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คํานํา 

 รายงานประจําปการศึกษา 2562 การประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

เผยแพรแกสาธารณชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 

กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และเพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการรับการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามระบบการประกัน

คุณภาพ CUPT (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) ในระดับ

ห ลั ก สู ต ร ใ ช เ ก ณ ฑ  ASEAN University Network-Quality Assurance ( AUN)  แ น ว ท า ง ท่ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด โดยรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบและเกณฑการประเมิน

คุณภาพภายในซ่ึงประกอบดวยตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ชวงเวลาในการรวบรวม

ขอมูลรายงาน ตั้งแต 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 

 หลักสูตรหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะสะทอนภาพการดําเนินงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการ

ปฏิบัติงานในทุกมิติในรอบปการศึกษาท่ีผานมา ทางหลักสูตรฯ ยินดีรับฟงขอเสนอแนะรวมท้ังขอคิดเห็นตางๆ จาก

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือนําขอมูลดังกลาวไปพิจารณาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงโดย

ดําเนินการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งของหลักสูตรฯ ตอไป  

 สุดทายนี้หลักสูตรขอขอบคุณบุคลากรของหลักสูตรฯ บุคลากรของคณะฯ และบุคลากรทุกหนวยงานท่ีให

ความรวมมือในการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี                                                                           

กรกฎาคม 2563 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรฉบับนี้ไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โดยคณาจารยในหลักสูตร ซ่ึงมีระบบการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน และการจัดทําแบบประเมินความตองการ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามหลัก 

PDCA ในระดับหลักสูตร เพ่ือการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

ประกอบดวย 11 ตัวบงชี้ (AUN 1 - AUN 11) จากผลการประเมินตนเองแยกเปนแตละตัวบงชี้ ไดผลสรุปดังนี้ 

โดยใน AUN 1 ซ่ึงเปนการกําหนดลักษณะพึงประสงค (ELOs) ของนักศึกษา ทางหลักสูตรไดกําหนดให

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ไดนําขอคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิจากผูมี

สวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ ผูสอน ผูเรียน เปนตน มาปรับเพ่ือกําหนด ELOs และ PLO 

ใหสอดคลองตามความตองการ มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยูในเกณฑ 4 คะแนน สวน AUN 2 เปนการกําหนด

ศาสตรตางๆ ภายในหลักสูตรเพ่ือใหครอบคลุมตอเทคโนโลยีและเปนรายวิชาท่ีทันสมัยท่ีนํามาปรับใชในหลักสูตร

เทคโนโลยียาง หลักสูตรไดมีการกําหนดรายวิชาใหสอดคลองกับ ELOs และไดมีลําดับการเรียนในวิชาตางๆ โดย

กําหนดไวในแผนการเรียนอยางชัดเจน มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยูในเกณฑ 4 คะแนนAUN 3 ซ่ึงหลักสูตรมี

การระบุปรัชญาของหลักสูตรท่ีชัดเจน มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนแบบ Active learning และท่ี

สงเสริมใหนักศึกษาเกิดการการเรียนรูตลอดชีวิต มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยูในเกณฑ4 คะแนน AUN 4 

หลักสูตรมีแนวทางการสอนและการเรียนรูของนักศึกษาท่ีชัดเจน มีระดับคุณภาพหลักสูตรอยูในเกณฑ 4 คะแนน 

สวนใน AUN 5 หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลนักศึกษาท่ีชัดเจน มีการประกาศผลใหทราบตามเกณฑของคณะ และ

นักศึกษาสามารถขออุทธรณไดในกรณีท่ีคิดวาการใหคะแนนไมเปนธรรม มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยูในเกณฑ 

3 คะแนน ในดานการพัฒนาตัวเองของคณาจารยในหลักสูตรตาม AUN 6 บุคลากรในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเอง

ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการและไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนระดับประเทศ มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยูในเกณฑ 3 คะแนน  

ในดานการสนับสนุนการเรียนการสอนไดมีระบบศูนยกลางซ่ึงเตรียมความพรอมโดยวิทยาเขต 

กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรมีขอกําหนดในกระบวนการรับนักศึกษาท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย มีการ

ประเมินคุณภาพนักศึกษาแรกเขาอยางชัดเจนและมีระบบการเรียนปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาเพ่ือใหมีความพรอม

ในการเขาเรียนในหลักสูตร มีสถานท่ีและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูรวมท้ังสื่อตางๆ เปนการจัดเตรียมโดยทางวิทยา

เขต จากการบริหารแบบรวมศูนยบริการประสานภารกิจดังแสดงไวใน 3 AUN (AUN 7 เจาหนาท่ีฝายสนับสนุน
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คุณภาพ AUN 8 คุณภาพและการสนับสนุนของนักศึกษา และ AUN 9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสราง

พ้ืนฐาน) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยูในเกณฑ 3 คะแนน 

 สวนใน AUN 10 มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู ในเกณฑ 4 คะแนน หลักสูตรมีขอกําหนดใน

กระบวนการเพ่ิมคุณภาพสงผลใหไดผลเอาทพุทของนักศึกษาออกมาดังแสดงไวใน AUN 11  

 จากการประเมินคุณภาพหลักสูตรพบวาไดมีการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี

สอดคลองกับมหาวิทยาลัยและมีการดําเนินงานท่ีผานเกณฑมาตรฐาน มีระบบปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยใช

การประกันคุณภาพและเกณฑมาตรฐานเปนกรอบในการทํางานเพ่ือปรับปรุงผลการทํางานดานตางๆ และให

เกิดผลการดําเนินงานท่ีดีอยางตอเนื่อง และการจัดทําแบบประเมินความตองการแลวประเมินผลการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลัก PDCA ในระดับหลักสูตร กิจกรรม โครงการและแผนกลยุทธเพ่ือการเรียนรู

และการพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การกําหนดคูเทียบท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีสูงกวา และมีการสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงจะเปนการชวยสงเสริมการเรียนรูของหลักสูตร สงผลใหมี

นักศึกษาเขาเรียนอยางตอเนื่อง และมีความพรอมท้ังเครื่องมือในการปฏิบัติการตางๆ และมีการจัดระบบการเรียน

การสอน และคุณภาพของคณาจารยผูสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 

สวนนํา 

 

1. ประวัติโดยยอของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีภารกิจหลักในการบริหาร
วิชาการในดานเทคโนโลยีและการจัดการในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสนอง ตอบตอความตองการ
ทางภาคอุตสาหกรรมและสังคมโดยบริหารภายใตแนวทางของการพัฒนาท่ียั่งยืนครบวงจร ท้ังนี้ครอบคลุมองค
ความรูหลากหลายศาสตรท่ีเนนการบูรณาการท่ีใชในกระบวนการตางๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ มีวิสัยทัศน เปน
คณะชั้นนําของประเทศท่ีผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/vision) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี เปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญของภาคใต
ตอนบน มีท่ีตั้งอยูทามกลางกิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมยางพารา ซ่ึงเกษตรกรและผูประกอบการใน
พ้ืนท่ีตองการองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยเฉพาะดานยางพาราสูงมาก เพ่ือดําเนินกิจกรรมแกปญหาดังกลาวดวย
การเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ซ่ึงไดรับการอนุมัติให
เปดหลักสูตร โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรออกประกาศไว ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2557 โดยการ
นํากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสามารถเพ่ิมมูลคายางพารา ควบคูกับการ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะ ดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมดานยางพาราตางๆ ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 เปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ ใหแก ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศในการผลิตบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการวิจัยทางดานเทคโนโลยียางท่ีมีความรู ความสามารถ มี
ความเขาใจในผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะชวยชี้นําสังคมและชวย
ขับเคลื่อนใหทันการเปลี่ยนแปลง  

2. วัตถุประสงค จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร 

วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางท่ีมีองคความรูดานเทคโนโลยียางนวัตกรรม ยาง และ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกตได เปนผูนําทางวิชาการท่ี
สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม ยางของประเทศ 

 2.2 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ท่ีมีองคความรูข้ันสูงดานเทคโนโลยียางและสาขาวิชาอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ เปนนักวิจัยมืออาชีพท่ีมีศักยภาพมากพอท่ีจะทําการวิจัยและพัฒนาและรูจักประยุกตองคความรู
ทางดานเทคโนโลยียางอยางเชี่ยวชาญใหเกิดประโยชนแกงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางของประเทศ   

 2.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
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จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร  

  การดําเนินการของหลักสูตรฯ ใหความสําคัญจากวิสัยทัศนท่ีกลาววา “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปน
มหาวิทยาลัย เพ่ือนวัตกรรมและสังคมท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ เปนกลไกหลักในการ พัฒนาภาคใตและ
ประเทศ มุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน พ.ศ.2570” และพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมี
ท้ังหมด 3 ดานคือ 1) สรางความเปนผูนําทางวิชาการและนวัตกรรมโดยมีวิจัยเปนฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใตและ
ประเทศ เชื่อมโยงสูสังคมและเครือขายสากล 2) บัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย มีวินัย ใฝ
ปญญา จิตสาธารณะและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณจากการ
ปฏิบัติและ 3) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบนั้น  

 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามแนวทางของแนวคิดการศึกษาท่ีเนนผลการเรียนรู กําหนดทิศทางการวิจัยท่ี
ตอบสนองตอความตองการของพ้ืนท่ี และยุทธศาสตรการพัฒนาดานยางพาราของประเทศเพ่ือใหนักศึกษา วิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมใหมท่ีจะสงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและประเทศในอนาคต โดยกําหนดมาตราฐาน
การเรียนรู 5 ดาน หรือ Expected Learning Outcome (ELO) ของหลักสูตรสะทอนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
มุงม่ันการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม กําหนดใหบัณฑิตสามารถสรางนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
สังคมหรืองานวิจัยท่ีเปนประโยชนในเชิงปฏิบัติ ความสามารถในดานตางๆ ของบัณฑิตท่ีหลักสูตรพัฒนานั้นมีความ
โดดเดนอยูในระดับสากล โดยไดวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders’ needs analysis) 
และวิสัยทัศน/พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิต (graduate attributes) 
และผลการเรียนรูระดับหลักสูตร โดยเนนนําความตองการผูมีสวนไดสวนเสียเปนโจทยวิจยัในการทําวิทยานิพนธ
เพ่ือใหตอบโจทยภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมยาง  

 ทางหลักสูตรไดวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ดังกลาวขางตนเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการหลักสูตร ท้ังนี้ทางหลักสูตรไดวิเคราะหองคประกอบอ่ืนท่ีมี
ความสําคัญ ซ่ึงไดแก แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ความพรอมของหลักสูตรในเชิงพ้ืนท่ี และความสําคัญในเชิง
เศรษฐกิจท้ังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพ่ือมาเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการหลักสูตรเพ่ือให
ตอบสนองตอทุกภาคสวนไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพดวย การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย ทางหลักสูตรฯ ไดศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสวนตางๆ ดวยการ
สอบถามจากการพบปะพูดคุยกับกลุมเปาหมายเม่ือมีการประชาสัมพันธหลักสูตร จากการไปสอบถามจาก
หนวยงานท่ีมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตรโดยตรง จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย และจาก
นโยบายของภาครัฐตออุตสาหกรรม 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดรับการอนุมัติใหเปดหลักสูตร โดยท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรออกประกาศไว ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมี

มติใหเปดรับนักศึกษา หลักสูตรไดเปดรับนักศึกษารุนแรกในเทอมท่ี 2 ของปการศึกษา 2557 โดยเปดรับนักศึกษา
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ระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 4 คน เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 2 ป

การศึกษา 2557 

3. โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ 

3.1 โครงสรางการจัดองคกร 

 

โครงสรางการจัดองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 โครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  

3.2 การบริหารหลักสูตร  

 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว จึงไดกําหนดแนวทางการบริหารหลักสูตรดังตอไปนี้ 

3.2.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน ดํารงตําแหนง

คราวละ 4 ป เพ่ือทําหนาท่ีบริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตร ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน ดูแล และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอกําหนดของ

หลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและประสานงานดานวิชาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.2.2 มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่อง อยางนอย

ทุกๆ 5 ป 

3.2.3 การจัดการเรียนการสอน 

1) อาจารยประจําหลักสูตร ท้ังอาจารยประจํา อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารย

ผู ส อบ วิท ยานิ พนธ  มี คุณ สมบั ติ ต าม เกณ ฑ ม าตรฐานหลั กสู ตรระดับ อุดม ศึกษาและตามระเบี ยบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2557 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพและบรหิารความเสี่ยง 
คณะกรรมการประจําคณะ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกตและสารสนเทศ 

สาขาวิชาเคมี
ประยุกต 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพและพัฒนานักศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง สาขาวิชาเทคโนโลยีไม 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

สาขาวิชาทรัพยากร
ประมงและชายฝง 
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2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีกํากับดูแลดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน การสอบ และ

ควบคุมการทําวิทยานิพนธใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

3) มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธของอาจารยโดยนักศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงและ

พัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาตางๆ และวิทยานิพนธ 

3.2.4 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ 

1) กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหนักศึกษา 

2) สรรหาคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญตามหัวขอวิทยานิพนธ

ของนักศึกษา 

 3) นักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนางานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลาการทําวิทยานิพนธ 

4) จัดกิจกรรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพ่ือนําเสนอ  เพ่ือไดขอเสนอแนะหรือแนวคิดในการผลิต

วิทยานิพนธ ท่ีมีคุณภาพและประโยชนตอสังคม 

5) จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนา/แกไขในการทําวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธป

ละ 1 ครั้ง 

 3.2.5 การประกันคุณภาพมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

1) นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑการประเมินและแนวทางการจัด

สอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   2) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 1  ตองเสนอและสอบผานโครงรางวิจัย เพ่ือทําวิทยานิพนธ

ภายใน ปการศึกษาท่ี 1 ยกเวนในกรณี ท่ีมีความจําเปนและเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

กรรมการบริหารหลักสูตร นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ  ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ

ตอท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ (proceedings) ไมนอยกวา 1 ครั้ง และผลงาน

วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง 

      3) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ตองศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและได

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพ่ือทํา

วิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาท่ี 2 นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอ
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ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธตอท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีรายงานการประชุม 

(proceedings) ไมนอยกวา 1 ครั้ง หรือผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ

เผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

   1) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาใน แบบ 1.1 ตองเสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธภายใน ป

การศึกษาท่ี 1 ยกเวนในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร

หลักสูตร นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซ่ึง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ

ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานในระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง 

   2) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาใน แบบ 1.2 ตองเสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธภายใน ป

การศึกษาท่ี 1 ยกเวนในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร

หลักสูตร นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซ่ึง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ

ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานในระดับนานาชาติไมนอยกวา 2 เรื่อง 

   3) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาใน แบบ 2.1 ตองเสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธภายใน ป

การศึกษาท่ี 1 ยกเวนในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร

หลักสูตร นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซ่ึง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ

ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานในระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง 

4) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาใน แบบ  2.2  ตองศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและไดระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เสนอและสอบผานโครงรางวิจัยเพ่ือทํา

วิทยานิพนธภายในปการศึกษาท่ี 1 นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ เสนอ

ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธตอท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ (proceedings) ไมนอย

กวา 1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทาง

วิชาการท่ีมีมาตรฐานในระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง 

 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

4.1 การบริหารงบประมาณ 
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คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา  สื่อการเรียนการ

สอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ

สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

4.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

4.2.1 สถานท่ีเรียนและหองปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก โดยท่ีหลักสูตร

เทคโนโลยียางมีหองปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนักดานยาง หองปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง หองปฏิบัติการวิจัยเคมี

พอลิเมอร และหองเครื่องมือกลางสําหรับการวิเคราะหท่ีทันสมัยและเปนท่ียอมรับระดับสากล เพ่ือทําการจัดการ

เรียนการสอนและรองรับการทําวิจัยและผลิตผลงานสําหรับตีพิมพในระดับนานาชาติ 

4.2.2 อุปกรณการสอน รายการครุภัณฑ หองสมุด หองคอมพิวเตอรประจําวิทยาเขตสุราษฎรธานี 

 4.2.3 รายการครุภัณฑของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดังนี้ 

 1) เครื่องมือดานเทคโนโลยียาง 

 หลักสูตรมีเครื่องมือดานเทคโนโลยียางเพียงพอเชน เครื่องมือทดสอบวิเคราะหชั้นสูงตางๆ โรงงาน

ตนแบบการผลิตน้ํายางขนชนิดครีมและการผลิตผลิตภัณฑยางฟองน้ํา ครุภัณฑประจําโรงงาน ไดแก ถังกวนพรอม

ถังแยกเตรียมน้ํายางครีม เครื่องตีฟองน้ําแบบแบชและแบบตอเนื่อง เครื่องลางฟองน้ําและบีบน้ํา เครื่องนึ่งฟองน้ํา 

เครื่องอบแหง เครื่องเตรียมสารแขวนลอย ตูอบ เครื่องชั่ง เครื่องทดสอบความเสถียรเชิงกลน้ํายาง เครื่องบดผสม

แบบเปด เครื่องบดผสมแบบปด เครื่องอัดเบา เครื่องมือวัดความออนตัวของยาง เครื่องวัดความหนืดมูนนี ่

เครื่องวัดความแข็งของยาง เครื่องมือทดสอบการสุกของยางแบบไรโรเตอร เครื่องทดสอบแรงดึง ฯ 

 เครื่องมือทดสอบวิเคราะหชั้นสูงตางๆ เชน กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด เครื่องวิเคระหการ

กระจายตัวของเขมาดํา เครื่องวัดขนาดอนุภาค เครื่องวัดคาการนําไฟฟา เครื่องการวิเคราะหการเปลี่ยน 

แปลงน้ําหนักและพลังงานทางความรอนของสาร กลองจุลทรรศนแรงอะตอม เครื่องทดสอบการพักความเคนท่ี

สามารถแปรอุณหภูมิการทดสอบได (Temperature Scanning Stress Relaxation Meter) เปนตน 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรสามารถใชบริการเครื่องมือสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยไดจากศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางดานยาง อาคารปฏิบัติการทางดานยาง หองสมุด หองคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

4.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

4.3.1 วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

4.3.2 หนังสือ/ตํารา มีคณะกรรมการวางแนวทางในการจัดซ้ือหนังสือ อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอ

รายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา การเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการเพ่ือจัดหาเพ่ิมเติม 

12 
 



4.3.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํารวจความตองการทรัพยากรท่ี

ตองการเพ่ิมเติม และแจงความตองการไปยังวิทยาเขต หรือหนวยงานสนับสนุนตางๆ เพ่ือการจัดสรรงบประมาณ

และจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

4.3.4 มีคณะกรรมการจัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอนและติดตามการใช 

 4.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร     

4.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

4.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน 
 

5. การบริหารคณาจารย  

 5.1 การรับอาจารยใหม  

  ไมมีการรับอาจารยใหม 

 5.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน การการ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน มีการติดตามและประเมินผล ประชุมใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา

กอนตัดเกรด มีประเมินผลจากนักศึกษาและนําผลการประเมินปรับปรุงมา ทบทวนหลักสูตร การนําผลการ

ดําเนินงานมาหารือแนวทางท่ีจะทําใหมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

5.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

ไมมีการแตงตั้งคณาจารยอาจารยพิเศษ  

6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 6.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

6.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  

  บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และสามารถอํานวยความสะดวกใหอาจารยและ

นักศึกษาปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น บุคลากรสนับสนุนควรเขารับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาในดานเทคโนโลยี

ยาง อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมสาขาเทคโนโลยียาง อยางนอย 1 ครั้ง/เดือน 

มีการเพ่ิมทักษะความรูในเครื่องมือในหองปฏิบัติการทางดานยาง และอาคารปฏิบัติการทางดานยาง ใหสามารถใช

บริการเครื่องมือเหลานั้นสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยไดและเพ่ือการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ มีการ

ทบทวนและมีการประเมินผลพรอมนํามาปรับปรุงพัฒนางานตอไป 
 

7. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา  
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 7.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  

7.1.1 มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือแนะนํา ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการ

จัดแผนการเรียนและเรื่องอ่ืนๆ  

7.1.2 กําหนดระยะเวลาในการพบปะระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาเพ่ือรายงานความกาวหนาใน

การเรียน การทําวิทยานิพนธ รวมท้ังการใหคําปรึกษาคําแนะนําในเรื่องตางๆ 

7.1.3 มีการประเมินโดยแบบเจาะลึกจากการสอบถามนักศึกษาและบัณฑิตทุกปการศึกษา เพ่ือจะได

ขอมูลมาเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขาและปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 7.2 การอุทธรณของนักศึกษา   

7.2.1 นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนน และ

วิธีการประเมินผล 

7.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนักศึกษา 

7.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา 
 

8. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

8.1 ศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน สังคม เพ่ือไดขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุง

หลักสูตรทุกรอบ 5 ป โดยการวิจัยหรือการจัดการสัมมนาทางวิชาการกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

8.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปการศึกษา เพ่ือจะไดขอมูลมาเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตศึกษาใน

สาขา 

8.3 มีการประเมินผูใชบัณฑิตทุกปการศึกษา เพ่ือจะไดขอมูลมาเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขาและ

ปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตร 

8.4 มีการติดตามบัณฑิตทุกปการศึกษา เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 

9. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1)  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามมคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ

X X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด

สอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการสอน

ประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานใน AUN QA ปท่ีแลว 

 X X X X 

7)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

8)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

9)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี) ไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

10) นักศึกษามีการตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารหรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในระดับชาต/ินานาชาติอยางนอย 1เรื่อง/คน 

 X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีดีตอ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย   

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปหลังจากสําเร็จการศึกษา ไมต่ํา

กวารอยละ 80 

   X X 

14) บัณฑิตท่ีไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ ก.พ. 

