิตในรุ่นถัดไป 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง (2 ประเด็น) 
 
1. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางวิชาการในอัตราที่สูง และมีวุฒิปริญญาเอก 100% 
2. มีระบบส่งเสริมเพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมสมรรถนะของนักศึกษา  
 
จุดที่ควรพัฒนา (8 ประเด็น) 
 
1. กระบวนการปรับ ELOs ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับความต้องการชองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

2. การดำเนินการด้านหลักสูตรให้ครบวงจรคุณภาพ โดยเฉพาะการวิเคราะห์และการนำผลมาปรับปรุง ให้เป็น

รูปธรรม ตามระบบ PDCA  

3. กระบวนการประเมินความสอดคล้องของ ELOs กับการเรียนการสอนในหลักสูตร  

4. กระบวนการส่งเสริมและเพ่ิมอัตราการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  

5. กระบวนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสู่การเป็นนักวิจัยระดับสูง  

6. คู่ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างมหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงกว่า เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอน หรือการ

วิจัย หรือบริการวิชาการ ของสาขาวิชา  

7. การวิเคราะห์ผลของอัตราการได้งานทำของบัณฑิต และกระบวนการเก็บข้อมูลอัตราการได้งานทำ เพื่อเป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงความต้องการของตลาดงาน  

8. การเทียบเคียงผลการดำเนินงานกับคู่เทียบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  

 
แนวทางการพัฒนา 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารข้อมูลประกันให้มีความครบถ้วน 
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บทที่ 5 

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2562 

 

CdsName CdsValues 

1.จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   

- ---ระดับปริญญาตร ี 1 

- ---ระดับ ป.บัณฑิต   

- ---ระดับปริญญาโท   

- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

- ---ระดับปริญญาเอก   
2.จำนวนหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   

- ---ระดับปริญญาตร ี   

- ---ระดับ ป.บัณฑิต   

- ---ระดับปริญญาโท   

- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

- ---ระดับปริญญาเอก   

3.จำนวนนกัศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   

- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 129 

- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ   

- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   

- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง   

- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    

4.จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   

- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    

- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  12 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย ์   
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- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า   

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า   

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 7 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์   

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์   

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   

5.คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร   

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   

- - --ระดับปริญญาตร ี   

- - --ระดับ ป.บัณฑิต   

- - --ระดับปริญญาโท   

- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

- - --ระดับปริญญาเอก 5 

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   

- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 2 

- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 

- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย ์   

- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย ์   

6.จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร   
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- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศารฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   

- - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร   

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  5 

- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   

- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว   

- - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ   

- - --ผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน   

- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว   

- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมา
ขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ   

- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   



 

165 
 

- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   

- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน   

- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสตูร   

7.การมีงานทำของบัณฑิต   

จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 66 

จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 65 

จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 19 

จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 2 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา  
จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว   

จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 4 

จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท   

จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 14,709.52 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕)   

8.ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

- ---จำนวนบทความฉบบัสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ   
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัทำเปน็ประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ   
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- ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร   

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2   

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1   

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

- ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร   

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน   

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน)   

9.ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ    
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ   

- ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร   

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2   
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- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1   

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

- ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร   

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน   

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน)   

 

 

 