กําหนด 

   X X 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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10. โครงสรางหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรและ

วิสัยทัศน พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีโครงสรางหลักสูตรแบงไดเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง  

       (Master of Science Program in Rubber Technology) 

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ - 9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 18 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา จํานวน 2 ภาคการศึกษา  

และตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ แบบไมนับหนวยกิต 

10.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

    (Doctor of Philosophy Program in Rubber Technology) 

    โครงสรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 6  หนวยกิต 15 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก - - 6  หนวยกิต 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 36 หนวยกิต 48 หนวยกิต 

รวมแลวไมนอยกวา 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 48 หนวยกิต  72 หนวยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา ในชั้นปท่ี 1 และ 2  แบบ  

             ไมนับหนวยกิต ภาคการศึกษาละ 1 หนวยกิต โดยตองผานการประเมินจากกรรมการสอบ  

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

 - แบบ 1.1 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอด

หลักสูตร 48 หนวยกิต 

 - แบบ 1.2 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 
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รวมตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต 

  - แบบ 2.1 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอด

หลักสูตร 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 12 หนวยกิต 

 - แบบ 2.2 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอด

หลักสูตร 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต 

11. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

11.1 หลักสูตรปริญญาโท  

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

-  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

-  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยรวม มากกวา 3.0) 

หรือมีผลงานวิจัย หรือมีประสบการณทํางานในภาคอุตสาหกรรมในสาขาเทคโนโลยียางหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

มาแลวไมนอยกวา 1 ป  

-   คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

-  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

-  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนในระดับดี  

-  คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.2 หลักสูตรปริญญเอก 

หลักสูตรแบบ 1.1  

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอลิ

เมอร เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยท่ี

พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 1.2  

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยี พอลิ

เมอร เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

17 
 



- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ยมากกวา 

3.25) หรือมีผลงานวิจัยท่ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.1 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยี 

พอลิเมอร เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยท่ี

พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.2 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร เทคโนโลยีพอลิ

เมอร เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยท่ี

พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

- คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

12.แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. มีแผนปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ. 
และ มาตรฐานคุณวุฒิ 

1. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผูรับผิดชอบ
หลักสูตรอาจารยประจําหลักสูตร 
3 . ติ ด ต าม ก รอ บ ม าต รฐ าน
คุณวุฒิของประเทศไทย 

1. รายงานผลการดําเนินการ
และการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. รายงานผลการดําเนินการ
และการประเมินหลักสูตร 

2. มีแผนปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ขอ ง เท ค โน โล ยี แ ละค วาม
ต องการของอุตสาหกรรม              
และสังคม 

1. พัฒนาหลักสูตร โดยมีพ้ืนฐาน
จากความ ต อ งก ารขอ งภ าค 
อุตสาหกรรมและชุมชนสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลง 
2. ทันการเปลี่ยนแปลงความตอง 
การเทคโนโลยียางของประเทศ 

1. จํานวนของวิทยานิพนธท่ีไดมี             
ความสอดคลองความตองการ
ของอุตสาหกรรมและสังคม 
2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ 
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3. มีแผนพัฒนาบุคลากรดาน
การเรียนการสอน การวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. สนับสนุนการมีสวนรวมในการ
เขารวมประชุมวิชาการ 
2. มีการสนับสนุนการดูงานและ               
การหาโจทยวิจั ยจากภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือ
กําหนดหัวขอวิจัยและการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย 

1. จํานวนอาจารย ท่ี เขารวม
ประชุมวิชาการ 
2 . จํ าน วนผลงานตี พิ มพ ใน
ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ 
3. จํานวนครั้งตออาจารยในการ
ดูงานหรือประชุมเพ่ือหาโจทย
วิจัย 
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บทที่ 2 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

สําหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอกท่ีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548+2558 
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

(สําหรับกรณีท่ีมีนักศึกษาบางสวนอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2548 และบางสวนอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2558 
หรือหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2558 มีผลแลวในปการศึกษา 2562 ไมวาจะรับนักศึกษาหรือไม) 

ประจําปการศึกษา 2562 
 ขาพเจาขอรับรองวาไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตาง  ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับนี้เปนท่ีเรียบรอย
แลว  

…………………………………………………………. (ลายเซ็นต) 
                     ( รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค ) 

                                                                  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                              วันท่ี...................................... 

 
ผูประสานงานเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
1. ชื่อ...ดร.จุฑารัตน อินทปน 
    ตําแหนง...รักษาการประธานหลักสูตรเทคโนโลยียาง 
    โทรศัพท… 0-7735-5453 
    E-mail…jintapun@yahoo.com 
2. ชื่อ..ดร.เอกสิษฐ อนันตเจริญวงศ 
    ตําแหนง... QMR หลักสูตรและกรรมการหลักสูตร 
    โทรศัพท... 0-7735-5453 
    E-mail… ekasit.a@psu.ac.th 
3. ชื่อ นางสาวสุภาภัทร  วชัระสวัสดิ์ 
    ตําแหนง เลขานุการหลักสูตร 
    โทรศัพท 077278888  E-mail title3121@gmail.com 
 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร 
ช่ือหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยียาง พ.ศ.2562 
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 (สําหรับ พ.ศ. กรุณาระบุ พ.ศ. ของหลักสูตรฉบับลาสุดท่ีผานการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแลว ณ วันท่ี
เขียนรายงานฉบับนี้) 
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หลักสูตรฉบับลาสุดผานการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 409(5/2562)  
วันท่ี 21 กันยายน 2562 
 (ดูไดจากตัวเลมหลักสูตรในหมวดท่ี 1 ขอท่ี 6)  
โดยมีกําหนดเปดสอนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 (ดูไดจากตัวเลมหลักสูตรในหมวดท่ี 1 ขอท่ี 6)  
 
 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ (แบบฟอรมผสม 2548+2558) 

เกณฑขอ 1 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  
(ประเมินโดยใชเกณฑสกอ 2558 เพราะถือวา อาจารยประจําหลักสูตรชุดปจจุบัน (ในหลักสูตรปรับปรุง) ไดทํา
หนาท่ีแทนอาจารยประจําหลักสูตรชุดเกาแลว) 

 
 กรุณาระบุขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรในตารางขางลาง 
ตารางท่ี 1.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

ตําแหนงทางวิชาการ +
ชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตรตาม มคอ. 2  

ตําแหนงทางวิชาการ  
+รายชื่อของอาจารย

ประจาํหลักสูตรในปจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ี
สําเร็จการศึกษา(ทุกระดับ

การศึกษา) 

สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาตรง
หรือสัมพันธกับสาขาท่ีเปดสอน?1 

ตรง สัมพันธ ไมแนใจ 
1.รศ.ดร. เจริญ  

นาคะสรรค* 

 

1.รศ.ดร.เจริญ  

นาคะสรรค* 

 

Ph.D. (Polymer 
Rheology and 
Processing), 
University of Bradford, 
England, 2540 
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิ
เมอร)จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534 
วท.บ. (เคมี),  
ม.สงขลานครินทร, 
2529 

   

2 .ดร. จุฑ ารัตน  อินท

ปน* 

 

2.ดร. จุฑารัตน อินทปน* 

 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
พอลิ เมอร ),ม .สงขลา
นครินทร, 2553 
Ph.D. (Biotechnology 

   

1คุณวุฒิท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสตูรท่ีเปดสอน หมายถึงคุณวุฒิท่ีกําหนดไวในมาตรฐานสาขาวิชาท่ีประกาศไปแลว กรณียัง
ไมมีการประกาศ ใหอางอิงจากกลุมสาขาวิชาเดยีวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of 
Education):  อางอิงจากแนวทางการบริหารเกณฑฯ ขอ 9.2) 
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ตําแหนงทางวิชาการ +
ชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตรตาม มคอ. 2  

ตําแหนงทางวิชาการ  
+รายชื่อของอาจารย

ประจาํหลักสูตรในปจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ี
สําเร็จการศึกษา(ทุกระดับ

การศึกษา) 

สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาตรง
หรือสัมพันธกับสาขาท่ีเปดสอน?1 

ตรง สัมพันธ ไมแนใจ 
and Microbiology), 
Montpellier SupAgro, 
France, 2553 
วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิ
เมอร),  
ม .ส งข ล า น ค ริ น ท ร , 
2546 
วท.บ. (เคมี ), ม.ทั กษิ ณ , 
2541 

3.ผศ. ดร. สกุลรัตน  พิชัย

ยุทธ* 

 

3.ผศ.ดร. สกุลรัตน พิชัยยุทธ* 

 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิ
เมอร),  
ม .ส งข ล า น ค ริ น ท ร , 
2555 
วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิ
เมอร),  
ม .ส งข ล า น ค ริ น ท ร , 
2551 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม . ส งขล าน ค ริ น ท ร , 
2548 

   

4.ผศ.ดร. สุนิสา สุชาติ* 

 

4.ผศ.ดร. สุนิสา สุชาต*ิ 

 

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

   

5.ดร.เอกสิษฐ 

อนันตเจริญวงศ* 

 

5.ดร.เอกสิษฐ  

อนันตเจริญวงศ* 

 

Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer) , Universite 
du Maine, France, 
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ตําแหนงทางวิชาการ +
ชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตรตาม มคอ. 2  

ตําแหนงทางวิชาการ  
+รายชื่อของอาจารย

ประจาํหลักสูตรในปจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ี
สําเร็จการศึกษา(ทุกระดับ

การศึกษา) 

สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาตรง
หรือสัมพันธกับสาขาท่ีเปดสอน?1 

ตรง สัมพันธ ไมแนใจ 
2554 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม .ส งข ล า น ค ริ น ท ร , 
2546 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม .ส งข ล า น ค ริ น ท ร , 
2541 

6.ผศ.ดร.วรรณรัตน  

เชื่องชยะพันธุ 

ผศ.ดร.วรรณรัตน  

เชื่องชยะพันธุ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  
ม. สงขลานครินทร, 
2555 
Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite 
du Maine, France, 
2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิ
เมอร), 
ม. สงขลานครินทร, 
2552 
วท.บ. (เคมี),  
ม. สงขลานครินทร, 2549 

   

7.ผศ.ดร.สุวลักษณ   
วิสุนทร 

ผศ.ดร.สุวลักษณ   
วิสุนทร 

Ph.D. (Chemical 
Engineering), 
Universite de 
Montpellier II, France, 
2549 
วท.ม. (เคมีเชิงฟสิกส), 
ม. สงขลานครินทร, 
2543 
วท.บ. (เคมี),  
ม. สงขลานครินทร, 
2539 
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หมายเหตุ: กรุณาใสเครื่องหมาย (*) ทายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรท่ีทําหนาท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
ขอ 1.1 อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1) มีคุณสมบัติเปน “อาจารย
ประจาํ” ดังตอไปนี้หรือไม 
1.1 ก. ในระหวางปการศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งนี้ อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ในคอลัมนท่ี 2 
ของตาราง 1.1) ยังดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  หรือศาสตราจารย ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือไม 12 (หมายถึงยังมีการจางงานตั้งแตเริ่มปการศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งนี้ 
จนถึงปจจุบันหรือไม) 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
       1.1ข. อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1) ทําหนาท่ีรับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษา (สอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา2

3 
หรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
1.2 อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1) มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน3

4 หรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 ประเมินไมได โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

2 ก. ในอดีตเคยพบวา ในหลักสตูรจํานวนหน่ึงยังคงมีช่ืออาจารยท่ีเสยีชีวิตแลว หรืออาจารยท่ีเกษียณแลว (และไมไดรับการจางตอ) 
เปนอาจารยประจาํหลักสูตร ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ 
ข. หากผูประเมินสืบคนการจางงานของอาจารยทานใดใน  https://dss.psu.ac.th/dss_person/main.asp  แลวไมพบหลักฐาน  
หลักสตูรควรมีหลักฐานเปนสัญญาการจางงาน   
ค. สัญญาการจางงานตามขอ ข ตองเปนสัญญาจางอยางนอย 9 เดอืน (จากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาฉบับปการศึกษา 2557) 
3 อาจารยท่ีลาศึกษาตอหรือมีปญหาสุขภาพหรือมีอุปสรรคจากเหตุอ่ืน ๆ ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา จะไมเขาเกณฑใน
ขอน้ี  
4 คุณวุฒิท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน หมายถึงคุณวุฒิท่ีกําหนดไวในมาตรฐานสาขาวิชาท่ีประกาศไปแลว กรณียัง
ไมมีการประกาศ ใหอางอิงจากกลุมสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of 
Education):  อางอิงจากแนวทางการบริหารเกณฑฯ ขอ 9.2) 
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1.3 อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1) มีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยใน
สาขาวิชานี้ (หลักสูตรนี้)4

5หรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
1.4 อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1) ท่ีรับเขาใหมตั้งแต 14 พ.ย. 
2558 มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษกอนรับเขาทํางาน5

6 
หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปนอาจารยใหม (เพ่ิงรับเขาทํางาน) ในปการศึกษาท่ีประเมินหรือไม 
 ไมมี กรุณาขามไปตอบขอถัดไป            
 มี กรุณาระบุรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรท่ีรับเขาใหมในปการศึกษาท่ีประเมิน 
1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
 อาจารยขางตนมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษกอนรับเขาทํางานหรือไม 
 มี (เปนไปตามเกณฑ)            
 ไมมี (ไมเปนไปตามเกณฑ) โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
1.5 อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1) มีคุณวุฒิดังนี้หรือไม 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี

ตําแหนงรองศาสตราจารย 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

5ก. สกอ กําหนดเกณฑสวนน้ีมีเพราะเกรงวาหลักสูตรอาจใสช่ืออาจารยเพ่ือใหครบตามเกณฑ แตไมไดปฏิบัติงานจริงในหลักสูตร 
ซึ่งมีผลกระทบตอคุณาพหลักสูตร หลักสูตรควรมีหลักฐานท่ีแสดงวา อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดสอนและคนควาวิจัยใน
สาขาวิชา เชน มีช่ือปรากฏเปนผูสอนหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตร 
ข. อาจารยแตละทานสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูน้ันมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร (ตามเกณฑมาตรฐาน พศ. 2558) 
6สกอ กําหนดเกณฑวา อาจารยประจําท่ีรับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐาน พศ. 2558 เริ่มบังคับใช (14 พ.ย. 2558) ตองมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไว ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา  
 แตในระยะ 2 ปแรกของการประกาศใช เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับ 2558 (14 พย. 2558-13 พ.ย. 2560) 
คณะกรรมการอุดมศกึษาใหมีการทดลองนํารองโดยใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงสามารถกําหนดวิธีการของตนเองเพ่ือใชประเมิน
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ ในปจจุบันยังไมมีความเคลื่อนไหวเพ่ิมเติม 
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1.6 อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1) มีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

-เปนผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
-เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
-มีจํานวนอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลงั โดยอยางนอย 1 รายการ 
ตองเปนผลงานวิจัย 
กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ผลงาน 
ภายใน 2 ป หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ป หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ป 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ท่ีปรากฏชื่อในคอลัมนท่ี 2 ของ
ตาราง 1.1) โดยรายงานแยกเปนรายบุคคล ท้ังนี้ กรุณารายงานเฉพาะผลงานในชวง ส.ค. 2558 (2015) -31 
พ.ค. 2563 (2020) หากมีผลงานไมครบ 3 ผลงานใน 5 ปยอนหลังและเปนอาจารยใหม  กรุณาวงเล็บระบุทาย
ชื่ออาจารยวาเปน “อาจารยใหม (อายุงานไมถึง 5 ป)” 
(หากผลงานเปน proceeding บอกระบุ เลขหนาดวยเพ่ือใหรูวาไมได เปนบทคัดยอเพียงอยางเดียว ท้ังนี้  
proceeding ท่ีมีเฉพาะบทคัดยอไมสามารถนับวาเปนผลงานตามเกณฑนี้ได) 
อาจารยประจําหลักสูตรทานท่ี  1 ชื่อ.รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค 
รายการผลงานวิชาการ ในชวง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 

1. Nun-anan, P., Wisunthorn, S., Pichaiyut, S., Nathaworn, C. D., & Nakason, C.2020. Influence 

of nonrubber components on properties of unvulcanized natural rubber.  Polymers for 
Advanced Technologies, 31(1), 44-59. 

2. Yangthong, H, Wisunthorn, S., Pichaiyut, S. , Nakason, C. 2019. Novel epoxidized natural 
rubber composites with geopolymers from fly ash waste, Waste Management, 87: 148-
160. 

3. Nun-anan, P., Wisunthorn, S., Pichaiyut, S., Nathaworn, C.D., Nakason, C. 2019. Influence 
of nonru bber components on properties of unvulcanized natural rubber, Polymers for 
Advanced Technologies, 1-16.  

4. Yangthong, H, Pichaiyut, S.  Jumrat, S.   Wisunthorn, S.  Nakason, C.  2019.  Mechanical, 
thermal, morphological, and curing properties of geopolymer filled natural rubber 
composites, Journal of Polymer Science, 136: 1-17. 

5. Pichaiyut, S., Nakason, C., Wisunthorn, S. 2018. Biodegradability and Thermal Properties 
of Novel Natural Rubber/Linear Low Density Polyethylene/ Thermoplastic Starch Ternary 
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Blends, Journal of Polymers and the Environment, Article in 
Press.doi.org/10.1007/s10924-017- 1174-3. 

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

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

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

9. Thongnuanchan, B.  Rattanapan, S.  Persalea, K.  Thitithammawong, A.  Pichaiyut, S. 
Nakason, C. 2017. Improving properties of natural rubber/polyamide 12 blends through 
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1155. 

10. Boontawee, H. Nakason, C. Kaesaman, A. Thitithammawong, A. Chewchanwuttiwong, S. 
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Technol., 36(3): 320–330. 

11. Uthaipan, N. Jarnthong, M. Peng, Z. Junhasavasdikul, B. Nakason, C. Thitithammawong, A. 
2017. Effects of crosslinked elastomer particles on heterogeneous nucleation of isotactic 
PP in dynamically vulcanized EPDM/PP and EOC/PP blends, J. Polym. Res., 24(8): 118 -
118. 

12. Jarnthong, M.  Peng, Z.  Lopattananon, N.  Nakason, C.  2 0 1 7 .  Nanosilica–reinforced 
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13. Uthaipan, N. Junhasavasdikul, B. Vennemann, N. Nakason, C. Thitithammawong, A. 2017. 
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44857(1)-44857(10). 

14. Nakaramontri, Y. Pichaiyut, S. Wisunthorn, S. Nakason, C. 2017. Hybrid carbon nanotubes 
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conductivity by reducing gaps separating carbon nanotube encapsulates, Euro. Polym. J., 
90: 467–484. 

27 
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ไดทําหนาท่ีแทนอาจารยชุดเกาแลว) 

 
ขอ 2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปจจุบันทุกทานมีช่ือเปนอาจารยประจําหลักสูตรตามท่ีระบุในคอลัมนท่ี 
2 ของตาราง 1.1 หรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ตามท่ีระบุในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) ทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (นั่นคือ อยูในคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทุกทาน) หรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 2.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปจจุบัน (ตามท่ีระบุในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย “*”) 
ทุกทานอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา6

7 หรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 2.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปจจุบัน (ตามท่ีระบุในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย “*”) 
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได (ยกเวนพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได
ไมเกิน 2 คน) 

7 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็น 
“อยูปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา” วาควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ ในการตีความ ท่ีประชุมไดใหหลักการวา การ
ลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยตองมีการแตงตั้งอาจารยคนใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แต
กระบวนการแตงตั้งยังไมถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูในข้ันตอนของกระบวนการในระดับคณะแลว ถือไดวา
มหาวิทยาลยัไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา กรณีท่ีตีความเปนกรณีของอาจารยประจําหลักสูตร 
แตนาจะรวมถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรดวย 
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           ก. หลักสูตรของทานไดระบุชัดเจนในเลมหลักสูตร (มคอ. 2) วาเปนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการใชหรือไม (หรือสภามหาวิทยาลัยไดมีความเห็นวา หลักสูตรของทานเปนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการใชหรือไม)7

8 
 ใช            
 ไมใช  
 
          ข. หลักสูตรของทานเปนไปตามเกณฑท่ีระบุในขอ 2.4 หรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
(หมายเหตุ: ผูประเมินจะตรวจสอบเกณฑในขอนี้โดยใชฐานขอมูลหลักสูตรท่ีมีอยู) 
 
2.5 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปจจุบัน (ตามท่ีระบุในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย 
“*”) เปนไปตามเกณฑดังนี้ใชหรือไม 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ 
ปริญญาโท อยางนอย 3 ราย 
ปริญญาเอก อยางนอย 3 ราย  

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน 
ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 โปรดระบุรายละเอียดหากหลักสูตรของทานมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนอยกวาท่ีกําหนด และอยู
ระหวางการเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
(เชน ขอมูลวันท่ีหลักสูตรผานสภามหาวิทยาลัย ผลการพิจารณาของ กกอ. ในปจจุบัน หรือความคืบหนาตาง ๆ) 
 
.................................................................................................................................................................................... 
 

8 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสตูรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตรเขามาใชในการ
เรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุ
ศาสตรใหมข้ึน ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร) ภูมิศาสตร
สารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-เคมี)  
ตัวอยางหลักสตูรท่ีไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศกึษาเพ่ือการพัฒนา (ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 เมือ่วันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 
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2.6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ตามท่ีระบุในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย 
“*”) มีคุณวุฒิดังนี้หรือไม 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือ 

ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือ 

ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
2.7 อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ตามท่ีระบุในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย 
“*”) มีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ใชหรือไม 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

-เปนผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
-เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
-มีจํานวนอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 
รายการ ตองเปนผลงานวิจัย 
กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทําหนาท่ีเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สําเร็จการศึกษาอยางนอย 
1 ผลงาน ภายใน 2 ป หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ป หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ป 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
        กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ในคอลัมนท่ี 2 ของ
ตาราง 1.1) แยกเปนรายบุคคล โดยรายงานเฉพาะผลงานในชวง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
หากมีผลงานไมครบ 3 ชิ้นใน 5 ปยอนหลังและเปนอาจารยใหม กรุณาวงเล็บระบุทายชื่ออาจารยวาเปน “อาจารย
ใหม (อายุงานไมถึง 5 ป)” 
 
***กรุณาระบุเฉพาะขอมูลของอาจารยท่ียังไมไดรายงานในหัวขอ 1.6 ***** 
 

เกณฑขอ 3. คุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํา 
(การประเมิน: อาจารยท่ีสอนนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑสกอ 2548 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 2548 
อาจารยท่ีสอนนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2558 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 2558) 

หมายเหตุ: หากนักศึกษาเรียนในหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. XXXX  
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ถา พ.ศ. XXXX คือ 2558 หรือกอนหนานั้น แสดงวานักศึกษาอยูในหลักสูตรท่ีใชเกณฑ สกอ 2548  
ถา พ.ศ. XXXX คือ 2560 หรือหลังจากนั้น แสดงวานักศึกษาอยูในหลักสูตรท่ีใชเกณฑ สกอ 2558 
ถา พ.ศ. XXXX คือ 2559 กรุณาตรวจสอบในตัวเลมหลักสูตรวาใชเกณฑ สกอ 2548 หรือ 2558 
กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารยผูสอนท่ีสอนในรายวิชาของหลักสูตรและเปนอาจารยประจํา (ไมรวมวิชา
วิทยานิพนธ) 
หมายเหตุ ในเกณฑขอ 3 นี้ ใหระบุเฉพาะอาจารยผูสอนท่ียังดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นั่นคือ ตองยังเปนบุคคลากรประจําของ
มหาวิทยาลัย 
หากไมมีรายวิชาสอนในหลักสูตรเลย สามารถขามขอนี้ได และกรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองวางตอไปนี้             
.....................  ไมมีวิชาสอนในหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 3.1 อาจารยผูสอนทุกทานท่ีสอนในรายวิชาของหลักสูตรและเปนอาจารยประจํา (ไมรวมวิชา
วิทยานิพนธ) 

ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารยผูสอนท่ี

เปนอาจารยประจํา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

มีประสบการณ
สอนในระดับ

มหาวิทยาลัยก่ีป 
(นับถึง สค. ของป
ท่ีทําการประเมิน

ในครั้งน้ี) 

กรุณาระบุ 
1) รหัสวิชาท่ีสอน 

2) วิชาดังกลาวเรียนโดยนักศึกษาท่ี
อยูในหลักสูตรท่ีใชเกณฑ สกอ 

2548 หรือ 2558 

1. รศ.ดร. เจริญ  
นาคะสรรค 

วท.บ. (เคมี),  
ม.สงขลานครินทร, 2529 
วท.ม.(วิทยาศาสตรพอลิ
เมอร), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534 
Ph.D. (Polymer Rheology 
and Processing), 
University of Bradford, 
England, 2540 

29 ป 1 . วิ ช า 927 -505  SPI(SP CUR 
INTER RUB TECH I) (2548) 
2.วิชา927-568 Thermoplastic 
elastomers ( 2548) 
3. วิชา 927-506 SP.II (NANO IN 
RUB,THER ELAS) (2548) 
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2 ผศ.ดร. สกุลรัตน  
พิชัยยุทธ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร, 2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  
ม.สงขลานครินทร, 2551 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  
ม.สงขลานครินทร, 2555 

7 ป 1. วิชา 927-521 Polymer 
Synthesis (2548) 
2. วิชา 927-522 Advanced  
Instrument Analysis (2548)  
3. วิชา 927-525 Polymer 
blends (2548) 
4. วิชา 927-503 Processing of 
rubbers (2548) 
5. 927-568 Thermoplastic 
elastomers (2548)  
 

3. ผศ.ดร.วรรณรัตน  
เชื่องชยะพันธุ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  
ม. สงขลานครินทร, 2555 
Ph. D.  ( Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer) , Universite du 
Maine, France, 2555 
วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม. สงขลานครินทร, 2552 

8 ป 1. 927-521 Polymer Synthesis 
(2548) 
2. 927-522 Advanced  
Instrument Analysis(2548) 
3. 927-524 Structure-Property 
Relationship of 
Polymer(2548) 
 

4 ดร.จุฑารัตน อินทปน วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  
ม.สงขลานครินทร, 2546 
ป ร .ด . (วิ ท ย าศาสตร และ
เทคโนโลย ี
พอลิเมอร), ม.สงขลานครินทร
, 2553 
 Ph. D.  ( Biotechnology 
and Microbiology) ,    
Montpellier SupAgro, 
France, 2553 

17 ป 1. 927-502  Aditives for 
rubbers (2548) 
2. 927-504 Testing of rubbers 
(2548) 
3. 927-601 Seminar in rubber 
tech I (2548) 
4. 927-605 Seminar in rubber 
tech III (2548) 
5. 927-605 Seminar in rubber 
tech IV (2548) 

5.ผศ.ดร. สุนสิา  
สุชาติ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร, 2533 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม, 
2542 
Ph.D. (Chemical 

28 ป 1.927-501 Natural and 
synthetic rubber material 
(2548) 
2.927-503 Processing of 
rubber (2548) 
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Engineering), Universite 
de Montpellier II, France, 
2555 

3.927-504 Testing of rubbers 
(2548) 
4.927-525 Polymer blends 
(2548) 

6.ดร.เอกสิษฐ  
อนันตเจริญวงศ 

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

15 ป 1.927-501 Natural and 
synthetic rubber material 
(2548) 
2.927-503 Processing of 
rubbers (2548) 
3.927-525 Polymer blends 
(2548) 

7.ผศ.ดร.สุวลักษณ   
วิสุนทร 

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

19 ป 1.927-502  Additive for 
Rubbers (2548) 
2. 927-524 Structure-Property 
Relationship of Polymer 
(2548) 
3. 927-601 Seminar in Rubber 
Technology I (2548) 
4. 927-602 Seminar in Rubber 
Technology II (2548) 
5. 927-603 Seminar in Rubber 
Technology I (2548) 
6. 927-604 Seminar in Rubber 
Technology II (2548) 
7. 927-605 Seminar in Rubber 
Technology III (2548) 
8. 927-606 Seminar in Rubber 
Technology IV (2548) 

 
3.1 อาจารยผูสอนทุกทานท่ีเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย (ตามท่ีระบุในตารางท่ี 3.1) มีคุณวุฒิตามเกณฑ
ตอไปนี้หรือไม 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ เกณฑ 
ปริญญาโท 2558 -มีคุณวุฒิ ข้ันต่ํ าปริญญาโทหรือเทียบเท าในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
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2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาท่ีเปดสอน  

ปริญญาเอก 
 

2558 -มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
-ในกรณีรายวิชาท่ีไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให
อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทาง
วิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ีอาจารยผูสอนได 

2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาท่ีเปดสอน8

9 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
3.2 อาจารยผูสอนทุกทานท่ีเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย (ตามท่ีระบุในตารางท่ี 3.1) มีประสบการณดาน
การสอนหรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
3.3 อาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยทุกทาน (ตามท่ีระบุในตารางท่ี 3.1) มีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑตอไปนี้หรือไม 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ เกณฑ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 -เปนผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และ 
-เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน

9
 ก. อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได  แมจะยังไมมีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 

ภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่เร่ิมสอนจะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก และเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได (บันทึกขอความที่ ศธ 0506(4)/ว
867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
ข. แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณาดาน
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ  
           ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แทนเปนกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย 
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การพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
-มีจํานวนอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง (เปนงานวิจัย
หรือไมก็ได) 
-กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทาง
วิชาการหลังสําเร็จการศึกษา สามารถอนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนใน
ระดับปริญญาโทได 

2548 อาจารยผูสอนทุกทานมีผลงานวิจัยท่ีบงบอกประสบการณในการทําวิจัย
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือไม (นั่นคือมีผลงาน
ทางวิชาการ--ในท่ีนี้ไมระบุจํานวนชิ้นหรือกรอบเวลา) 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยสอนท่ีเปนอาจารยประจําทุกทาน (ท่ีระบุในตาราง 3.1) แยกเปน
รายบุคคล โดยรายงานเฉพาะผลงานในชวง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) หากไมมีผลงาน 1 ชิ้น
ใน 5 ปยอนหลังและเปนอาจารยใหม กรุณาวงเล็บระบุทายชื่ออาจารยวาเปน “อาจารยใหม” (อายุงานไมเกิน 5 
ป) (หากไมมีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปยอนหลัง สามารถรายงานผลงานท่ีเกากวานั้นได) 
 
***กรุณาระบุเฉพาะอาจารยทานท่ียังไมรายงานผลงานในหัวขอ 1.6 หากเหมือนกันทุกประการไมตองรายงานซํ้า 
 

เกณฑขอ 4. อาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษ 
(การประเมิน: อาจารยพิเศษท่ีสอนนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑสกอ 2548 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 2548 
 อาจารยพิเศษท่ีสอนนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2558 ใหประเมินโดยใชเกณฑ สกอ 2558) 

 กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารยผูสอนท่ีสอนในรายวิชาของหลักสูตรและเปนอาจารยพิเศษ (ไมรวม
วิชาวิทยานิพนธ) 
อาจารยผูสอนตามเกณฑหมายถึงอาจารยท่ีไดทําการสอนจริงในชวงปการศึกษาท่ีประเมิน มิใชรายชื่ออาจารย
ผูสอนท่ีปรากฏอยูในตัวเลม มคอ 2 หรือเลมหลักสูตร 
อาจารยพิเศษตามเกณฑขอนี้ คือ อาจารยท่ีไมไดสังกัดมหาวิทยาลัย อาจารยท่ีสังกัดของมหาวิทยาลัยถือเปน
อาจารยประจํา 
หากไมมีรายวิชาสอนในหลักสูตรเลยหรือไมมีอาจารยพิเศษ สามารถขามขอนี้ได และกรุณาทําเครื่องหมาย  
ในชองวางตอไปนี้         
   ไมมีวิชาสอนในหลักสูตร/ไมมีอาจารยพิเศษ 
  

เกณฑขอ 5 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธหลัก  
(การประเมิน: อาจารยท่ีปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑสกอ 2548 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 
2548 อาจารยท่ีปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2558 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 2558) 
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           กรุณาระบุขอมูลอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธในตารางขางลาง 
หากไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/สารนิพนธหลัก (เชน หลักสูตรเพ่ิมเริ่มเปด) สามารถขามขอนี้ได และ
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองวางตอไปนี้             . 
....................  ไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/สารนิพนธหลัก 
 
ตารางท่ี 5.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธหลัก ***ขอมูล ณ วันท่ีเขียน
รายงานผลฉบับนี้*** 

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก/สาร
นิพนธหลัก (+ตําแหนง

ทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ี
สําเร็จการศึกษา(ทุกระดับ

การศึกษา) 

ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาท่ีอาจารยในคอลัมนแรกเปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/สารนิพนธหลักในทุก
หลักสูตร (ท้ังหลักสูตรนี้และหลักสูตรอ่ืน ๆ) กรุณา
วงเล็บทายชื่อนักศึกษาวาอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 
2548 หรือ 2558 
-นับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
และสารนิพนธ รวมท้ังท่ีรักษาสถานภาพ 
***ขอมูล ณ วันท่ีเขียนรายงานผลฉบับนี้*** 

1.ผศ.ดร. วรรณรัตน  

เชื่องชยะพันธุ 

ป ร .ด . (เท ค โน โลยี พ อลิ
เมอร),  
ม. สงขลานครินทร, 2555 
Ph. D.  ( Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du 
Maine, France, 2555 
ว ท .ม .(เท ค โน โล ยี พ อ ลิ
เมอร), 
ม. สงขลานครินทร, 2552 

เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของ 
1. นางสาววิมลวรรณ พลจร รหัส 6140320203 

(ใชเกณฑ สกอ 2558) ปริญญาโท 
 

2.ผศ.ดร. สกุลรัตน  
พิชัยยุทธ 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร, 2548 
วท .ม . (เท ค โน โลยี พ อลิ
เมอร),  
ม.สงขลานครินทร, 2551 
ป ร .ด . (เท ค โน โลยี พ อลิ
เมอร),  
ม.สงขลานครินทร, 2555 

เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของ 
1. นางสาวนฤมล ทองคง รหัส 6040320203(ใชเกณฑ 
สกอ 2558) ปริญญาโท 
2. นายวสุธร กิติเศวตจิต รหัส 6040320205(ใชเกณฑ 
สกอ 2558) ปริญญาโท 
3. นางสาวศิริพร บัวแกว รหัส 6140320201(ใชเกณฑ 
สกอ 2558) ปริญญาโท 
 

3.ดร.จุฑารัตน อินทปน วท .บ . (เค มี ), ม .ทัก ษิณ , 
2541 

เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของ 
1. นางสาวพัชริดา สกุลนาทะวงษรหัส 6140320202 
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ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก/สาร
นิพนธหลัก (+ตําแหนง

ทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ี
สําเร็จการศึกษา(ทุกระดับ

การศึกษา) 

ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาท่ีอาจารยในคอลัมนแรกเปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/สารนิพนธหลักในทุก
หลักสูตร (ท้ังหลักสูตรนี้และหลักสูตรอ่ืน ๆ) กรุณา
วงเล็บทายชื่อนักศึกษาวาอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 
2548 หรือ 2558 
-นับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
และสารนิพนธ รวมท้ังท่ีรักษาสถานภาพ 
***ขอมูล ณ วันท่ีเขียนรายงานผลฉบับนี้*** 

วท .ม . (เท ค โน โลยี พ อลิ
เมอร),  
ม.สงขลานครินทร, 2546 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
พ อ ลิ เม อ ร ) , ม .ส ง ข ล า
นครินทร, 2553 
 Ph. D.  ( Biotechnology 
and Microbiology) ,    
Montpellier SupAgro, 
France, 2553 

(ใชเกณฑ สกอ 2558) ปริญญาโท 
 

 
 

4.ผศ.ดร.สุวลักษณ   
วิสุนทร 

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

เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของ 
1. นางสาวอรอนงค พรรณรังสี รหัส 6040320207 
(ใชเกณฑ สกอ 2558) ปริญญาโท 

5. รศ.ดร. เจริญ  
นาคะสรรค 

วท .บ . (เค มี ), ม .ส งขล า
นครินทร, 2529 
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิ
เ ม อ ร ) , จุ ฬ า ล ง ก ร ณ
มหาวิทยาลัย, 2534 
Ph. D.  ( Polymer 

เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของ 
1.นางสาวปริษา ไฝบุญจันทร รหัส 5740330101 ใช
เกณฑสกอ 2548 ปริญญาเอก 
2.นางสาวภัทรวดี หนุนอนันต รหัส 5740330102 ใช
เกณฑสกอ 2548 ปริญญาเอก 
3. นางสาวหัสฤทัย ยางทอง รหัส 5740330103 ใช
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ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก/สาร
นิพนธหลัก (+ตําแหนง

ทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ี
สําเร็จการศึกษา(ทุกระดับ

การศึกษา) 

ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาท่ีอาจารยในคอลัมนแรกเปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/สารนิพนธหลักในทุก
หลักสูตร (ท้ังหลักสูตรนี้และหลักสูตรอ่ืน ๆ) กรุณา
วงเล็บทายชื่อนักศึกษาวาอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 
2548 หรือ 2558 
-นับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
และสารนิพนธ รวมท้ังท่ีรักษาสถานภาพ 
***ขอมูล ณ วันท่ีเขียนรายงานผลฉบับนี้*** 

Rheology and 
Processing) , University 
of Bradford, England, 
2540 

เกณฑสกอ 2548 ปริญญาเอก 
4.นางสาวอภิญญา ไกรนอย รหัส 5740330104 ใช
เกณฑสกอ 2548 ปริญญาเอก 
5. นายเกรียงศักดิ์ ดําอําไพ รหัส 5940330104 ใช
เกณฑสกอ 2548 ปริญญาเอก 
6. นางสาวธนัญญา ศิริวาส รหัส 6140330201 ใช
เกณฑสกอ 2548 ปริญญาเอก 

 
ขอ 5.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธทุกทานมีชื่อเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีระบุในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.110 (ขอนี้ประเมินเฉพาะอาจารยท่ีปรึกษาฯ ในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ 
สกอ 2558 เทานั้น เกณฑ 2548 ระบใหเปนเพียงอาจารยประจําเทานั้น) 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 5.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธหลักทุกทานมีคุณวุฒิดังนี้ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ เกณฑ 
ปริญญาโทและเอก 
 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี
ตําแหนงรองศาสตราจารย (แตตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร) 

2548 อาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงไม
ตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
10

11  

10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ. ศ. 2548 ในขอ 7.5 ระบุวา ในกรณีที่มีความ
จําเปนยิ่ง เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหทําหนาที่เปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม 

“อาจารยเกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดตอไปจนนักศึกษาสําเรจ็การศึกษา หาก
นักศึกษาไดรบัอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระกอนการเกษียณอายุ (จากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557) แตตองมีหนังสือมอบหมายงานจากคณะอยางเปนทางการ 
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 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 5.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธทุกทานมีผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ระดับ
ของ
หลักสูตร 

เกณฑ 
สกอ 

เกณฑ 

ปริญญา
โทและ
เอก 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทาง
วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 
รายการตองเปนผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใชเกณฑเดียวกัน) 
 กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทําหนาท่ีเปน อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตองมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลัง สําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ชิ้น ภายใน 2 ป หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ป หรือ 3 
ชิน้ ภายใน 5 ป 

2548 ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
(ดูเชิงอรรถท่ี 8)11

12 
 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธทุกทานใน
ปจจุบันทุกทาน โดยแยกเปนรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในชวง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 

11 ก. อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได  แมจะยังไมมีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่เร่ิมสอนจะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก และเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได (บันทึกขอความที่ ศธ 0506(4)/ว
867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
ข. อาจารยประจําที่สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรนับคุณวุฒิเทียบเทาปริญญาเอก (หากมีการเทียบเทาอยางเปนทางการโดย สกอ.) และสามารถเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมได หากมีเงื่อนไขเปนไปตามเกณฑการ
ประเมิน  
ค. แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิ
และตําแหนงทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจําในสถาบันเทานัน้ 
12 สําหรับการประเมินตามเกณฑ์ พ.ศ. 2548 เกณฑขอนี้ไมนําไปตัดสินวาการดําเนินงานไมไดมาตรฐาน แตเปนขอเสนอแนะใหผูบริหาร

หลักสูตรนําไปพัฒนา 
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(2020) หากมีผลงานไมครบ 3 ชิ้นใน 5 ปยอนหลังและเปนอาจารยใหม กรุณาวงเล็บระบุทายชื่ออาจารยวาเปน 
“อาจารยใหม” (อายุงานไมเกิน 5 ป) (หากไมมีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปยอนหลัง ใหรายงานผลงานท่ีเกากวานั้นได) 
 
***กรุณาระบุเฉพาะท่ีแตกตางจากหัวขอ 1.6 (หากเหมือนกันทุกประการไมตองรายงานซํ้า) 
 
ขอ 5.4 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธหลักมีภาระงานตามเกณฑดังนี้ (หลักสูตรปริญญาโทและเอก
ใชเกณฑเดียวกัน) 

เกณฑ สกอ 2558 มดีังนี้ 
คุณวุฒิ-ตําแหนงวิชาการของอาจารย เกณฑ 

อาจารยประจําหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ 

เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 5 คน  

อาจารยประจําหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เที ยบ เท าและดํ ารงตํ าแหน งระดั บ ผู ช ว ย
ศาสตราจารยข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ 
(ป.เอก+ผศ., ป.เอก+รศ., ป.โท+รศ. และ ป.
โท+ศ.) 

ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 10 คน 

อาจารยประจําหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาและดํารงตําแหนงระดับศาสตราจารย  

ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 10 คน 
แตสามารถเสนอตอสภาสถาบันใหสามารถรับนักศึกษาไดไม
เกิน 15 คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแล
นั ก ศึ กษ าม ากกว า  15  คน  ให ข อความ เห็ น ช อบ จาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี 

หมายเหตุ: สําหรับสารนิพนธ อาจารยประจําหลักสูตร 1 คนเปนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธของนักศึกษาปริญญา
โทไดไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีทํา
วิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีทําสารนิพนธ แตท้ังนี้รวมแลวตองไมเกิน 15 คนตอภาคการศึกษา 
 

เกณฑ สกอ 2548 
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 5 คน แตสามารถดูแลนักศึกษาไมเกิน 10 คนไดหากสภาสถาบัน
เห็นชอบ  สําหรับสารนิพนธ อาจารยประจําหลักสูตร 1 คนเปนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธของนักศึกษาปริญญา
โทไดไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีทํา
วิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีทําสารนิพนธ 3 คน แตท้ังนี้รวมแลวตองไมเกิน 15 คนตอภาค
การศึกษา 
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  เปนไปตามเกณฑ1213 (ประเมินภาระงาน ณ วันท่ีจัดทํารายงานนี้)  
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................... 
 

เกณฑขอ 6 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา  
(การประเมิน: อาจารยท่ีปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑสกอ 2548 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 
2548 อาจารยท่ีปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2558 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 2558) 

 กรุณาระบุขอมูลอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมท่ีเปนอาจารย
ประจําในตารางขางลาง อาจารยประจํา คือ ผูท่ียังดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นั่นคือ ตองยังเปนบุคคลากรประจําของมหาวิทยาลัย 
 ***อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม/สารนิพนธรวมในขอนี้ตองเปน**อาจารยประจํา**(แตไมตองเปน
อาจารยประจําหลักสูตรท่ีระบุในตารางท่ี 1.1 ก็ได) 
หากไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธรวม/สารนิพนธรวม สามารถขามขอนี้ได และกรุณาทําเครื่องหมาย  ใน
ชองวางตอไปนี้             . 
....................  ไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม/สารนิพนธรวม 
 
ตารางท่ี 6.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา (นับ
เฉพาะท่ีอาจารยปรึกษารวมของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ไมตองนับการทําหนาท่ีในหลักสูตรอ่ืนสําหรับเกณฑสวนนี้) 

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม/สารนิพนธรวม  
(ระบุตําแหนงทางวิชาการดวย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาท่ีอาจารยใน
คอลัมนแรกเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม (เฉพาะ
ในหลักสูตรนี้) กรุณาวงเล็บทายชื่อนักศึกษา
วาอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2548 หรือ 
2558 
***ขอมูล ณ วันท่ีเขียนรายงานผลฉบับนี้*** 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม   
1.รศ. ดร. เจริญ นาคะสรรค Ph.D. (Polymer Rheology 

and Processing), 
University of Bradford, 
England, 2540 

1. นางสาวอรอนงค พรรณรังษี  
รหัส6040320207 (ใชเกณฑ สกอ 2558)
ปริญญาโท 
2. นายวสุธร กิติเศวตจิต รหัส 6040320205 

13นับนักศึกษาท่ีอาจารยดูแลท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธและสารนิพนธ รวมท้ังผูท่ีรักษาสถานภาพในทุกหลักสูตรไมเฉพาะ
หลักสูตรท่ีประเมินน้ี การประเมินจะพิจารณาขอมูล ณ วันท่ีรายงานผล 
 หากนักศึกษาท่ีอาจารยดูแลท้ังหมดอยูในหลักสูตรท่ีใชเกณฑ 2548  การประเมินจะใชเกณฑ 2548   
หากนักศึกษาท่ีอาจารยดูแลท้ังหมดอยูในหลักสูตรท่ีใชเกณฑ 2558 การประเมินจะใชเกณฑ 2558   
แตหากอาจารยทานใดมีนักศึกษาท้ังในหลักสูตรท่ีใชเกณฑ สกอ 2548 และ2558 ผลการประเมินอาจมีความขัดแยงกันเฉพาะกรณี
ท่ีอาจารยวุฒิปริญญาเอกท่ียังไมมีตําแหนงทางวิชาการ ในกรณีน้ี ผลการประเมินจะเปน “มีขอสังเกต” (เชน มีนักศึกษาเกณฑ 48
จํานวน 8 คน และมีนักศึกษาเกณฑ 58 จํานวน 2 คน) 
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วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิ
เมอร), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร, 2529 

(ใชเกณฑ สกอ 2558) ปริญญาโท 
3. นางสาวศิริพร บัวแกว รหัส 6140320201 
(ใชเกณฑ สกอ 2558) ปริญญาโท 

2. ผศ.ดร.วรรณรัตน เชื่องชยะพันธ ปร.ด.(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร) ม.
สงขลานครินทร, 2555  
วท.ม.(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร) ม.
สงขลานครินทร, 2552 
วท.บ. (เคมี) ม.สงขลา
นครินทร,  2549 

1. นางสาวฌัชชา เพชรทอง  
รหัส 6040320201 (ใชเกณฑ สกอ 2558) 
ปริญญาโท 
2 .น า ง ส า ว ป ริ ษ า  ไฝ บุ ญ จั น ท ร  ร หั ส 
5740330101 (ใชเกณฑ 2548) ปริญญาเอก 

3.ผศ.ดร.สกุลรัตน พิชัยยุทธ ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม.สงขลานครินทร, 2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม.สงขลานครินทร, 2551 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม. 
สงขลานครินทร,2548 

1. นางสาวอรอนงค พรรณรังษี  
รหัส6040320207 (ใชเกณฑ สกอ 2558)
ปริญญาโท 
2. นางสาวพัชริดา สกุลนาทะวงษ รหัส 

6140320202(ใชเกณฑ สกอ 2558)ปริญญา
โท 
3 .น า ง ส า ว ป ริ ษ า  ไฝ บุ ญ จั น ท ร ร หั ส 
5740330101 (ใชเกณฑ 2548) ปริญญาเอก 
4 .น างส าว ภั ท ร ว ดี  ห นุ น อ นั น ต  ร หั ส 
5740330102 (ใชเกณฑ 2548)ปริญญาเอก 
5 .  น า ง ส า ว หั ส ฤ ทั ย  ย า ง ท อ ง  ร หั ส 
5740330103 (ใชเกณฑ 2548)ปริญญาเอก 
6 .น า ง ส า ว อ ภิ ญ ญ า  ไก ร น อ ย  ร หั ส 
5740330104 (ใชเกณฑ 2548)ปริญญาเอก 
7 .น า ย เก รี ย ง ศั ก ดิ์  ดํ า อํ า ไ พ  ร หั ส 
5940330104 (ใชเกณฑ 2548)ปริญญาเอก 
8 .น า ง ส า ว ธ นั ญ ญ า  ศิ ริ ว า ส  ร หั ส 
6140330201 ใชเกณฑสกอ 2548ปริญญา
เอก 

4.ผศ.ดร. สุวลักษณ วิสุนทร Ph.D. Chemical 
Engineering Universite de 
Montpellier II, France, 

1.นางสาวอรอนงค พรรณรังษี  
รหัส6040320207 (ใชเกณฑ สกอ 2558)
ปริญญาโท 

52 
 



2549 
วท.ม. เคมีฟสิกส  ม.สงขลา
นครินทร,  2543 
วท.บ. (เคมี) ม.สงขลา
นครินทร, 2539 

2.นายวสุธร กิติเศวตจิต รหัส 6040320205 
(ใชเกณฑ สกอ 2558) ปริญญาโท 
3 .น างส า ว ภั ท ร ว ดี  ห นุ น อ นั น ต  ร หั ส 
5740330102 (ใชเกณฑ 2548)ปริญญาเอก 

5. ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม ป ร .ด . (วิ ท ย าศ าสต ร ก าร
อาหาร) ม .เกษตรศาสตร , 
2551 
ม.ธรรมศาสตร, 2543 
วท .ม . (วิ ท ย าศ าสต ร ก าร
อาหาร) ม .เกษตรศาสตร , 
2547 
วท .บ . (วิท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1 ทุนภูมิ
พล) 

1. นางสาววิมลวรรณ พลจร  
รหัส 6140320203 (ใชเกณฑ สกอ 2558) 
ปริญญาโท 
 

 
ขอ 6.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจําทุกทานมี
คุณวุฒิดังนี ้

ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ เกณฑ 
ปริญญาโทและเอก 
 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี
ตําแหนงรองศาสตราจารย (ไมจําเปนวา ตองเปนวุฒิในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน) 

2548 ปริญญาเอกหรือเทียบเท า หรือดํารงตําแหนงไมต่ํ ากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน13

14  

14 ก. คุณวุฒิที่สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่กําหนดไวในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแลว กรณียังไมมีการ

ประกาศ ใหอางอิงจากกลุมสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อางอิงจากแนวทางการบริหาร
เกณฑฯ ขอ 9.2) 
ข. แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณาดาน
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ  
          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนบุคคลากรประจําในสถาบัน หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น เทียบ
ไดไมต่ํากวาระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชีย่วชาญ
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 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
 ขอ 6.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมทุกทานท่ีเปนอาจารยประจํามี  
มีผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ 
สกอ 

เกณฑ 

ปริญญาโท
และเอก 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน
ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใชเกณฑเดียวกัน)
  

2548 ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมใน
ปจจุบันทุกทานท่ีเปนอาจารยประจํา โดยแยกเปนรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในชวง ส.ค. 2558 
(2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) (กรณีอาจารยท่ีดูแลนักศึกษาในหลักสูตรท่ีใชเกณฑ สกอ 48 หากไมมี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปยอนหลัง สามารถรายงานผลงานท่ีเกากวานั้นได) 
 
***กรุณาระบุเฉพาะท่ีแตกตางจากหัวขอ 1.6 หากเหมือนกันทุกประการไมตองรายงานซํ้า) 
 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม/สารนิพนธรวมทานท่ี 1 ระบุชื่อ-สกุล: ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
รายการผลงานวิชาการในชวง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 

1. Karthikeyan Venkatachalam, Somwang Lekjing and Paramee Noonim. 2019. Influences of 
Different Coating Materials on the Quality Changes of Hardboiled Salted Duck Eggs under 
Ambient Storage. Brazilian Archives of Biology and Technology. 62: 

2. ปารมี หนูนิ่ม* และพิมพกานต กลาณรงค. 2563. คุณภาพของไขปลาริวกิวตมภายหลังการดองน้ําเกลือ. 
แกนเกษตร, 48 (ฉบับพิเศษ 1) 

เฉพาะดานแทนเปนกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งนั้น
ดวย 
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3. สมหวัง เล็กจริง ชูขวัญ เตชกานนท นิฤมล กลัดบุบผา และปารมี หนูนิ่ม*. 2563. ผลของสารตาน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันตอคุณภาพของไขแดงเค็มผง. แกนเกษตร, 48 (ฉบับพิเศษ 1) 

4. ปารมี หนูนิ่ม*.  2563.  การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูรายวิชาการประเมินและควบคุมคุณภาพ
อาหารโดยวิธีการทําปฏิบัติการกับวิธีการเรียนรูผานโครงงาน.  ศึกษาศาสตร ม. นเรศวร. 22(3) 

5. ปารมี หนูนิ่ม* สมหวัง เล็กจริง และ สุลาวรรณ หอมแกว. 2562. คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของไข
แดงเค็มอบพรอมปรุง. แกนเกษตร, 47 (ฉบับพิเศษ 2): 1089-1096. 

6. สมหวัง เล็กจริง* ปารมี หนูนิ่ม สุจินดา บุตตะจีน และ ปทมา จันทะวงค. 2562. ผลของการทดแทนแปง
ขาวสาลีดวยแปงขาวกลองสังขหยดตอคุณภาพทางเคมีกายภาพและประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑขนมขบ
เค้ียว. แกนเกษตร, 47 (ฉบับพิเศษ 1): 679-684. 

7. Wilaiwan Chanturod and Paramee Noonim*.  Inhibitory Effect of Mixed Betel Leaves and 
Cinnamon Crude Extracts on Growth of Aspergillus flavus and Aspergillus niger Isolates.  
Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal 2018, 11(1):  107-115. 

 
(สามารถระบุชื่ออาจารยและรายการผลงานวิชาการเพ่ิมเติมจนครบ) 
 
 
 

เกณฑขอ 7 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก   
(การประเมิน: อาจารยท่ีปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑสกอ 2548 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 
2548 อาจารยท่ีปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2558 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 2558) 

 กรุณาระบุขอมูลอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในตารางขางลาง  
หากไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม/สารนิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก สามารถขามขอนี้ได และ
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองวางตอไปนี้              
....................  ไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม/สารนิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ตารางท่ี 7.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก   

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม/สารนิพนธรวม (กรุณาระบุ

ตําแหนงทางวิชาการ ถามี) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาท่ี
อาจารยในคอลัมนแรกเปนอาจารย
ท่ีปรึกษารวม (เฉพาะในหลักสูตร
นี้) กรุณาวงเล็บทายชื่อนักศึกษาวา
อยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 
2548 หรือ 2558 
***ขอมูล ณ วันท่ีเขียนรายงานผล

55 
 



ฉบับนี้*** 
   
 
ขอ 7.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกทาน
มีคุณวุฒิดังนี ้

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ 
สกอ 

เกณฑ 

ปริญญาโท
และเอก 
 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หากไมมีคุณวุฒิตามท่ีกําหนด ตองมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
เปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดยผาน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจง คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

2548 มี คุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือ เทียบเท า หรือดํ ารงตํ าแหน งไมต่ํ ากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะเทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 หรือเปนผู เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีไดรับความ
เห็นชอบและแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจงให สกอ.รับทราบการ
แตงตั้งแลว14

15 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 หากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกไม
มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนด กรุณาระบุรายละเอียดตอไปนี้ (ถามีคุณวุฒิตามเกณฑ กรุณาขามขอนี้ ไปยังขอ 7.2) 
1. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกทานท่ี 1 ท่ี
ไมมีคุณวุฒิตามท่ีกําหนด   ชือ่.................................................. 
ขอมูลท่ีแสดงใหเห็นวาเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
................................................................................................................................ .................................................. 

15 ข. แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณา
ดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ  
          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนบุคคลากรประจําในสถาบัน หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น เทียบ
ไดไมต่ํากวาระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แทนเปนกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย 
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................................................................................................................................ .................................................. 
วันท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา …………………………………………. 
วันท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
2. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกทานท่ี 2 
ชือ่.................................................. 
ขอมูลท่ีแสดงใหเห็นวาเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
................................................................................................................................ .................................................. 
................................................................................................................................ .................................................. 
วันท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 
(เพ่ิมเติมรายชื่อและขอมูลจนครบถวน) 
 
 ขอ 7.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมทุกทาน ท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก มีผลงานทางวิชาการดังนี ้
 

ระดั
บ
ของ
หลัก
สูตร 

เกณฑ เกณฑ 

ปริญ
ญา
โท 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไมนอยกวา 
10 เรื่อง (ไมจํากัดวาตองเปนผลงานภายใน 5 ป) 
หากไมมีผลงานตามท่ีกําหนด ตองมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ี
ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดยผานความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจง คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

ปริญ
ญา
เอก 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา 5 เรื่อง (ไม
จํากัดวาตองเปนผลงานภายใน 5 ป) 
หากไมมีผลงานตามท่ีกําหนด ตองมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ี
ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดยผานความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจง คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

ปริญ 2548 มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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ญา
โท/
เอก 

 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมทุกทานท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก มี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑหรือไม 
  เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวมทุกทานท่ี
เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยแยกเปนรายบุคคล (ไมจํากัดวาตองเปนผลงานภายใน 5 ป แตตองตรงหรือสัมพันธ
กับหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ) 
 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม/สารนิพนธรวมทานท่ี 1.. ชื่อ..  
(สามารถเพ่ิมเติมรายชื่อและขอมูลจนครบ) 
 

เกณฑขอ 8 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
(การประเมิน: คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑสกอ 2548 ใหประเมินโดยใช
เกณฑสกอ 2548 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2558 ใหประเมินโดย
ใชเกณฑสกอ 2558) 

กรุณาระบุขอมูลของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
 
หากไมมีการแตงตั้งอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธในปการศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งนี้สามารถขามขอ
นี้ได และกรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองวางตอไปนี้              
....................  ไมมีการแตงตั้งอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธในปการศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งนี้ 
  
 กรุณากรอกขอมูลในตารางท่ี 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

58 
 



ตารางท่ี 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษาท่ีแตงตั้งในปการศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งนี้ 

รหัส-รายชื่อนักศึกษาท่ีสอบ

วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

 

รายชื่อคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ/สาร

นิพนธ 

เปนอาจารยประจํา

หลักสูตรหรือเปน

ผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานท่ี

กรรมการสอบ

วิทยา 

นิพนธ/สารนิพนธ

สังกัด 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษาทุกระดับ 

***วิทยานิพนธ***     

1. 6040320201 
นางสาวฌัชชา  เพชรทอง 
หลั กสู ตร  ท่ี ใช เกณ ฑ 
สกอ 2558 
 

ประธานคณะกรรมการ

สอบคือ (ผศ.ดร.สกุลรัตน 

พิชัยยุทธ) 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),   ม. สงขลานครินทร, 
2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  ม. สงขลานครินทร, 
2551 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง),         ม. สงขลานครินทร, 
2548 

 อาจารยท่ีปรึกษาหลกั 
(ดร.เอกสิษฐ อนันตเจริญ
วงศ)  

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

Ph.D.  ( Chemistry and Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du Maine, France, 2554 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม. สงขลานครินทร, 2546 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง), 
ม. สงขลานครินทร, 2541 
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 อาจารย ท่ี ปรึกษาหลั ก 

(ผศ.ดร.วรรณรัตน เชื่อง 

ชยะพันธุ) 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  
ม. สงขลานครินทร, 2555 
Ph.D.  ( Chemistry and Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du Maine, France, 2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม. สงขลานครินทร, 2552 
วท.บ. (เคมี),  
ม. สงขลานครินทร, 2549 

 คณะกรรมการสอบ คือ    

 1.ผศ.ดร. 
ประชิด สระโมฬิ 

อาจารยประจํา 

อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ

ภายนอก 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

ปร.ด.เทคโนโลยีพอลิเมอร, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2557 
วท.ม.ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2549 
วท.บ.เทคโนโลยียาง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2545 

2. 6040320203 
น างส าวน ฤ ม ล  ท อ งค ง 
หลั กสู ตร  ท่ี ใช เกณ ฑ 
สกอ 2558 
 

ประธานคณะกรรมการ

สอบคือ (ผศ.ดร.วรรณ

รัตน เชื่องชยะพันธุ) 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  
ม. สงขลานครินทร, 2555 
Ph.D. (Chemistry and Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du Maine, France, 2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม. สงขลานครินทร, 2552 
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ภายนอก วท.บ. (เคมี),  
ม. สงขลานครินทร, 2549 

 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

(ผศ.ดร.สกุลรัตน พิชัย

ยุทธ) 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),   ม. สงขลานครินทร, 
2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  ม. สงขลานครินทร, 
2551 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง),         ม. สงขลานครินทร, 
2548 

 อาจารยท่ีปรึกษารวม 
1. รศ.ดร. เจริญ นาคะ
สรรค 
 
 
 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

Ph. D.  ( Polymer Rheology and Processing) , 
University of Bradford, England, 2540 
วท .ม . (วิทยาศาสตรพอลิ เมอร ), จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร, 2529 

 2. ผศ.ดร. สวุลักษณ วิ
สุนทร 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

Ph. D.  Chemical Engineering Universite de 
Montpellier II, France, 2549 
วท.ม. เคมีฟสิกส ม.สงขลานครินทร,  2543 
วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร, 2539 
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 คณะกรรมการสอบ คือ    

 1. ดร.สุรเดช มัจฉาเวช อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),   ม. สงขลานครินทร, 
2559 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง),         ม. สงขลานครินทร, 
2552 

3. 6040320205 
นายวสุธร กิติเศวตจิต  

หลั กสู ตร  ท่ี ใช เกณ ฑ 
สกอ 2558 
 

 

ประธานคณะกรรมการ
สอบคือ (ผศ.ดร.วรรณ
รัตน เชื่องชยะพันธุ) 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  
ม. สงขลานครินทร, 2555 
Ph.D.  ( Chemistry and Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du Maine, France, 2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม. สงขลานครินทร, 2552 
วท.บ. (เคมี),  
ม. สงขลานครินทร, 2549 

 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
(ผศ.ดร.สกุลรัตน พิชัย
ยุทธ) 

อาจารยประจํา 

อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),   ม. สงขลานครินทร, 
2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  ม. สงขลานครินทร, 
2551 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง),         ม. สงขลานครินทร, 
2548 
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 อาจารยท่ีปรึกษารวม 
1. รศ.ดร. เจริญ นาคะ
สรรค 
 
 
 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
 
 

Ph.D. (Polymer Rheology and Processing), 
University of Bradford, England, 2540 
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร, 2529 

 2. ผศ.ดร. สวุลักษณ วิ
สุนทร 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

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

 คณะกรรมการสอบ คือ    

 1. ดร. อุไรวรรณ สุกยัง อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เท ค โน โล ยี ร าช
มงคลศรีวิชัย 

ปร.ด.เทคโนโลยีพอลิเมอร, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2558 
วท.บ.วิทยาศาสตรพอลิเมอร, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2545 
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ภายนอก 

4. 6040320207  
นางสาวอรอนงค พรรณรังสี 
หลั กสู ตร  ท่ี ใช เกณ ฑ 
สกอ 2558 
 

ประธานคณะกรรมการ
สอบคือ (ผศ.ดร.วรรณ
รัตน เชื่องชยะพันธุ) 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  
ม. สงขลานครินทร, 2555 
Ph.D. (Chemistry and Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du Maine, France, 2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 
ม. สงขลานครินทร, 2552 
วท.บ. (เคมี),  
ม. สงขลานครินทร, 2549 

 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
(ผศ.ดร. สุวลักษณ วิ
สุนทร) 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

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

 อาจารยท่ีปรึกษารวม 
1. รศ.ดร. เจริญ นาคะ
สรรค 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

Ph.D. (Polymer Rheology and Processing), 
University of Bradford, England, 2540 
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร, 2529 
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2. ผศ.ดร.สกุลรัตน พิชัย
ยุทธ 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลเิมอร),   ม. สงขลานครินทร, 
2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  ม. สงขลานครินทร, 
2551 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง),         ม. สงขลานครินทร, 
2548 

 คณะกรรมการสอบ คือ    

 1. ดร.สุรเดช มัจฉาเวช อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),   ม. สงขลานครินทร, 
2559 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง),         ม. สงขลานครินทร, 
2552 

5. 5740330101 นางสาว
ปริษา ไฝบุญจันทร 
หลักสูตร ท่ีใชเกณฑ 
สกอ 2548 ปริญญาเอก 
 

ประธานคณะกรรมการ

สอบคือ (ศ.ดร.สุดา เกียรติ

กําจรวงศ) 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

Ph.D. (Polymer Science and Engineering), 

Lehigh Universite, USA, 2536 

วท.ม. (เคมีฟสิกส), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516 

วท.บ. (เคมี),  
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 25 

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค 
 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

Ph.D. (Polymer Rheology and Processing), 
University of Bradford, England, 2540 
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร, 2529 
 

อาจารยท่ีปรึกษารวม 
1. ผศ.ดร.สกุลรัตน พิชัย

ยุทธ 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),   ม. สงขลานครินทร, 

2555 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  ม. สงขลานครินทร, 

2551 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),         ม. สงขลานครินทร, 

2548 
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2. ผศ.ดร.วรรณรัตน 

เชื่องชยะพันธุ 

 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

Ph.D. (Chemistry and Physico-Chemistry of 

Polymer), Universite du Maine, France, 2555 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร), 

ม. สงขลานครินทร, 2552 

วท.บ. (เคมี),  

ม. สงขลานครินทร, 2549 

3. Prof.Dr. Norbert 
Vennemann 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

University of 

Applied 

Science, 

Osnabruck, 

Germany 

Doctor of natural sciences (Dr. rer. nat.) - 

University of Osnabrück, Germany, 1987 

Diploma degree (Physics) - University of 

Osnabrück Osnabrück, Germany, 1983 

คณะกรรมการสอบ คือ    

1. Prof.Dr. Claudia 

Kummerlowe  

อาจารยประจาํ 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

University of 
Applied 
Science, 
Osnabruck, 
Germany 

1997 Dr. habil. (Dr.Sc.) in Chemistry and 

Technology of Polymeric Materials - 

University of Technology Wroclaw (Poland) 

1985  Dr. rer. nat. (Ph.D.) in Polymer 
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ภายนอก 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sciences - Dresden University of 

Technology, Germany 

1980 Diploma (M.Sc.) in Chemistry - 

Dresden University of Technology, Germany 

2. ผศ.ดร.อโนมา ธิติธรรม

วงศ 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),   ม. สงขลานครินทร, 

2551 

วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ),         ม. สงขลา

นครินทร, 2546 

6.5740330102 น.ส. 
ภัทรวดี หนุนอนันต 

 หลักสูตร ท่ีใช
เกณฑ สกอ 2548 
ปริญญาเอก 

 

ประธานคณะกรรมการ 

Prof.Dr. Norbert 

Vennemann 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

University of 

Applied 

Science, 

Osnabruck, 

Germany 

Doctor of natural sciences (Dr. rer. nat.) - 

University of Osnabrück, Germany, 1987 

Diploma degree (Physics) - University of 

Osnabrück Osnabrück, Germany, 1983 
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อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค 
 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

Ph.D. (Polymer Rheology and Processing), 
University of Bradford, England, 2540 
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร, 2529 

อาจารยท่ีปรึกษารวม 
1. ผศ.ดร.สกุลรัตน พิชัย

ยุทธ 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),   ม. สงขลานครินทร, 

2555 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  ม. สงขลานครินทร, 

2551 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),         ม. สงขลานครินทร, 

2548 

2. ผศ.ดร.สุวลักษณ วิ

สุนทร 

 

 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
 

Ph.D. Chemical Engineering Universite de 

Montpellier II, France, 2549 

วท.ม. เคมีฟสิกส ม.สงขลานครินทร,  2543 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร, 2539 
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3. ดร. ชชัมณฑ แดง

กนิษฐ นาถาวร 

 

 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

ศูนยวิจัยยางสุ
ราษฎรธานี  
 

ปร.ด. (ชีวเคมี),   ม. สงขลานครินทร, 2548 

วท.ม. (เกษตรศาสตรพืชสวน),  ม. เกษตรศาสตร, 

2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร)พืชศาสตร),         ม. สงขลา

นครินทร, 2533 

คณะกรรมการสอบ คือ    

1. Prof.Dr. Claudia 

Kummerlowe  

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

University of 
Applied 
Science, 
Osnabruck, 
Germany 

1997 Dr. habil. (Dr.Sc.) in Chemistry and 

Technology of Polymeric Materials - 

University of Technology Wroclaw (Poland) 

1985  Dr. rer. nat. (Ph.D.) in Polymer 

Sciences - Dresden University of 

Technology, Germany 

1980 Diploma (M.Sc.) in Chemistry - 

Dresden University of Technology, Germany 
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2. ผศ.ดร. ซีตีไซยีดะห  

สายวารี 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

Ph.D. (Elastorner Technology and 

Engineering)  University of Twente  

Netherlands, 2013 

วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร)  ม. สงขลานครินทร, 

2549 

วท.บ. ม.(เทคโนโลยียาง)  ม. สงขลานครินทร,  

2543 

7. 5740303103 นางสาว

หัสฤทัย ยางทอง 

หลักสูตร ท่ีใชเกณฑ 
สกอ 2548 ปริญญาเอก 
 

ประธานคณะกรรมการ 

Prof.Dr. Norbert 

Vennemann 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

University of 
Applied 
Science, 
Osnabruck, 
Germany 

Doctor of natural sciences (Dr. rer. nat.) - 

University of Osnabrück, Germany, 1987 

Diploma degree (Physics) - University of 

Osnabrück Osnabrück, Germany, 1983 

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

ผศ.ดร.สุวลักษณ วิสุนทร 

 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

Ph.D. Chemical Engineering Universite de 

Montpellier II, France, 2549 

วท.ม. เคมีฟสิกส ม.สงขลานครินทร,  2543 

วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร, 2539 
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อาจารยท่ีปรึกษารวม 
1. รศ.ดร. เจริญ นาคะ
สรรค 
 

 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

Ph.D. (Polymer Rheology and Processing), 
University of Bradford, England, 2540 
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร, 2529 

2. ผศ.ดร.สกุลรัตน พิชัย

ยุทธ 

 

 

 

อาจารยประจํา 

อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),   ม. สงขลานครินทร, 

2555 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  ม. สงขลานครินทร, 

2551 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),     ม. สงขลานครินทร, 

2548 

3. ดร.สายสุนีย จํารัส 

 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา),   ม. ธรรมศาสตร, 2551 

วท.ม. (Environmental Technology; School of 

Energy and Materials) King Mongkut's 

University of Technology Thonburi, 2548 

วท.บ. (Environmental Resource Chemistry) 
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ผูทรงคุณวุฒิภายใน King Mongkut's Institute of Technology 

Ladkrabang, 2546 

คณะกรรมการสอบ คือ    

1. Prof.Dr. Claudia 

Kummerlowe  

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

University of 
Applied 
Science, 
Osnabruck, 
Germany 
 
 
 

1997 Dr. habil. (Dr.Sc.) in Chemistry and 

Technology of Polymeric Materials - 

University of Technology Wroclaw (Poland) 

1985  Dr. rer. nat. (Ph.D.) in Polymer 

Sciences - Dresden University of 

Technology, Germany 

1980 Diploma (M.Sc.) in Chemistry - 

Dresden University of Technology, Germany 
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2. ผศ.ดร.เบญจ ทอง

นวลจนัทร 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

Ph.D. (Materials) The University of 

Manchester The United States of America, 

2010 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร)  Prince of Songkla 

University  Thailand, 2548 

วท.บ.(เคมี)  Ramkhamhaeng University  

Thailand 

8. 5740330104 

นางสาวอภิญญา ไกรนอย 

หลักสูตร ท่ี ใช เกณฑ 
สกอ 2548 ปริญญาเอก 
 

ประธานคณะกรรมการ 

Prof.Dr. Norbert 

Vennemann 

อาจารยประจํา 

อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

University of 
Applied 
Science, 
Osnabruck, 
Germany 

Doctor of natural sciences (Dr. rer. nat.) - 

University of Osnabrück, Germany, 1987 

Diploma degree (Physics) - University of 

Osnabrück Osnabrück, Germany, 1983 
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อาจารยท่ีปรึกษารวม 
1. ผศ.ดร.สกุลรัตน พิชัย

ยุทธ 

อาจารยประจํา 

อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ

ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร
และ เท ค โน โลยี
อุตสาหกรรม 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),   ม. สงขลานครินทร, 

2555 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  ม. สงขลานครินทร, 

2551 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),         ม. สงขลานครินทร, 

254 

2. Prof.Dr. Claudia 

Kummerlowe  

 

 

 

 

 

อาจารยประจํา 

อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

 

University of 
Applied 
Science, 
Osnabruck, 
Germany  

1997 Dr. habil. (Dr.Sc.) in Chemistry and 

Technology of Polymeric Materials - 

University of Technology Wroclaw (Poland) 

1985  Dr. rer. nat. (Ph.D.) in Polymer 

Sciences - Dresden University of 

Technology, Germany 

1980 Diploma (M.Sc.) in Chemistry - 

Dresden University of Technology, Germany 

คณะกรรมการสอบ คือ    
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1. ศ.ดร.สุดา เกียรติกําจร

วงศ 

 

 

 

 

อาจารยประจํา 

อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

Ph.D. (Polymer Science and Engineering), 

Lehigh Universite, USA, 2536 

วท.ม. (เคมีฟสิกส), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516 

วท.บ. (เคมี),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 25 

 2. ผศ. ดร. เอกวิภู กาล
กรณสุรปราณี 

อาจารยประจํา 

อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

คณะวิทยาศาสตร ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),   ม. สงขลานครินทร, 

2556 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร),  ม. สงขลานครินทร, 

2552 

วท.บ. (เทคโนโลยียาง),       ม. สงขลานครินทร, 

2550 
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 ขอ 8.1 จํานวนและองคประกอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (เกณฑขอนี้สําหรับกรณีของ
วิทยานิพนธเทานั้น ไมรวมถึงสารนิพนธ)  

ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ  เกณฑ 
ปริญญาโท 2558 อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

รวมกันไมนอยกวา 3 คน 
ปริญญาเอก 2558 อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

รวมกันไมนอยกวา 5 คน 
ปริญญาโท-เอก 2548 ประกอบดวยอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน (ไมระบุ

จํานวน) 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 8.2 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ (เกณฑขอนี้สําหรับกรณีของวิทยานิพนธเทานั้น ไมรวมถึง
สารนิพนธ) 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ  เกณฑ 
ปริญญาโท 2558 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
ปริญญาเอก 2558 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธตองเปนผูทรงคุณวุฒิ จาก

ภายนอกสถาบัน 
ปริญญาโท-เอก 2548 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองเขาสอบ
วิทยานิพนธทุกครั้ง 

  เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
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เกณฑขอ 9 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนบุคคลากรในมหาวิทยาลัย (ไมใช
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 
(การประเมิน: อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑสกอ 2548 
ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 2548 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรท่ี
อิงเกณฑ สกอ 2558 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 2558 

หากไมมีการแตงตั้งอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธในปการศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งนี้
สามารถขามขอนี้ได และกรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองวางตอไปนี้              
....................  ไมมีการแตงตั้งอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธในปการศึกษาท่ีทําการประเมิน
ในครั้งนี้ 
 
ชอ 9.1 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ (ท่ีระบุในตารางท่ี 8.1 วาเปนบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัย) เปนอาจารยประจําหลักสูตรดังท่ีระบุในคอลัมนท่ี 2 ของตาราง 1.1 (สําหรับนักศึกษา
ในหลักสูตรท่ีใชเกณฑ 2558) และเปนอาจารยประจํา (สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรท่ีใชเกณฑ 
2548)  
  เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 9.2 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย (ท่ีระบุในตารางท่ี 
8.1) มีคุณวุฒิดังนี้ 

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ สกอ เกณฑ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาท่ีตําแหนงรองศาสตราจารย  

2548 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท าท่ีตํ าแหน งรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเทียบไดไมต่ํากวา
ระดับ 9 หรือเปนผู เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีไดรับความเห็นชอบและ
แตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจงให สกอ.รับทราบการ
แตงตั้งแลว (ปริญญาโทและเอกใชเกณฑเดียวกัน)15

16 

16 แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูชี่ยวชาญเฉพาะจะตอง
ไดรับการแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย) 
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่
ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปดสอน
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  เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
 ขอ 9.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย (ท่ีระบุในตารางท่ี 
8.1) มีผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ 
สกอ 

เกณฑ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 ผลงานท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน
ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม หลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย  
 กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทํา
หนาท่ีเปน อาจารย ผูสอบวิทยานิพนธ ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สําเร็จการศึกษาอยาง
นอย 1 ชิ้น ภายใน 2 ป หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ป หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 
ป (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใชเกณฑเดียวกัน) 

2548 ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

  เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย โดยแยกเปนรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในชวง ส.ค. 2558 (2015) -31 
พ.ค. 2563 (2020) หากมีผลงานไมครบ 3 ชิ้นใน 5 ปยอนหลังและเปนอาจารยใหม กรุณาวงเล็บ
ระบุทายชื่ออาจารยวาเปน “อาจารยใหม” (อายุงานไมเกิน 5 ป) (หากไมมีผลงานวิจัยในรอบ 5 ป
ยอนหลัง ใหรายงานผลงานท่ีเกากวานั้นได) 
 
***กรุณาระบุเฉพาะท่ีแตกตางจากหัวขอ 1.6 หากเหมือนกันทุกประการไมตองรายงานซํ้า) 
 
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ทานท่ี  
1. ผศ.ดร. อโนมา ธิติธรรมวงศ 
 

รายการผลงานวิชาการในชวง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) (หากไมมี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปยอนหลัง ใหรายงานผลงานท่ีเกากวานั้นได) 

 

สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตัง้ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตอง
แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย 

79 

                                                                                                                                                                      



1. SUBHAN SALAEH  ANOMA THITITHAMMAWONG ARFANDEE SALAE 
.2563.Highly enhanced electrical and mechanical properties of methyl methacrylate 
modified natural rubber filled with multiwalled carbon nanotubes..85(-):106417--. 

2. EKWIPOO KALKORNSURAPRANEE  ANOMA THITITHAMMAWONG BENCHA 
THONGNUANCHAN CHAROEN NAKASON WANIDA YUNGAOON JOBISH JOHNS 
.2561.Influence of grafting content on the properties of cured natural rubber grafted 
with PMMAs using glutaraldehyde as a cross-linking agent.ADVANCES IN POLYMER 
TECHNOLOGY.37(5):1478-1485. 

3. SUBHAN SALAEH  THAKSAPORN BANDA VIBHAVADI PONGDONG SVEN 
WIESSNER AMIT DAS ANOMA THITITHAMMAWONG .2 5 6 1 . Compatibilization of 
poly(vinylidene fluoride)/natural rubber blend by poly(methyl methacrylate) 
modified natural rubber.European Polymer Journal.107(-):132-142. 

4. CHAROEN NAKASON  WIPHAWADEE PONGDONG ANOMA 
THITITHAMMAWONG CLAUDIA KUMMERL WE NORBERT VENNEMANN 
.2561.Thermodynamically and kinetically favored locations of rice husk ash particles 
in the phase structure, and the properties of epoxidized natural rubber/thermoplastic 
polyurethane blends.Journal of Applied Polymer Science.135(38 Article):1-10. 

5. BENCHA THONGNUANCHAN  NATINEE LOPATTANANON CHAROEN NAKASON 
ANOMA THITITHAMMAWONG RATTANAWADEE NINJAN .2 5 6 2 .Ambient curable latex 
films and adhesives based on natural rubber bearing Acetoacetoxy 
functionality.Polymers for Advanced Technologies.30(3):598-607. 

6. ANOMA THITITHAMMAWONG  NATTAPON UTHAIPAN CHAROEN NAKASON 
BANJA JUNHASAVASDIKUL EKWIPOO KALKORNSURAPRANEE .2 5 6 2 . Curing 
characteristics and kinetics of EPDM and EOC compounds in co-vulcanization as 
blend.JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE.136(23 Article):1-9. 

7. SITISAIYIDAH SAIWARI  ANOMA THITITHAMMAWONG BURHAN YUSOH 
.2 5 6 2 . Recycled Rubber from Waste of Natural Rubber Gloves Blending with 
Polypropylene for Preparation of Thermoplastic Vulcanizates Compatibilized by 
Maleic Anhydride.Journal of Polymers and the Environment.27(5):1141-1149. 

8. BENCHA THONGNUANCHAN  NATINEE LOPATTANANON ANOMA 
THITITHAMMAWONG CHAROEN NAKASON WANIDA NANTAYOS SUWAT RATTANAPAN 
.2562.New Thermoplastic Vulcanizate Based on Acetoacetoxy Functionalized Natural 
Rubber/Polyamide1 2  Blend Filled with Carbon Black.Journal of Polymers and the 
Environment.27(8):1807 -1820. 

9. ANOMA THITITHAMMAWONG  CHESIDI HAYICHELAEH NURUASVARE JEHVOH 
WITCHUDA NAKASAN .2 5 6 2 . The use of reclaimed rubber from waste tires for 
production of dynamically cured natural rubber/reclaimed rubber/polypropylene 

80 



blends: effect of reclaimed rubber loading.Journal of Metals Materials and Minerals 
.29(2):98-104. 

10. CHAROEN NAKASON  WIPHAWADEE PONGDONG CLAUDIA KUMMERL WE 
NORBERT VENNEMANN ANOMA THITITHAMMAWONG .2 5 6 1 . A Comparative 
Investigation of Rice Husk Ash and Siliceous Earth as Reinforcing Fillers in Dynamically 
Cured Blends of Epoxidized Natural Rubber (ENR) and Thermoplastic Polyurethane 
(TPU).Journal of Polymers and the Environment .26(3):1145-1159. 

11. CHAROEN NAKASON  WIPHAWADEE PONGDONG CLAUDIA KUMMERL WE 
NORBERT VENNEMANN ANOMA THITITHAMMAWONG .2 5 6 1 .A comparative study of 
rice husk ash and siliceous earth as reinforcing fillers in epoxidized natural rubber 
composites.Polymer Composites.39(2):414-426. 

12. SITISAIYIDAH SAIWARI  ANOMA THITITHAMMAWONG BURHAN YUSOH 
.25 60 .From Waste of Natural Rubber Gloves to a valuable material: Thermoplastic 
Vulcanizates..():44-44. 

13. ANOMA THITITHAMMAWONG  CHAROEN NAKASON CHAROEN 
PAKHATHIRATHIEN WOOTHICHAI THAIJAROEN URAIWAN SOOKYUNG .2 5 6 1 .Effects of 
Cashew Nut Shell Liquid and Its Decarboxylated Form on the Properties of Natural 
Rubber.Journal of Polymers and the Environment.26(8):3451-3457. 

14. ANOMA THITITHAMMAWONG  CHAROEN NAKASON NATTAPON UTHAIPAN 
METHAKARN JARNTHONG ZHENG PENG BANJA JUNHASAVASDIKUL .2 5 6 0 .Effects of 
crosslinked elastomer particles on heterogeneous nucleation of isotactic PP in 
dynamically vulcanized EPDM/PP and EOC/PP blends.Journal of Polymer 
Research.24(8 Article ):1-13. 

15. ANOMA THITITHAMMAWONG  NATTAPON UTHAIPAN CHAROEN NAKASON 
BANJA JUNHASAVASDIKUL NORBERT VENNEMANN .2 5 6 0 . Investigation of surface 
properties and elastomeric behaviors of EPDM/EOC/PP thermoplastic vulcanizates 
with different octene contents .Journal of Applied Polymer Science.134(21 Article):1-
10. 

16. CHAROEN NAKASON  SOPA CHEWCHANWUTTIWONG ANOMA 
THITITHAMMAWONG AZIZON KAESAMAN HASLEENA BOONTAWEE .2560.Benzyl Esters 
of Vegetable Oils as Processing Oil in Carbon Black-Filled SBR Compounding: 
Chemical Modification, Characterization, and Performance.Advances in Polymer 
Technology.36(3):21610(1)-21610(10). 

17. BENCHA THONGNUANCHAN  CHAROEN NAKASON ANOMA 
THITITHAMMAWONG SKULRAT PICHAIYUT SUWAT RATTANAPAN KOSALEE PERSALEA 
.2560.Improving properties of natural rubber/polyamide 12 blends through grafting of 
diacetone acrylamide functional group.Polymers for Advanced 
Technologies.28(9):1148-1155. 

81 



18. SITISAIYIDAH SAIWARI  ANOMA THITITHAMMAWONG NATINEE 
LOPATTANANON AZIZON KAESAMAN KAMARUDDIN WAESATEH .2558.Study on Reuse 
of Diphenyl Disulfide-Devulcanized Natural Rubber from Truck Tires.Macromolecular 
Symposia.354(1):155-162. 

19. ANOMA THITITHAMMAWONG  CHAROEN NAKASON NATTAPON UTHAIPAN 
BANJA JUNHASAVASDIKUL METHAKARN JARNTHONG ZHENG PENG .2 5 5 9 .Micro-scale 
Morphologies of EPDM/EOC/PP Ternary Blends: Relating Experiments to Predictive 
Theories of Dispersion in Melt Mixing.Materials and Design.100(-):19-29. 

20. CHAROEN NAKASON  WIPHAWADEE PONGDONG CLAUDIA KUMMERL OWE 
NORBERT VENNEMANN ANOMA THITITHAMMAWONG .2 5 5 9 .Property correlations for 
dynamically cured rice husk ash filled epoxidized natural rubber/thermoplastic 
polyurethane blends: Influences of RHA loading.Polymer Testing.53(8):245-256. 

21. SITISAIYIDAH SAIWARI  ANOMA THITITHAMMAWONG BURHAN YUSOH 
.2 5 5 9 . In-situ Modification of TPVs based on De-Vulcanized Rubber/Polypropylene 
Blends: Effect of Modifiers on Mechanical and Rheological Properties..():247-252. 

22. SITISAIYIDAH SAIWARI  BURHAN YUSOH ANOMA THITITHAMMAWONG 
.2559.TPVs based on De-Vulcanized Rubber /Polypropylene Blends: Effect of In Situ 
Modification on Mechanical and Rheological Properties..():-. 

23. ANOMA THITITHAMMAWONG  CHAROEN NAKASON RUSMAWATEE KASOE 
.2 5 5 8 . The Effects of Chlorination and Epoxidation on Mooney Viscosity, Curing 
Characteristics and Vulcanizate Properties of Silica Filled Chlorinated Epoxidized 
Natural Rubber.Journal of Rubber Research.18(1):1-16. 

24. WISUT KAEWSAKUL  NUTSARA JANDAM EKWIPOO KALKORNSURAPRANEE 
ANOMA THITITHAMMAWONG SITISAIYIDAH SAIWARI .2 5 5 8 . High modulus rubber 
vulcanizates based on natural rubber/EVA blends filled with reinforcing 
fillers..2015(1134):171-177. 

25. EKWIPOO KALKORNSURAPRANEE  ANOMA THITITHAMMAWONG WISUT 
KAEWSAKUL SITISAIYIDAH SAIWARI PADINYA AREE PHONTIPA DAENGLI 
.2 5 5 8 . Particleboard from Para Rubber Wood bonded with Natural Rubber-g-
Polymethyl (methacrylate) ..():27-27. 

26. ANOMA THITITHAMMAWONG  CHESIDI HAYICHELEAH WITCHUDA NAKASAN 
.2 5 5 8 . Investigation of Mechanical, Rheological and Morphological Properties of 
Reclaimed Ground Tire Rubber Filled Natural Rubber/Polypropylene Dynamic 
Vulcanizates..():110-110. 

27. ANOMA THITITHAMMAWONG  CHAROEN NAKASON NATTAPON UTHAIPAN 
BANJA JUNHASAVASDIKUL METHAKARN JARNTHONG ZHENG PENG .2 5 5 8 .Effects of 
cooling rates on crystallization behavior and melting characteristics of isotactic 

82 



polypropylene as neat and in the TPVs EPDM/PP and EOC/PP.Polymer Testing .44 (-
):101-111. 

28. ANOMA THITITHAMMAWONG  CHAROEN NAKASON NATTAPON UTHAIPAN 
BANJA JUNHASAVASDIKUL .2558.Prediction models for the key mechanical properties 
of EPDM/PP blends as affected by processing parameters and their correlation with 
stress relaxation and phase morphologies.Polymers for Advanced Technologies 
.26(8):970-977. 

29. ANOMA THITITHAMMAWONG  CHAROEN NAKASON CHESIDI HAYICHELEAH 
.2558 . Influence of Oxirane Ring and Phenylenediamine Structures in Modified Palm 
Processing Oils on Properties of ENR/PP TPVs..354(1):21-27. 

30. ANOMA THITITHAMMAWONG  ADISAI RUNGVICHANIWIT SUTHASINEE 
SRANGKHUM .2 5 5 8 .Properties of dual cured polyurethane film coatings based on 
natural rubber..354(1):354-360. 

31. EKWIPOO KALKORNSURAPRANEE  ANOMA THITITHAMMAWONG WISUT 
KAEWSAKUL SITISAIYIDAH SAIWARI PADINYA AREE PHONTIPA DAENGLI 
.2 5 5 8 . Particleboard from Para Rubber Wood bonded with Natural Rubber-g-
Polymethyl (methacrylate).Advances in Environmental Biology.9(13):20-24. 

 
2.  ผศ.ดร. ซีตีไซยีดะห  สายวารี 
 

1. S. Saiwari, K. Waesateh, A. Worlee, N. Hayeemasae, C. Nakason, Effects of 
devulcanization aid on mechanical and thermal properties of devulcanized 
rubber/virgin natural rubber blends, Kautschuk Gummi Kunststoffe, 72(5), 35-41, 2019. 

2. S Saiwari, B. Yusoh, A. Thitithammawong, Recycled rubber from waste of 
natural rubber gloves blending with polypropylene for preparation of thermoplastic 
vulcanizates compatibilized by maleic anhydride, Journal of Polymers and 
Environment, 27, 1141-1149, 2019. 

3. S Saiwari, B. Sripornsawat, N.Hayeesmasae, Novel thermoplastic 
vulcanizates based on polyamide 12 blends: influence of modified devulcanized 
natural rubber gloves on properties of the blends, Journal of Metals, Materials and 
Minerals, 29(3), 25-31, 2019. 

4. A. Worlee, S Saiwari, W.K. Dierkes, S.S.Sarkawi, C. Nakason. Influence of filler 
network on thermo-chemical de-vulcanization efficiency of carbon black filled 
natural rubber, Journal of Metals, Materials and Minerals, 29(3), 76-81, 2019 

5. W.K. Dierkes, K. Dijkhuis, J.W. van Hoek, L.E.A.M. Reuvekamp, S. Saiwari, A. 
Blume, Designing of cradle-to-cradle loops for elastomer products, Plastic, Rubber 
and Composites, 48(1), 3-13, 2019. 

83 



6. B. Sripornsawat, S. Saiwari, C. Nakason, Thermoplastic vulcanizates based 
on waste truck tire rubber and copolyester blends reinforced with carbon black, 
Waste Management, 79, 638-646, 2018. 

7. W.K. Dierkes, K. Dijkhuis, J.W. van Hoek, L.E.A.M. Reuvekamp, S. Saiwari, A. 
Blume, Designing of cradle-to-cradle loops for elastomer products, Plastic, Rubber 
and Composites, Macromolecular Engineering, Article in Press, p 1-11, 
doi:10.1080/14658011.2018.1464781, 2018. 

8. K. Waesateh, S. Saiwari, H. Ismail, N. Othman, S. Soontaranon, N. 
Hayeemasae, Features of crystallization behavior of natural rubber/halloysite 
nanotubes composites using synchrotron wide-angle X-ray scattering, International 
Journal of Polymer Analysis and Characterization, 23(3), 260-270, 2018. 

9. W.K. Dierkes, J.W. van Hoek, L.E.A.M. Reuvekamp, S. Saiwari, J.W.M. 
Noordermeer, A. Blume, Stoffkreislaufe fur elastomerprodukte: stand der dinge, 
Gummi Fasern Kunststoffe, 71, 642-649, 2018. 

10. S. Saiwari, J.W. van Hoek, W.K. Dierkes, L.E.A.M. Reuvekamp, G. Heideman, 
A. Blume, J.W.M. Noordermeer. Upscaling of a Batch De-Vulcanization Process for 
Ground Car Tire Rubber to a Continuous Process in a Twin Screw Extruder, Materials, 
9 (9), 724, 1-17, 2016. 

11. B. Sripornsawat, S. Saiwari, S. Pichaiyut, C. Nakason. Influence of ground 
tire rubber devulcanization conditions on properties of its thermoplastic vulcanizate 
blends with copolyester, European Polymer Journal, 85, 279-297, 2016. 

12. S. Saiwari, K. Waesateh, N. Lopattananon, A. Thititammawong, A. 
Kaesaman. Study on reuse of diphenyl disulfide-devulcanized natural rubber from 
truck tires, Macromolecular Symposia, 354, 155-162, 2015. 

13. S. Saiwari, W.K. Dierkes, J.W.M. Noordermeer. Comparative investigation of 
the devulcanization parameters of tire rubbers, Rubber Chemistry and Technology, 
87, 31-42, 2014. 

14. S. Saiwari, E. Lohyi, C. Nakason. Application of NR gloves reclaim: Cure and 
mechanical properties of NR/reclaim rubber blends, Advanced Materials Research, 
844, 437-440, 2014. 

15. D.A.I.H. Habibah, S. Saiwari, W.K. Dierkes, J.W.M. Noordermeer. Effect of 
ground tyre rubber devulcanisates on the properties of a passenger car tyre tread 
formulation Advanced Materials Research, 844, 425-428, 2014. 

16. D.A.I.H. Habibah, S. Saiwari, W.K. Dierkes, J.W.M. Noordermeer. The 
importance of  devulcanization in recycling waste tyre material. Rubber Technology 
Developments, 13(1), 66-69, 2013. 

17. S. Saiwari, W.K. Dierkes, J.W.M. Noordermeer. Devulcanization of whole 
passenger car tire material. Kautsch. Gummi Kunstst., 66, 20-25, 2013. 

84 



18. M. Myhre, S.Saiwari, W.K. Dierkes, J.W.M. Noordermeer. Rubber recycling: 
Chemistry, processing and applications. Rubber Chem.  Technol., 85,408-449, 2012.  

19. C. Nakason and S. Saiwari. Effect of level of maleic anhydride content on 
rheological mechanical and morphological properties of thermoplastic vulcanizates 
based on maleated natural rubber/polypropylene blends. J. App Polym. Sci., 110, 
4071-4078. 2008. 

20. C. Nakason, S. Tatun, S. Saiwari and A. Kaesaman. Rheological, Thermal 
and Morphological Properties of Maleated Natural Rubber and its blending with 
Poly(methyl methacrylate). Polym. Test., 25, 656-667, 2006. 

21. C. Nakason, S. Saiwari and A. Kaesaman. Thermoplastic vulcanizates based 
on maleated natural rubber/polypropylene blends: Effect of blend ratio on 
rheological, mechanical and morphological properties, J. Polym. Eng. & Sci., 46, 594-
600, 2006. 

22. C. Nakason, S. Saiwari and A. Kaesaman. A. Rheological properties of 
maleated natural rubber/polypropylene blends with phenolic modified 
polypropylene and polypropylene-g-maleic anhydride compatibilizers. Polym. Test., 
25, 413-423, 2006. 
3.   ผศ.ดร.เบญจ  ทองนวลจันทร 
 

1. NATINEE LOPATTANANON  KARNJANA SAWANGPET ALIF WALONG AZIZON 
KAESAMAN BENCHA THONGNUANCHAN TADAMOTO SAKAI .2563.Structure, Physical 
properties and flame retardancy of POE/NR/EG Blend Foams : Effect of 
Crosslinking.Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences.16(1):44-50. 

2. EKWIPOO KALKORNSURAPRANEE  ANOMA THITITHAMMAWONG BENCHA 
THONGNUANCHAN CHAROEN NAKASON WANIDA YUNGAOON JOBISH JOHNS 
.2561.Influence of grafting content on the properties of cured natural rubber grafted 
with PMMAs using glutaraldehyde as a cross-linking agent.ADVANCES IN POLYMER 
TECHNOLOGY.37(5):1478-1485. 

3. BENCHA THONGNUANCHAN  NATINEE LOPATTANANON CHAROEN NAKASON 
ANOMA THITITHAMMAWONG RATTANAWADEE NINJAN .2562.Ambient curable latex 
films and adhesives based on natural rubber bearing Acetoacetoxy 
functionality.Polymers for Advanced Technologies.30(3):598-607. 

4. BENCHA THONGNUANCHAN  NATINEE LOPATTANANON ANOMA 
THITITHAMMAWONG CHAROEN NAKASON WANIDA NANTAYOS SUWAT RATTANAPAN 
.2562.New Thermoplastic Vulcanizate Based on Acetoacetoxy Functionalized Natural 
Rubber/Polyamide12 Blend Filled with Carbon Black.Journal of Polymers and the 
Environment.27(8):1807 -1820. 

85 



5. NATINEE LOPATTANANON  BENCHA THONGNUANCHAN CHUTHAPAT 
JULYANON ABDULHAKIM MASA .2561.Effect of the Addition of ENR on Foam 
Properties of EVA/NR/Clay Nanocomposites.International Polymer Processing.33(1):42-
51. 

6. BENCHA THONGNUANCHAN  NATINEE LOPATTANANON EKWIPOO 
KALKORNSURAPRANEE CHAROEN NAKASON RATTANAWADEE NINJAN 
.2561.Glutaraldehyde as Ambient Temperature Crosslinking Agent of Latex Films from 
Natural Rubber Grafted with Poly(diacetone acrylamide).Journal of Polymers and the 
Environment.26(7):3069-3085 . 

7. BENCHA THONGNUANCHAN  RATTANAWADEE NINJAN CHAROEN NAKASON 
AZIZON KAESAMAN .2561.Synthesis of Modified Natural Rubber With Grafted 
Poly(acetoacetoxyethyl methacrylate-co-methyl methacrylate) and Performance of 
Derived Adhesives With GTA Crosslinker.Polymer Engineering and Science.58(9):1610-
1618. 

8. BENCHA THONGNUANCHAN  CHAROEN NAKASON RATTANAWADEE NINJAN 
.2560.Acetoacetoxy functionalized natural rubber latex capable of forming cross-
linkable film under ambient conditions.Iranian Polymer Journal.26(1):41-53. 

9. BENCHA THONGNUANCHAN  CHAROEN NAKASON ANOMA 
THITITHAMMAWONG SKULRAT PICHAIYUT SUWAT RATTANAPAN KOSALEE PERSALEA 
.2560.Improving properties of natural rubber/polyamide 12 blends through grafting of 
diacetone acrylamide functional group.Polymers for Advanced 
Technologies.28(9):1148-1155. 

10. BENCHA THONGNUANCHAN  CHAROEN NAKASON AZIZON KAESAMAN 
RATTANAWADEE NINJAN .2558.A novel method to crosslink natural rubber latex 
adhesive at ambient temperature.Polymer Bulletin.72(1):135-155. 

4. ผศ.ดร. เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี 
1 .  Kalkornsurapranee, E.; Kaewsakul, W.; Daengli, P.; Aree, P.; Saiwari, S.; 

Thitithammawong, A., Particleboard from Para Rubber Wood bonded with Natural 
Rubber-g-Methyl (methacrylate). Advances in Environmental Biology 2015. 9(13), 20-
24. 

2 .  Yung-Aoon, W.; Khunmaung, P.; Chaisongkram, P.; Seatung, N.; Johns, J.; 
Kalkornsurapranee, E, Some studies on the preparation and characterization of 
Natural rubber Grafted poly (methyl methacrylate), polystyrene and poly (styrene-co-
methyl methacrylate. Advances in Environmental Biology 2015. 9(13), 14-19. 

3 .  Johns, A.; Sham Aan, MP.; Johns, J.; Bhagyashekar, MS.; Nakason, C.; 
Kalkornsurapranee, 
E., Optimization study of Ammonia and Glutaraldehyde content on Vulcanization of 
Natural Rubber Latex. Iranian Polymer Journal 2015. 24, 11, 901-909. 

86 



4 .  Kaewsakul, W.; Jandam, N.; Kalkornsurapranee, E.; Saiwari, S.; 
Thitithammawong, A., High Modulus Rubber Vulcanizates from Natural Rubber/EVA 
Blends Filled with Reinforcing Fillers. Advanced Materials Research 2016, 1134, 171-
177. 

5. Rao, R.; Devi, S.; Johns, A.; Kalkornsurapranee, E.; Sham Aan, MP; Johns, J., 
Mechanical and Thermal Properties of Carbon Black Reinforced Natural 

Rubber/Polyvinyl Alcohol Fully‐Interpenetrating Polymer Networks. Journal of Vinyl 
and Additive Technology 2016. DOI 10.1002/vnl.21560. 

6 .  Kalkornsurapranee, E.; Yung-Aoon, W.; Thongnuanchan, B.; 
Thitithummawong, B.; Nakason, C.; Johns, J., Influence of Grafting Content on the 
Properties of Cured Natural Rubber Grafted with PMMAs using Glutaraldehyde as a 
Crosslinking Agent. Journal of Advance in Polymer Technology 2 0 1 7 .  DOI: 
10.1002/adv.21806. 

7 .  Kalkornsurapranee, E.; Yung-Aoon, W.; Songtipya, L.; Johns, J., Effect of 
Processing Parameters on the Vulcanisation of Natural Rubber Using Glutaraldehyde. 
Plastic, Rubber and Composite 2017 DOI:.org/10.1080/14658011.2017.1323610. 

8. Waiprib, R.; Boonme, P.; Taweepreda, W.; Kalkornsurapranee, E.; Suksaeree, 
J.; Pichayakorn, W. Deproteinized Natural Rubber Latex/Gelatinized Starch Blended 
Films as Drug Delivery Carrier 2 0 1 7 .  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 
2017, 148, 1223- 1228. 

9. Manjula, R. Raju, N. V.; Chakradhar, R. P. S.; Kalkornsurapranee, E.; Johns, J. 
Influence of Chemical Treatment on Thermal Decomposition and Crystallite Size of 
Coir Fiber 2017. International Journal of Thermophysics, 37. 

10 .  Thongnuanchan, B.; Ninjan, R.; Kalkornsurapranee, E.; Lopattananon, N.; 
Nakason, C., Glutaraldehyde as Ambient Temperature Crosslinking Agent of Latex 
Films from Natural Rubber Grafted with Poly(diacetone acrylamide) 2018. Journal of 
Polymers and the Environment, doi.org/10.1007/s10924-018-1193-8. 

11 .  Phetwarotai, W.; Maneechot, H.; Kalkornsurapranee, E.; Phusunti, N., 
Thermal Behaviors and Characteristics of Polylactide/Poly(butylene succinate) Blend 
Films via Reactive Compatibilization and Plasticization 2 0 1 8 .  Polymer Advance in 
Technology, DOI: 10.1002/pat.4321 

12. Chouytan, J.; Beraheng, S.; Kalkornsurapranee, E.; Fellow, C.M.; Kaewsakul, 
W., Synthesis of Polyisoprene via Miniemulsion Polymerisation: Effect on Thermal 
Behaviour Colloidal Properties and Stereochemistry 2 0 1 8 .  Journal of Rubber 
Research, 21(4), 236-255. 

13 .  Thitithammawong, A.; Uthaipan, N.; Junhasavasdikul, B.; Nakason, C.; 
Kalkornsurapranee, E., Curing Characteristics and Kinetics of EPDM and EOC 

87 



Compounds in Co-Vulcanization as Blend 2019. Journal of Applied Polymer Science. 
DOI:10.1002/app.47613. 

14 .  Lehman, N.; Yung-Aoon, W.; Songtipya, L.; Johns, J.; Saetung. N.; 
Kalkornsurapranee, E., Influence of Functional Groups on Properties of Styrene 
Grafted NR Using Glutaraldehyde as Curing Agent 2019. Journal of Vinyl and Additive 
Technology. DOI:10.1002/vnl.21700 

15 .  Kumar, M T.; Johns, J.; Kalkornsurapranee, E., Green Composites from 
Fabric Reinforced Natural Rubber for High Performance Engineering Applications. 
2 0 1 9 .  International Journal for Innovative Engineering and Management Research, 
8(6), 402–408. 

16 .  Samadoloh, S., Promsawat, N., Kalkornsurapranee, E., Pojprapai S., 
Promsawat M., Fabrication and characterization of flexible piezoelectric composites 
with natural rubber matrix. 2 0 1 9 .  Journal of Integrated Ferroelectrics. DOI: 
10.1080/10584587.2019.1570041 

17. Kumar R S, P., Kumar N., T., Avadhani D. N, Kalkornsurapranee, E., Johns, J., 
Elastomeric Blends of Natural Rubber/Ailanthus Malabaricum Resin with Improved 
Electrical Properties for Flexible Electronics.2019. Journal for Innovative Engineering 
and Management Research, 8(7), 88-95. 

18 . Chouytan, J., Kalkornsurapranee, E., Fellows M, C., and Kaewsakul, W., In 
Situ Modification of Polyisoprene by Organo-Nanoclay during Emulsion 
Polymerization for Reinforcing Natural Rubber Thin Films.2019. Journal of Polymers, 
DOI:10.3390/polym11081338. 

19 .  Yuenyongviwat, V., Anuntaseree, S., Kalkornsurapranee, E., Efficacy and 
Satisfaction of an In-house Developed Natural Rubber Cardiopulmonary Resuscitation 
Manikin. 2019. Journal of Emergency Medicine. 
       หากเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ (ไมมีวุฒิหรือผลงานตามเกณฑ ดูเชิงอรรถท่ี 18) ใหระบุขอมูลท่ี
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................................................................................................................................... 
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       หากเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ (ไมมีวุฒิหรือผลงานตามเกณฑ ดูเชิงอรรถท่ี 18) ใหระบุขอมูลท่ี
แสดงความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ 
................................................................................................................................... 
 

เกณฑขอ 10 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

(ขอนี้สําหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอกเทานั้น หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง กรุณาขามเกณฑขอนี้) 
 หากไมมีการแตงตั้งอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธในปการศึกษาท่ีทําการประเมินใน
ครั้งนี้สามารถขามขอนี้ได และกรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองวางตอไปนี้              
....................  ไมมีการแตงตั้งอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธในปการศึกษาท่ีทําการประเมิน
ในครั้งนี้ 
ขอ 10.1 ผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ท่ีระบุในตารางท่ี 8.1) มี
คุณวุฒิดังนี ้

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ 
สกอ 

เกณฑ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใชเกณฑ
เดียวกัน)  
หากไมมีคุณวุฒิตามท่ีกําหนด ตองมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหง
นั้น และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

2548 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาท่ีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกันหรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 หรือ
เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีไดรับความเห็นชอบและแตงตั้งจากสภา
มหาวิทยาลัย และไดแจงให สกอ.รับทราบการแตงต้ังแลว (หลักสูตร
ปริญญาโทและเอกใชเกณฑเดียวกัน) 

  เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 หากผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิตามท่ีกําหนด 
กรุณาระบุรายละเอียดตอไปนี ้
 
1. กรรมการวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกทานท่ี 1 ท่ีไมมีคุณวุฒิตามท่ี
กําหนด 
ชือ่.................................................. 
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ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ท่ีสอบ
............................................................................................................. 
 
ขอมูลเก่ียวกับความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
................................................................................................................................ 
.................................................. 
................................................................................................................................ 
.................................................. 
วันท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา …………………………………………. 
วันท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 
2. กรรมการวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกทานท่ี 1 ท่ีไมมีคุณวุฒิตามท่ี
กําหนด 
ชือ่.................................................. 
ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ท่ีสอบ
............................................................................................................. 
 
ขอมูลเก่ียวกับความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
................................................................................................................................ 
.................................................. 
................................................................................................................................ 
.................................................. 
วันท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา …………………………………………. 
วันท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
(สามารถเพ่ิมเติมชื่อและขอมูลไดตามตองการ) 
 
 ขอ 10.2 ผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ท่ีระบุในตารางท่ี 8.1) มี
ผลงานทางวิชาการดังนี ้

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ สกอ เกณฑ 

ปริญญาโท 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยู ใน
ฐานขอมูล ท่ี เปน ท่ียอมรับในระดับชาติ  ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ กับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธไมนอยกวา 10 เรื่อง (ไมจํากัดวาตองเปนผลงาน
ภายใน 5 ป) 
หากไมมีผลงานตามท่ีกําหนด ตองมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ
สูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดย
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ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจง คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

ปริญญาเอก 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยู ใน
ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธไมนอยกวา 5 เรื่อง (ไมจํากัดวาตองเปนผลงานภายใน 5 ป) 
หากไมมีผลงานตามท่ีกําหนด ตองมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ
สูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดย
ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจง คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2548 มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ท่ี
ระบุในตารางท่ี 8.1) โดยแยกเปนรายบุคคล (ไมจํากัดวาตองเปนผลงานภายใน 5 ป) แตตองตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธสําหรับกรณีของการสอบของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีใช
เกณฑ 2558 (เกณฑ 2548 ไมระบุตรงนี้)  
     
ผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ทานท่ี .1..ชื่อ.ผศ. ดร. ประชิด สระ
โมฬี 
ช่ือของวิทยานิพนธ อิทธิพลของสารเซอรโคเนียมออกไซดตอสมบัติการทนตอการขัดถูของพอลิยูรี
เทนท่ีไดจากยางธรรมชาติดัดแปรโมเลกุลสําหรับใชเปนสารเคลือบผิว 
รายการผลงานวิชาการในชวง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) (หากไมมีผลงานวิจัยใน
รอบ 5 ปยอนหลัง ใหรายงานผลงานท่ีเกากวานั้นได) 

1. Prachid Saramolee, Kannika Sahakaro, Natinee Lopattananon, Wilma K 
Dierkes, and J W M Noordermeer, “ Compatibilisation of silica-filled natural 
rubber compounds by functionalized low molecular weight polymer” Journal 
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2. Prachid Saramolee, Kannika Sahakaro, Natinee Lopattananon, Wilma K 
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(2015) 
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คอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมวัสดุเหลือใชในสานักงาน. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 
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1) สุรเดช มัจฉาเวช, อุไรวรรณ สุกยัง และสุวัฒน รัตนพันธ ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หมายเลขคาขอ 
1903002019 เรื่อง สูตรการเตรียมแผนกระดาษหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมเสนใยกระดาษและ
กรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑดังกลาว 
2) อุไรวรรณ สุกยัง, จุฑาทิพย อาจชมภู และสุรเดช มัจฉาเวช ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หมายเลขคาขอ 
1903000118 เรื่องกาวไมจากยางธรรมชาติอิพอกไซดผสมยางรีเคลม 
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2. Sookyung, U., Nakason, C., Thaijaroen, W. and Vennemann, N. 2014. Influence of 
Modifying Agents of Organoclay on Properties of Nanocomposites based on Natural 
Rubber. Polymer Testing. 33, 48-56. 
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rubber nanocomposites, Polymer Testing, 66: 122-136. 
 8. Krainoi, A., Kummerlöwe, C., Nakaramontri, Y., Wisunthorn, S., Vennemann, 
N., Pichaiyut, S., Kiatkamjornwong, S., Nakason, C. 2018. Influence of carbon nanotube 
and ionic liquid on properties of natural rubber nanocomposites, eXPRESS Polymer 
Letters, 13(4): 327-348. 
 
 (เพ่ิมเติมขอมูลผูทรงคุณวุฒิไดตามตองการ) 
 
 

เกณฑขอ 11 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 

 กรุณาระบุขอมูลการตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในตารางท่ี 11.1 ท้ังผลงาน
จากวิทยานิพนธและสารนิพนธ (หรือท่ีไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) 
หากไมมีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งนี้ สามารถขามขอนี้ได และกรุณา
ทําเครื่องหมาย  ในชองวางตอไปนี้              
....................  ไมมีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งนี้  
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ตารางท่ี 11.1 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาทุกรายในปการศึกษาท่ีทําการ
ประเมินในครั้งนี้ ท้ังผลงานจากวิทยานิพนธและสารนิพนธ(หรือท่ีไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) 

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 
ทุกรายท่ีทําวิทยานิพนธ 

โปรดระบุ
แผนการ
ศึกษา 

ปริญญาโท 
(ก1 หรือ ก2)  

หรือ 
ปริญญาเอก 
(แบบ 1 หรือ

แบบ 2) 

ชื่อผลงาน 
 

แหลงเผยแพร 
(กรุณากรอกขอมูลในรูปแบบ

เหมือนเอกสารอางอิง) 
รหัสนศ. ชื่อ-สกุล 

6040320201 นางสาวฌัช
ชา  เพชร
ทอง   

ปริญญาโท 
(ก2)   

Influence of NCO/OH 
ratio on the effect of 
Polyurethane based 
Hydroxyl terminated 
natural rubber 

C. Phetthong, E. 
Anancharoenwong, W. 
Chueangchayaphan, B. 
Chaisrikhwun, “Influence of 
NCO/OH ratio on the effect of 
Polyurethane based Hydroxyl 
terminated natural rubber” 
The Third 47th Nation 
Graduate Research 
Conference at Pullman Khon 
Kean Raja Orchid, Khon Kean, 
Thai land. 6-7 December 
2018. 

6040320203 นางสาว
นฤมล ทอง
คง 

ปริญญาโท 
(ก2)  

1. การเสริมสมบัติของพอ
ลิเมอรเชิงประกอบชนิด
นาโนของยางธรรมชาติ 
ผสมทอนาโนคารบอนและ
อนุภาคสังกะสี 
 
2. Natural rubber 
nanocomposites 
based on hybrid filler 
of 
zinc nanoparticles 
and carbon 
nanotubes: 
Electrical conductivity 

1.นฤมล ทองคง, สกุลรัตน พิชัย
ยุทธ, สุวลักษณ วิสุนทร, เยี่ยมพล 
นัครามนตรี, เจริญ นาคะสรรค. 
2562. “การเสริมสมบัติของพอลิ
เมอรเชิงประกอบชนิดนาโนของ
ยางธรรมชาติผสมทอนาโน
คารบอนและอนุภาคสังกะสี” การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใตวจิัย ครั้งท่ี 9 
หัวขอ “Social Innovation: 
นวัตกรรมเพ่ือสังคม 22 กุมภาพันธ 
2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 
นครศรีธรรมราช หนา B24-B30 
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and other related 
properties. 

2. N. Thongkong, S. 
Wisunthorn, S. Pichaiyut, C. 
Nakason, S. Kiatkamjornwong. 
2020. eXPRESS Polymer 
Letters, Vol.14, No.x (2020) x–
x 
https://doi.org/10.3144/expre
sspolymlett.2020.93 
(Accepted) 

6040320205 นายวสุธร กิ
ติเศวตจิต 

ปริญญาโท 
(ก2) 

1. Effect of Carbon 
Nanotubes and 
Graphite Hybrid Filler 
on mechanical and 
conductive 
properties of natural 
rubber 
nanocomposites 
2. Influences of 
Carbon Nanotubes 
and Graphite Hybrid 
Filler on Properties of 
Natural Rubber 
Nanocomposites. 

1. Kitisavetjit W, Pichaiyut S, 
Nakason C, Wisunthorn S, 
Kiatkamjornwong S.  (2019) 
“Effect of Carbon Nanotubes 
and Graphite Hybrid Filler on 
mechanical and conductive 
properties of natural rubber 
nanocomposites” 
International Polymer 
Conference of Thailand. 
Amari Watergate Hotel, 
Bangkok, Thailand. June 13 - 
14, 2019. p.146-152. 
 
2. Wasuthon Kitisavetjit, 
Yeampon Nakaramontri, 
Skulrat Pichaiyut, Suwaluk 
Wisunthorn, Charoen 
Nakason, Suda 
Kiatkamjornwong. (Under 
review in Polymer Testing 
Journal) 

6040320207 นางสาวอร
อนงค 
พรรณรังสี 

ปริญญาโท 
(ก2) 

อิทธิพลของสารตัวเตมิ
ผสมระหวางทอนาโน
คารบอนและเขมาดําเกรด
นําไฟฟาตอสมบัติเชิงกล 
และสมบัติทางไฟฟาของ
วัสดุเชิงประกอบชนิดนา
โนของยางธรรมชาติ 

1.อรอนงค พรรณรงัสี, สุวลักษณ วิ
สุนทร, สกุลรัตน พิชัยยุทธ, เยี่ยม
พล นัครามนตรี, เจริญ นาคะ
สรรค. 2562. “อิทธิพลของสารตัว
เติมผสมระหวางทอนาโนคารบอน
และเขมาดําเกรดนําไฟฟาตอสมบัติ
เชิงกล และสมบัติทางไฟฟาของ
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วัสดุเชิงประกอบชนิดนาโนของยาง
ธรรมชาติ” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใตวิจัย 
ครั้งท่ี 9 หัวขอ “Social 
Innovation: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
22 กุมภาพันธ 2562 วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต นครศรีธรรมราช  

5740330101 นางสาว
ปริษา ไฝบุญ
จันทร 

ปริญญาเอก 
แบบ 2.2 

1. Optimizing 
mechanical and 
morphological 
properties of 
biodegradable 
thermoplastic 
elastomer based on 
epoxidized natural 
rubber and 
poly(butylene 
succinate) blends,  
2. Novel 
Biodegradable 
Thermoplastic 
Elastomer Based on 
Poly (butylene 
succinate) and 
Epoxidized Natural 
Rubber Simple 
Blends.  
 
3. Green 
Biodegradable 
Thermoplastic Natural 
Rubber Based on 
Epoxidized Natural 
Rubber and 
Poly(butylene 
succinate) Blends: 
Influence of Blend 
Proportions.  

Faibunchan, P., Nakaramontri, 
Y., Pichaiyut, S., 
Chueangchayaphan, W., 
Wisunthorn, S., Kummerlöwe, 
C., Vennemann, N., Nakason, 
C. 2108. Journal of Applied 
Polymer Science, 135: 46541. 
 
2. Faibunchan P, 
Nakaramontri Y, 
Chueangchayaphan C, 
Pichaiyut S, Kummerlöwe C, 
Vennemann N, Nakason C. 
2018. Journal of Polymers 
and the Environment, 
doi.org/10.1007/s10924-017-
1173-4 
3. Faibunchan, P., Pichaiyut, 
S., Kummerlöwe, C. 
Vennemann, N.,  Nakason, C. 
2020. Journal of Polymers 
and the Environment 
volume, 28, 1050–1067. 
4. Parisa Faibunchan, Skulrat 
Pichaiyut, Wannarat 
Chueangchayaphan, Claudia 
Kummerlöwe, Norbert 
Venneman , Charoen 
Nakason. Polym Adv Techn ol 
. 2019; 30, 1010-1026. 
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4. Influence type of 
natural rubber on 
properties of green 
biodegradable 
thermoplastic natural 
rubber based on poly 
(butylene succinate) 

5740330102 นางสาวภัทร
วดี หนุน
อนันต 

ปริญญาเอก 
แบบ 2.2 

1. Influence of 
alkaline treatment 
and acetone 
extraction of natural 
rubber matrix on 
properties of carbon 
black filled natural 
rubber vulcanizates.  
2. Influence of 
nonrubber 
components on 
properties of 
unvulcanized natural 
rubber.  
3. Novel approach to 
determine non-rubber 
content in Hevea 
brasiliensis: Influence 
of clone variation on 
properties of un-
vulcanized natural 
rubber.  

1. Nun-anan, P., Wisunthorn, 
S., Pichaiyut, S., Vennemann, 
N., Kummerlöwe, C., Nakason, 
C. 2020. Polymer Testing, 89, 
106623. 
 
 
2. Nun-anan, P., Wisunthorn, 
S., Pichaiyut, S., Nathaworn, C. 
D., & Nakason, C. 2020. 
Polymers for Advanced 
Technologies, 31(1), 44-59. 
3. Nun-anan, P., Wisunthorn, 
S., Pichaiyut, S., Vennemann, 
N., Nakason, C. 2018. 
Industrial Crops and Products, 
118: 38-47. 
 

57403301103 นางสาวหัส
ฤทัย ยาง
ทอง 

ปริญญาเอก 
แบบ 2.2 

1. Novel natural 
rubber composites 
with geopolymer 
filler.  
2. Mechanical, 
thermal, 
morphological, and 
curing properties of 
geopolymer filled 

1. Yangthong H, Pichaiyut S, 
Jumrat S, Wisunthorn S, 
Nakason C. 2018. Avanced 
Polymer Technology, DOI: 
10.1002/adv.21940 
2. Yangthong, H, Pichaiyut, S. 
Jumrat, S.  Wisunthorn, S. 
Nakason, C. 2019. Journal of 
Polymer Science, 136: 1-17. 
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natural rubber 
composites.  
3. Novel epoxidized 
natural rubber 
composites with 
geopolymers from fly 
ash waste.  
4. Role of geopolymer 
as a cure activator in 
sulfur vulcanization 
of epoxidized natural 
rubber 

 
3. Yangthong, H, Wisunthorn, 
S., Pichaiyut, S., Nakason, C. 
2019. Waste Management, 87: 
148-160. 
 
4. Hassarutai Yangthong, 
Skulrat Pichaiyut, Suwaluk 
Wisunthorn, Claudia 
Kummerlöwe, 
Norbert Vennemann, Charoen 
Nakason. J. APPL. POLYM. SCI. 
2020, DOI: 10.1002/APP.48624 

5740330104 นางสาว 
อภิญญา 
ไกรนอย 

ปริญญาเอก 
แบบ 2.2 

1. Influence of critical 
carbon nanotube 
loading on 
mechanical and 
electrical properties 
of epoxidized natural 
rubber 
nanocomposites.  
2. Influence of carbon 
nanotube and ionic 
liquid on properties of 
natural rubber 
nanocomposites. 
 
3. Novel natural 
rubber composites 
based on silver 
nanoparticles 
and carbon 
nanotubes hybrid 
filler. 
 
 
 
 

1. Krainoi, A., Kummerlöwe, 
C., Nakaramontri, Y., 
Vennemann, N., 
Nakaramontri, Y., Wisunthorn, 
S., Nakason, C. 2018. Polymer 
Testing, 66: 122-136. 
2. Krainoi, A., Kummerlöwe, 
C., Nakaramontri, Y., 
Wisunthorn, S., Vennemann, 
N., Pichaiyut, S., 
Kiatkamjornwong, S., Nakason, 
C. 2018. eXPRESS Polymer 
Letters, 13(4): 327-348. 
3. Apinya Krainoi, Claudia 
Kummerlöwe, Yeampon 
Nakaramontri, Suwaluk 
Wisunthorn, Norbert 
Vennemann, Skulrat 
Pichaiyut,  
Suda Kiatkamjornwong,  
Charoen Nakason. Polymer 
Composites. 2019; 1–16. 
4. Apinya Krainoi, Claudia 
Kummerlöwe, Norbert 
Vennemann, Yeampon 
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4. Effect of carbon 
nanotubes decorated 
with silver 
nanoparticles as 
hybrid filler on 
properties of natural 
rubber 
nanocomposites 

Nakaramontri, Skulrat 
Pichaiyut, Charoen Nakason. 
J. APPL. POLYM. SCI. 2019, 
DOI: 10.1002/APP.47281 
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11.1 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาเปนไปตามเกณฑหรือไม 
ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ 
สกอ 

เกณฑ  

ปริญญาโท 
แผน ก แบบ 
ก 1 

2558 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ 

2548 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการหรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชุม (proceedings) 

ปริญญาโท 
แผน ก แบบ 
ก 2 

2558 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอ
ฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

2548 เหมือนของ แบบ ก1 ในเกณฑ 2548 
ปริญญาโท 
แผน ข 

2558 รายงานสารนิพนธหรือสวนหนึ่งของสารนิพนธตองไดรับการเผยแพรใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได (บัณฑิตวิทยาลัยได 

2548 ไมไดกําหนดไว 
ปริญญาเอก 
แบบ 1 

2558 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ 
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

2548 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (peer 
review) กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

ปริญญาเอก 
แบบ 2 

2558 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
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ทางวิชาการ 
2548 เหมือนของ แบบ 1 ในเกณฑ 2548 

  
   เปนไปตามเกณฑ  
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................... 
 

เกณฑขอ 12  การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 

 
วิธีการประเมิน  
การนับรอบการปรับปรุงหลักสูตรนั้น สกอ กําหนดใหนับจากป พ.ศ ท่ีปรากฏอยูบนหนาปกของ

หลักสูตร ซ่ึงตองเปนปการศึกษาเดียวกับปการศึกษาท่ีรับนักศึกษา (หากตางกัน ใหนับปท่ีระบุบนปก) 

เชน หากปกระบุป 2559 หลักสูตรตองปรับใหเสร็จและพรอมใชในปการศึกษา 2564 (2559+5) 

   เปนไปตามเกณฑ  
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................... 
 

เกณฑขอ 13 คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

หากไมมีการรับนักศึกษาเลยในปการศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งนี้ (ท้ังเทอม 1 และ 2) สามารถ
ขามขอนี้ได (และจบการรายงานขอมูล) และกรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองวางตอไปนี้              
....................  ไมมีการรับนักศึกษาในปการศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งนี้  
 
กรุณาระบุขอมูลคุณสมบัติของนักศึกษาใหมในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของปการศึกษาท่ีทําการ
ประเมินในครั้งนี้ ในตาราง (ในตารางนี้หลักสูตรท่ีไมใชหลักสูตรระดับปริญญาเอกไมตองใสขอมูล
ในและใหขามไปพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑขอ13.1 ไดเลย) 
 

ชื่อ-รหัสของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีรับ

ในปการศึกษาท่ีทําการ
ประเมินในครั้งนี้  

วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีใชใน
การสมัครเขาศึกษาตอ 

หากวุฒิสูงสุดในคอลัมน
ท่ีสอง คือ ปริญญาตร ี 
กรุณาระบุผลการเรียน
ของผูสมัครในระดับ

ปริญญาตรี  
(หากเปนวุฒิปริญญาโท 

ชองนี้ใหวางไว) 

สําหรับปริญญาเอก 
กรุณาระบุการทดสอบ
ภาษาอังกฤษท่ีใชในการ
สมัครสอบและคะแนนท่ี
ได เชน CU-TEP ได
คะแนน 63 
***กรอกชองนีเ้ฉพาะ
นักศึกษาในหลักสูตรท่ี
ใชเกณฑ สกอ 2558) 
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ขอ 13.1 คุณวุฒิของผูเขาศึกษาในปการศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งนี้ เปนไปตามเกณฑดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ เกณฑ 
ปริญญาโท 2548, 

2558 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ปริญญาเอก 2548, 
2558 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการ
เรียนดีมากหรือปริญญาโทหรือเทียบเทา 

 หลักสูตรรับนักศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไม 
  เปนไปตามเกณฑ  
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................... 
 
ขอ 13.2 เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก กรุณาระบุนิยามของคําวา “ผลการเรียนดีมาก” ท่ี
หลักสูตรใชในการคัดเลือกนักศึกษาในปการศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งนี้ (หลักสูตรปริญญาโทไม
ตองตอบคําถามนี้) 
 นิยามของคําวา “ผลการเรียนดีมาก” ของหลักสูตร (เชน GPA)  คือ  เกรดเฉลี่ยมากกวา 
3.50 หรือมีผลงานวิจัยท่ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีสิทธิบัตรในสาขาวิชา
เทคโนโลยียาง 
 
 
ขอ 13.3 ขอนี้เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกท่ีมีการรับนักศึกษาในปท่ีทําการประเมินในครั้งนี้ และ
ใชเกณฑ สกอ 2558 เทานั้น (หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ
ปริญญาโทกรุณาขามขอนี้) 
     ผูสมัครเขาศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑกอนรับเขาศึกษา 
   เปนไปตามเกณฑ  
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................... 
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บทท่ี 3 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

ระดับการประเมิน 

 เพ่ือใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุง

พัฒนาตอไปได การประเมินหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความตองการในการพัฒนา 

1 ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมีเอกสาร 

ไมมีแผนหรือไมมีหลักฐาน) 

คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรุง

แกไข หรือพัฒนาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่ม

ดําเนินการ 

คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง

แกไขหรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแตไมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 

หรือมีการดําเนินการแตยังไมครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข 

พัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพ

เพียงพอได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการ

ตามเกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม

เกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดง

ถึงการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ

ดีกวาเกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตร

ดีกวาเกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี ตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี 

7 ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลก

หรือแนวปฏิบัติชั้นนํา 

ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นนํา 
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Criterion 1 

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

reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 

explicit and known to staff and students. 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each 

course and lesson should clearly be designed to achieve its expected 

learning outcomes which should be aligned to the programme expected 

learning outcomes. 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that 

relate to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic 

(sometimes called transferable skills) outcomes that relate to any and all 

disciplines e.g. written and oral communication, problem-solving, information 

technology, teambuilding skills, etc. 

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes 

which reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of 

the university [1,2] 

     

 

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 

specific and generic (i.e. transferable) learning 

outcomes [3] 

   

 

   

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders [4] 

   
 

   

Overall opinion        

AUN 1  

Expected Learning Outcomes 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1    

1.1 การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไวในหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ไดดําเนิน 

การตามแนวทางของแนวคิดการศึกษาท่ีเนนผลการเรียนรูโดยไดวิเคราะหความตองการของผูมีสวนได 

สวนเสีย วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิต และ

ผลการเรียนรูระดับหลักสูตร โดยเนนการนําความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียมาเปนโจทยวิจัยใน

การทําวิทยานิพนธเพ่ือใหตอบโจทยภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมยาง ดังรายละเอียดกลาวไวใน 

ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย หลักสูตรฯไดวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียจาก ศึกษาหา

ขอมูลเก่ียวกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสวนตางๆ ดวยการสอบถามจากการพบปะ

พูดคุยกับกลุมเปาหมายเม่ือมีการประชาสัมพันธหลักสูตร จากการไปสอบถามหนวยงานท่ีมีสวนได

สวนเสียตอหลักสูตรโดยตรง จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียและจาก

นโยบายของภาครัฐตออุตสาหกรรมและ ในลักษณะของวิชาการเพ่ือสังคม  

หลักสูตรนี้จัดทําข้ึนโดยเนนการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคโนโลยียางท่ี

เก่ียวของกับยางพารา มีการวิจัยเปนพ้ืนฐานเพ่ือผลักดันใหเกิดการใชประโยชนยางภายในประเทศ

อยางคุมคาและยั่งยืนสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และพัฒนา

ประเทศ มีลักษณะท่ีแตกตางจากหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในประเทศไทยคือเนนดานเทคโนโลยียาง  

 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 

with the vision and mission of the university 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มีความมุงหมายท่ีจะผลิตนักวิจัยและนักวิชาการดาน

เทคโนโลยียางท่ีมีความรูความชํานาญข้ันสูง เปนผูนําทางวิชาการท่ีสามารถผลิต

งานวิจัยและนวัตกรรมดานเทคโนโลยียางท่ีมีคุณภาพ เพ่ือนําไปสูการแกปญหา

และ/หรือพัฒนาอุตสาหกรรมยางท่ีเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

มีความคิดสรางสรรคเปนผูนําและท่ีพ่ึงทางวิชาการขององคกรท่ีตนปฏิบัติงานได 

สามารถถายทอดและเชื่อมโยงความรูใหแกผูอ่ืนเขาใจไดเปนอยางดี พรอมท้ัง

เปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอ

สังคม ซ่ึงมีความสอดคลองกับ ปรัชญา วิสัยทัศน และ พันธกิจของทางคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี  และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คือ 

มคอ. 2 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิสัยทัศน และ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิสัยทัศน:  

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมท่ี

มีความเปนเลิศทางวิชาการ และเปนกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตและประเทศ 

มุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในป พ.ศ. 2570 

พันธกิจ:  

พันธกิจ 1 (MU1):  สรางความเปนผูนําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการ                    

                        วิจัยเปนฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใตและประเทศ เชื่อมโยงสู 

                        สังคมและเครือขายสากล 

พันธกิจ 2 (MU2): บัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย มีวินัย  

                       ใฝปญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถ 

                       ประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณจากการปฏิบัติ 

                       สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพโดยมีบัณฑิตศึกษาเปนฐาน 

พันธกิจ 3 (MU3): พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุ 

                       วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู 

                       ใฝรูได มีโอกาสเขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบ 

 
 
 

https://www. 

psu.ac.th/th/ 

vision 

วิสัยทัศน และ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎรธานีเปนมหาวิทยาลัย 

ชั้นนําของภาคใตและประเทศไทย ดานการผลิตบัณฑิตและเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการ 

โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

พันธกิจ:  

พันธกิจ 1 (MU1):  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบท 

                        สังคม 

พันธกิจ 2 (MU2):  สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและตอบสนองตอความตองการ 

                        ของสังคม 

พันธกิจ 3 (MU3):  ใหบริการวิชาการแกสังคม 

www.surat.psu.

ac.th/demo/visi

on.php 

 

 

วิสัยทัศน และ พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิสัยทัศน: เปนคณะชั้นนําของภาคใต ท่ีผลิตบัณฑิตและงานวิจัย ทาง
http://www.psu

.ac.th/th/node/

111 

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


ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พันธกิจ:  

พันธกิจ 1 (MU1): ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี 

                       อุตสาหกรรม ท่ีมีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  

                       และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

พันธกิจ 2 (MU2): ผลิตงานวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

                       เพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

พันธกิจ 3 (MU3: การใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

พันธกิจ 4 (MU4): พัฒนาองคกร เพ่ือเปนองคกรธรรมภิบาล และองคกรแหง 

                       การเรียนรู 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรนี้คือ ตองการผลิต

มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้  

1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางท่ีมีองคความรูดานเทคโนโลยียาง 

นวัตกรรมยาง และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 

รูจักวิเคราะห และประยุกตได เปนผูนําทางวิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 

2) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ท่ีมีองคความรูข้ันสูง ทางดาน

เทคโนโลยียางและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของเปนนักวิจัยมืออาชีพท่ีมีศักยภาพมาก 

พอจะทําการวิจัยและพัฒนาและรูจักประยุกตองคความรูทางดานเทคโนโลยียาง 

อยางเชี่ยวชาญ ใหเกิดประโยชนแกงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางของ

ประเทศ 

3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

มคอ. 2  

(หมวดท่ี  2 ขอ ท่ี 

1.3) 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยของคณะ 

 

 

หลักสูตร มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

Expected Learning Outcome วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1) มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองค

ความรูดานเทคโนโลยียางและสาขาที่เก่ียวของ 

มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง รูจัก

วิเคราะหและประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เปน

ผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี

คุณภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางของประเทศ 

เฉพาะ  -  -  -  -    - - 

2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่

มีองคความรูข้ันสูงดานเทคโนโลยียางและสาขาที่

เก่ียวของเปนนักวิจัยมืออาชีพที่ มีศักยภาพมาก

พอที่จะทําการวิจัยและพัฒนาและรูจักประยุกต

องคความรูทางดานเทคโนโลยียางใหเกิดประโยชน

แกงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางของ

ประเทศ 

 

เฉพาะ  -  -  -  -    - - 

3) มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ที่มี

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ทั่วไป  - -  - - - - -  - -  

Expected learning 

 

Learning Outcome ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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1.2 หลักสูตรสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

มีคุณธรรม

จริยธรรม 

และ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

มีความรู

ทางดาน

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ยาง 

มีทักษะทาง

ปญญาและ

ทักษณะการคิด

วิเคราะหที่เก่ีกับ

วิทยาศาตรและ

เทคโนโลยียาง 

มีทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และทักษะการ

สื่อสารภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) มหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยียาง ที่มีองคความรู

ดานเทคโนโลยียางและสาขา

ที่เก่ียวของ มีความสามารถใน

การเรียนรูดวยตนเอง 

วิเคราะห และประยุกตได

อยางเชี่ยวชาญ เปนผูนําทาง

วิชาการที่สามารถผลิต

งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให

เกิดประโยชนในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางของประเทศ 

2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มี

องคความรูข้ันสูงดาน

เทคโนโลยียางและสาขาที่

เกี่ยวของเปนนักวิจัยมือ

อาชีพที่มีศักยภาพมาก

พอที่จะทําการวิจัยและ

พัฒนาและรูจักประยุกตองค

ความรูทางดานเทคโนโลยี

ยางใหเกิดประโยชนแกงาน

ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยียางของประเทศ 

1. มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห และ

มองเห็นปญหาตางๆ ที่

เกิดข้ึนในกระบวนการ

ของอุตสาหกรรมยาง 

ต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา

ไดอยางถูกตอง และ

สามารถมองเห็น

แนวทางในการแกไข

ปญหาโดยการใช

กระบวนการวิจัย ที่จะ

นําไปสูการพัฒนาการ

ของประเทศได 

-   -  

2. มีความรู

ความสามารถดาน

วิชาชีพ มีภาวะผูนํา

และความรับผิดชอบ

ตอตนเอง สิ่งงแวดลอม 

และสังคม 

     

3. มีความสามารถดาน

การใชภาษาอังกฤษได

ดี 

-    - 

3) มหาบัณฑิตและปรัชญา

ดุษฏีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1. มีจิตวิญญาณของ

การถือประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจที่

หนึ่ง 

 - - - - 

2. มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 
 - - 

- 

- 
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หลักสูตรมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง เชน รายวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยียาง วิทยานิพนธ 

รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ผูเรียนจะตองมีการเรียนรูดวยตนเองผาน

กระบวนการวางแผน คิดวิเคราะห ประมวลและสรุปผลการเรียนรูดวยตนเองท่ีเห็นเปนรูปธรรม

ชัดเจน โดยผานการเรียนรูจากประสบการณจริงท้ังภายในมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ และท้ัง

ในสถานประกอบการตางๆ โดยมีอาจารยหรือเจาหนาท่ีทําหนาท่ีคอยแนะนําใหคําปรึกษาและอํานวย

ความสะดวก นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลอยางเปนระบบ เพ่ือใหแนใจไดวานักศึกษามีความรูความ

เขาใจท่ีถูกตองหลังจากเรียนจบในรายวิชา ซ่ึงรายวิชาเหลานี้จัดเปนรายวิชาท่ีมีความสําคัญท่ีชวยหลอ

หลอมกระบวนการคิด การวางแผนศึกษาหาขอมูลและแกไขปญหาตางๆ ซ่ึงนักศึกษาสามารถนํา

ประสบการณและความรูท่ีไดผานการเรียนวิชาท่ีหลักสูตรจัดสรรใหชวยในการสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชวีิตและใชไดจริงในชีวิต ประจําวันหรือใชจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหลังจากจบการศึกษาจาก

หลักสูตรไปแลว (ภาคผนวก 2) 

 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

learning outcomes [3] 

หลักสูตรฯ ไดกําหนดใหจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับ วิชาเลือก วิชา

วิทยานิพนธ ใหสอดคลองกับ ELO ทุกดาน โดยกําหนดเปนความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) และไดกําหนดความสําคัญให

เปนความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ดังตาราง 

มคอ.2 

ภาคผนวก 2 

 

1. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) ระดับปริญญาโท 

  1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 1) ตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2) มีวินัยตรงตอเวลามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 3) ซื่อสัตยสุจริตเสียสละเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม 

 4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเขาใจผูอ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

 1.2 ความรู 

 1) มีความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยยีาง และท่ีเก่ียวของท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติอยางกวางขวางเปน

ระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก 

 2) มีความเขาใจและทันตอความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและท่ีเก่ียวของ 

 3) มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจยัท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาทางดานยาง และสามารถ

ตอยอดองคความรูดวยตนเองได 
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 1.3 ทักษะทางปญญา 

 1) มีความสามารถในการคดิและวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรูของศาสตรท่ีเก่ียวของ 

 2) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลท่ีไดจากการสืบคน

แนวคิดและหลักฐานใหมๆ  จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอสรุปท่ีไดในการแกไขปญหาหรืองานอ่ืนๆ  

 3) สามารถศึกษา วิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรคโดยใชความรูทาง

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของและประสบการณในภาคปฏิบัติ รวมท้ังสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีตามมาจากการตัดสินใจน้ัน 

  1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานรายบุคคลและรายกลุม 

 2) วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

 4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีมีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล และวัฒนธรรม 

 5) มีภาวะผูนํามีความคิดริเริ่มสามารถวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกปญหาเฉพาะหนาได

อยางเหมาะสม 

 6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเน่ือง 

  1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมใน

การศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในการทําวิจัย 

 2) มีทักษะการใชภาษาในการอธิบายหลักการและสถานการณตลอดจนการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังการพูดการฟงและการเขียน 

 3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมายและ

นําเสนอรายงาน/วิทยานิพนธไดอยางเหมาะสม 

 

116 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ระดับปริญญาโท 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

927-501  วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห                    

927-502  ตัวเติมแตงสําหรับยาง                                                                                  

927-503  กระบวนการแปรรูปยาง                    

927-504  การทดสอบยาง                                        

927-521  การสังเคราะหพอลิเมอร                    

927-522  การวิเคราะหโดยใชเครือ่งมือ                    

927-524  ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัต ิ

             ของพอลิเมอร 
                   

927-525  พอลิเมอรผสม                    

927-526  สมบัตริีโอโลยีของพอลเิมอร                    

927-527  กระบวนการแปรรูปแบบรีแอกตีฟ                    

927-543  เคมียาง                    

927-544  สมบัตเิชิงฟสิกสของยาง                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

927-561  เทคโนโลยีนํ้ายางและอิมัลชันข้ันสูง                    

927-562  การออกแบบผลติภณัฑยาง                    

927-564  การออกแบบแมพิมพสาํหรับผลิตภัณฑยาง                    

927-565  เทคโนโลยีการยึดตดิกาวและการยึดตดิยาง                    

927-566  การทําใหยางสุกและสมบัต ิ                    

927-570  ยางธรรมชาตผิสม                    

927-571  การผสมยาง                    

927-572  ความยืดหยุนของยาง                    

927-574  การควบคุมกระบวนการผลิตยาง                    

927-601  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร 1                     

927-602  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร 2                     

927-701  วิทยานิพนธ                     

927-702  วิทยานิพนธ                     
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2. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) ระดับปริญญาเอก 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 1) ตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2) มีความสามารถในการแกไขปญหาโดยถูกตองตามคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3) มีวินัยตรงตอเวลามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 4) ซื่อสัตยสุจริตเสียสละเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม 

 5) เคารพสทิธิและรับฟงความคดิเหน็ของผูอ่ืนเขาใจผูอ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิศ์รีของความ

เปนมนุษย 

 6) เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตางๆขององคกรและสังคม   

 2.2 ความรู 

  1) มีความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร และสาขาท่ีเก่ียวของ ท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมยัตอสถานการณโลก 

  2) มีความเขาใจและทันตอความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยียางพอลิเมอร และ

สาขาท่ีเก่ียวของ 

  3) มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาทางดานยางและพอลิ

เมอร และสามารถตอยอดองคความรูดวยตนเองได 

  4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

  1) มีความสามารถในการคดิและวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรู ของศาสตรท่ีเก่ียวของ 

  2) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลท่ีไดจากการสืบคน

แนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอสรุปท่ีไดในการแกไขปญหาหรืองานอ่ืนๆ  

  3) สามารถศึกษา วิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค                  

โดยใชความรูทางทฤษฎีท่ีเก่ียวของและประสบการณในภาคปฏิบัติ สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีตามมาจากการ

ตัดสินใจน้ัน และผลกระทบของผลงานวิจัยตอองคความรูและวิชาชีพได 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) มีความรับผดิชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมายท้ังงานรายบุคคลและรายกลุม 

 2) วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 3) สามารถปรับตวัเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี

4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มคีวามเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม 

5) มีภาวะผูนํามีความคิดริเริ่มสามารถวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกปญหาเฉพาะหนาไดอยาง

เหมาะสม 

 6) มีความรับผดิชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเน่ือง 
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 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา

คนควาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในการทําวิจัย 

  2) มีทักษะการใชภาษาในการอธิบายหลักการและสถานการณตลอดจนการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังการพูดการฟงและการเขียน 

  3) สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล  

แปลความหมายและนําเสนอรายงาน/วิทยานิพนธไดอยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ระดับปริญญาเอก 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

927-501  วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห                       

927-502  ตัวเติมแตงสําหรับยาง                                                                                     

927-503  กระบวนการแปรรูปยาง                       

927-505  หัวขอพิเศษ 1                       

927-506  หัวขอพิเศษ 2                                                                                         

927-521  การสังเคราะหพอลิเมอร                       

927-522  การวิเคราะหโดยใชเครือ่งมือ                       

927-523  พอลิเมอรสมรรถนะสูง                        

927-524  ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับ     

             สมบัติของพอลิเมอร 
                      

927-525 พอลิเมอรผสม                       

927-526  สมบัตริีโอโลยีของพอลเิมอร                       

927-527  กระบวนการแปรรูปแบบรีแอกตีฟ                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

927-531 การวิเคราะหโดยใชเครือ่งมือข้ันสูง                       

927-541  การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาต ิ                       

927-542  การเสื่อมสลายและความเสถียรของยาง                       

927-543  เคมียาง                       

927-544  สมบัตเิชิงฟสิกสของยาง                       

927-561  เทคโนโลยีนํ้ายางและอิมัลชันข้ันสูง                       

927-562  การออกแบบผลติภณัฑยาง                       

927-563  นาโนคอมพอสิตของยาง                       

927-564  การออกแบบแมพิมพสาํหรับผลิตภัณฑยาง                       

927-565  เทคโนโลยีการยึดตดิกาวและการยึดตดิยาง                       

927-566  การทําใหยางสุกและสมบัต ิ                       

927-567  ยางชนิดพิเศษ                       

927-568  เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร                       

927-570  ยางธรรมชาตผิสม                       

927-571  การผสมยาง                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

927-572  ความยืดหยุนของยาง                       

927-573  สเปกโทรสโกปของยางและวัสดุคลายยาง                       

927-574  การควบคุมกระบวนการผลิตยาง                       

927-575  เทคโนโลยีผลิตภัณฑยางสมัยใหม                       

927-603  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร 3                       

927-604  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร 4                       

927-605  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร 5                       

927-606  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร 6                       

927-703  วิทยานิพนธ                        

927-704  วิทยานิพนธ                        

927-705  วิทยานิพนธ                        

927-706  วิทยานิพนธ                        
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 ในแตละหมวดประกอบดวยจํานวนวิชาตาง ๆ หลากหลายรายวิชา ซ่ึงหากพิจารณา

ความสัมพันธของผลการเรียนรูท่ีคาดหวังกับวิชาความรูทักษะท่ัวไป และทักษะเฉพาะดาน สามารถ

ยกตัวอยางไดดังนี้  

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ 

วิชาท่ีสอดคลอง 

วิชาความรูทักษะ 

เฉพาะดาน 

1)  มีความรูและทักษะ

ทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยียาง  

 

927-501 วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห 

927-502 สารเติมแตงสําหรับ 

927-503 กระบวนการแปรรูปยาง 

927-504 การทดสอบยาง 

927-501 วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห 

927-502 สารเติมแตงสําหรับยาง 

927-503 กระบวนการแปรรูปยาง 

927-504 การทดสอบยาง    

927-521 การสังเคราะหพอลิเมอร 

927-522 การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือข้ันสูง 

927-523 พอลิเมอรสมรรถนะสูง 

927-254 ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติของพอลิเมอร                   

927-525 พอลเิมอรผสม 

927-526 สมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร 

927-527 กระบวนการแปรรูปแบบรีแอกตีฟ 

927-541การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาต ิ

927-542การเสื่อมสลายและความเสถียรของยาง 

927-543 เคมียาง 

927-544 สมบัติเชิงฟสิกสของยาง 

927-561 เทคโนโลยีน้ํายางและอิมัลชันข้ันสูง 

927-562 การออกแบบผลิตภัณฑยาง 

927-563 นาโนคอมพอสิตของยาง 

927-564การออกแบบแมพิมพสําหรับผลิตภัณฑยาง 

927-565 เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 

927-566 การทําใหยางสุกและสมบัต ิ
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ 

วิชาท่ีสอดคลอง 

วิชาความรูทักษะ 

เฉพาะดาน 

927-567 ยางชนิดพิเศษ 

927-568 เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร 

927-569 การยึดติดยาง 

927-570 ยางธรรมชาติผสม 

927-571 การผสมยาง 

927-572 อิลาสติซิตีของยาง 

927-573 สเปกโทรสโกปของยางและวัสดุคลายยาง 

927-574 การควบคุมกระบวนการผลิตยาง 

927-575 เทคโนโลยีผลิตภัณฑยางสมัยใหม                                   

2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห 

และเรียนรูดวยตนเองผาน

กระบวนการ ACTIVE 

LEARNING  

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  

927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 

927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1   

927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  

927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  

927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 

927-701 วิทยานิพนธ  

927-702 วิทยานิพนธ  

927-703 วิทยานิพนธ  

927-704 วิทยานิพนธ 

3) มีความสามารถในการ

คนควาหาความรูจากแหลงตาง 

ๆ สามารถวิเคราะหและบูรณา

การความรูเพ่ือนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาการ

ทํางานและมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และสามารถปรับตัว

ใหเขากับสถานการณการท่ี

เปลี่ยนแปลงได 

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  

927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 

927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1   

927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  

927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  

927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 

927-701 วิทยานิพนธ  

927-702 วิทยานิพนธ  

927-703 วิทยานิพนธ  
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ 

วิชาท่ีสอดคลอง 

วิชาความรูทักษะ 

เฉพาะดาน 

927-704 วิทยานิพนธ 

4) มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึก

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1  

927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 

927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1   

927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  

927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  

927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 

927-701 วิทยานิพนธ  

927-702 วิทยานิพนธ  

927-703 วิทยานิพนธ  

927-704 วิทยานิพนธ 

 

ท่ีมาไดมาจากความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูประกอบการ นักวิชาการ อาจารย 

ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน 

 

1.3 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสะทอนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมรวมท้ังการผลิตยางในปริมาณท่ีมากเกินความตองการ

ของอุตสาหกรรมสงผลกระทบอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงดานสังคม ชีวิตความเปนอยูและ

วัฒนธรรมของผูท่ีประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับการผลิตยางพาราโดยเฉพาะในป 2558 ท่ีจะมีการเปด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจะสงผลใหการนําเขา-สงออกยางพาราของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ

เปนไปอยางเสรี จะมีการเคลื่อนยายของประชากรและการแขงขันจะเกิดข้ึนสูงดังนั้นการพัฒนา

หลักสูตรเทคโนโลยียางท้ังในระดับปริญญาโทและเอกจึงมีความจําเปนในการผลิตบุคลากรท่ีมี

ศักยภาพในการวิจัยดานเทคโนโลยียางท่ีมีความรูความสามารถ มีความเขาใจในผลกระทบทางสังคม

และวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปใน

รูปแบบท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และมีสวนท่ีสําคัญในการแกปญหาความ

ไมสมดุลของปริมาณการผลิตยางดิบ กับปริมาณความตองการของอุตสาหกรรมในการแปรรูปยาง 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกทําใหการพัฒนาหลักสูตรจึงตองเปนไปในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและ

สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความกาวหนาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยียางโดยการผลิตบุคลากรทาง

อุตสาหกรรมเทคโนโลยียางท่ีมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
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ใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการวิชาชีพและปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึง

เปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในดานเทคโนโลยีและการ

วิจัย และการผลิตบัณฑิตท่ีดี เกง และมีจิตสํานึกตอสังคม ดังนั้นผู ท่ี มีสวนไดสวนเสียและให

ความสําคัญของหลักสูตรนี้คือ ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเปนการเพ่ิมทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยียางในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการวิจัย

และการผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศไทยใหสูงข้ึน ทางวิทยาลัยจึงเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โดยมีผลการเรียนรูท่ีคาดหวังคือ 

ตองการผลิตมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้  

      ระดับปริญญาโท 

1. สามารถประยุกตความรูทางดานยาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีเพ่ือประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมยางได 

2. สามารถสรางสรรคผลงานและงานวิจัย และสรางสรรคผลงานทางวิชาการได 

3. สามารถเรียนรูดวยตนเอง และมีทักษะการคิดวิเคราะห เพ่ือแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถทํางานเปนทีม ประสานงานและสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและถือประโยชนของเพ่ือน

มนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

     ระดับปริญญาเอก 

1. สามารถประยุกตความรูทางดานยาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีเพ่ือประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมยางได 

2. สามารถสรางสรรคผลงานและงานวิจัยข้ันสูง และผลงานวิชาการเพ่ือนําไปสูการแกปญหา 

และ/หรือ พัฒนา  

อุตสาหกรรมยางเปนท่ียอบรับท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติได 

3. มีทักษะการคิดวิเคราะห การคิดเชิงระบบ และการคิดสรางสรรค เพ่ือแกปญหาอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. สามารถถายทอดและเชื่อมโยงความรูใหแกผูอ่ืนได 

5. สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ปรับตัวไดตามสถานการณและแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลาได 

6. ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปน

กิจท่ีหนึ่ง 

ท่ีมาไดมาจากความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูประกอบการ นักวิชาการ อาจารย ศิษยเกา และศิษย

ปจจุบัน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of stakeholders  

     ในการจัดทําหลักสูตรไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงมีท้ังผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการเปนผูใหขอเสนอแนะในความ

ตองการเพ่ือกํา หนดคุณสมบัติของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคในหลักสูตรฯ  นอกจากนี้ยงัมีคณะกรรมการประจําคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการวิชาการ

วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และ

คณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎรธานี รวมกันพิจารณาและให

ขอคิดเห็นเก่ียวกับโครงรางหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพ 

การไดมาซ่ึงผลการเรียนรู 5 ดานท่ีสกอ.กําหนดซ่ึงไดแก 1) คุณธรรม

จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นหลักสูตรได 

มาจากความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมท่ีกําหนดไวอยาง

ชัดเจน และการกําหนดวิธีการไดมาซ่ึงสมรรถนะท่ีจําเปน ดังนี้คือ  

อาจารยในภาควิชา – ประชุมและอภิปราย ผูท่ีเปนกลุมเปาหมาย

ของหลักสูตร (แตยังไมสมัครเขาเรียน) – สัมภาษณ/แบบสอบถาม

ผูใหขอมูลกลุมนี้ 10 ราย ศิษยปจจุบัน- สัมภาษณ/แบบสอบถาม

ผูใหขอมูล 17 ราย ศิษยเกา - สัมภาษณและแบบสอบถามผูให

ขอมูล 3 ราย ผูใชบัณฑิต - สอบถามโดยตรงจาก 6 หนวยงาน 

ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากบริษัทอินโนเวชั่น กรุบ (Polymer 

innovation) บริษัทนอรทอีส รับเบอร จํากัด องคกรหนวยงาน

ภาครัฐ การยางแหงประเทศไทย ภาคเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย 

และเกษตรกร ท่ีเก่ียวของกับสาขาเทคโนโลยียาง 

คณะและมหาวิทยาลัยฯ - การนําวิสัยทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยมาพิจารณาในการกําหนดสมรรถนะท่ีจําเปน และ

วิเคราะหจากแผนพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎรธานี และมหาวิทยาลัยฯ 

สกอ - การกําหนดสมรรถนะท่ีจําเปนใหมี 5 ดานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- มคอ. หมวดท่ี 2 ขอท่ี 1.3 
- มคอ. 3 รายวิชาท่ีเปดสอน
ในหลักสูตร 
- รายงานการประชุมท่ี
เก่ียวของกับการทบทวน
หลักสูตร 
- เอกสารแสดงความเห็นจาก
ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 
ผูประกอบการ นักวิชาการ 
อาจารย ศิษยเกา และศิษย
ปจจุบัน  
- ภาคผนวก 1.2 
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โดยมีผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีสะทอนจากคุณสมบัติท่ีตองการของ

บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสัมพันธกับหลักสูตร 
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Criterion 2  

1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

course specifications for each programme it offers, and give detailed information 

about the programme to help stakeholders make an informed choice about the 

programme. 

 2 .  Programme specification including course specifications describes the expected 

learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to 

understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 

achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; 

and the relationship of the programme and its study elements.  

 

ผลการประเมินตนเอง  

 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-to-

date [1,2] 

   

 

   

2.2 The information in the course specification 

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

   
 

   

2.3 The programme and course specifications 

are communicated and made available to 

the stakeholders [1,2] 

   

 

   

Overall opinion        

AUN 2  
Programme Specification 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2  

 รายละเอียดของหลักสูตรมีความทันสมัย และมีวัตถุประสงค รายละเอียดของเลม

หลักสูตรท่ีครบถวน และทันสมัย ซ่ึงหลักสูตรมีวัตถุประสงค เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

ยาง ท่ีมีองคความรูดานเทคโนโลยียางและสาขาท่ีเก่ียวของ มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง  

รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนผูนําทางวิชาการ

ท่ีสามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 

และเพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ท่ีมีองคความรูข้ันสูงดานเทคโนโลยียางและ

สาขาท่ีเก่ียวของเปนนักวิจัยมืออาชีพท่ีมีศักยภาพมากพอท่ีจะทําการวิจัยและพัฒนาและรูจักประยุกต

องคความรูทางดานเทคโนโลยียางใหเกิดประโยชนแกงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางของ

ประเทศ ซ่ึงผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตตองท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ  

 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

รายละเอียดของหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกับผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวัง โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ไดรับการอนุมัติ

ใ ห เ ป ด ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ภ า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรออกประกาศไว ณ วันท่ี 20 

ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมสภามหาลัยมีมติให เปดรับ

นักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 25570101104886 หลักสูตรปริญญาโท 

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยียาง 

ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in 

Rubber Technology 

1.2 25570101104875 หลักสูตรปริญญาเอก 

-รายละเอียดของหลักสูตรและผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวัง แสดงรายละเอียดไวใน 

มคอ.2 

- website สาขา 

http://scit.surat.psu.ac.th/rubber/wp
-content/uploads/2018/07/Masters-
PhD Degree.pdf 
-  
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ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยียาง 

ภ าษ า อั งก ฤ ษ  Doctor of Philosophy Program in 

Rubber Technology 

     2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 หลักสูตรปริญญาโท 

ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยียาง) 

 Master of Science (Rubber Technology) 

 ชื่อยอ วท.ม. (เทคโนโลยียาง) 

  M.Sc. (Rubber Technology) 

2.2 หลักสูตรปริญญาเอก 

ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยียาง) 

 Doctor of Philosophy (Rubber 

Technology) 

 ชื่อยอ ปร.ด. (เทคโนโลยียาง) 

  Ph.D. (Rubber Technology) 

3. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ

และมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน

ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติในป

การศึกษา 2563 กรณีระดับปริญญาโท และปการศึกษา 

2564 กรณีระดับปริญญาเอก 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

• นักวิชาการดานเทคโนโลยีหรือนักเทคโนโลยียางท้ังใน

สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยท้ังในภาครัฐและ

เอกชน 

• นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานยาง  

• ท่ีปรึกษาใหแกสถานประกอบการดานเทคโนโลยียาง 

• ผูประกอบการดานการผลิตยางในอุตสาหกรรมยาง  
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• ป ระ ก อ บ อ าชี พ อิ ส ระ ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ห ว ง โซ

อุตสาหกรรมยาง เชน ผูประกอบการ เจาของกิจการ 

 

 โดยหลักสูตรมีระบบและกลไกการดําเนินงานให

ทันสมัยตามขอกําหนดมาตรฐาน ซ่ึงการปรับปรุงหลักสูตร

ใหมีความสมบูรณ ครบถวนและทันสมัย โดยอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดขอกําหนดท่ีสอดคลองกับ ELO 

ของหลักสูตรจากนั้นทําการวิเคราะหและกําหนดชองทาง

สื่อสารเพ่ือใหถึงผูมีสวนไดสวนเสีย และทําการทบทวน

ผลลัพทท่ีไดจากผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหมีความทันสมัย

ของหลักสูตร โดยกลักการในการปรับปรุงไดกําหนดตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ 

เพ่ือใหมีความทันสมัยและตรงตามความตองการของผูมี

สวนไดสวนเสีย  

หลักสูตรไดทําการปรับปรุงแลวเสร็จและรับนักศึกษา

ในป 2562 1 ซ่ึงในการปรับปรุงไดดําเนินการตามข้ันตอน

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

date 

- ระบบและกลไกการดําเนินงาน หลักสูตรมีกระบวนการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูตลอดเวลาดังนี้  

หลักสตูร 

 

อาจารยผูรับผิดชอบ (ทบทวน/ปรับปรุง) 

 

เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 

 

กําหนดอาจารยผูสอน 

 

- มคอ 3-6 

- ระบบการประเมินการสอน 

https://tes.psu.ac.th/login.asp 
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จัดทํา มคอ. 3,4 

 

จัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 

 

ควบคุมคุณภาพ 

 

สรุปผลการจดัการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา มคอ 5,6 

 

สื่อสารถึงผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

- หลักสูตรไดดําเนินการตามนโยบายของทางคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงไดกําหนดให

ทุกรายวิชา ดําเนินการจัดทํา มคอ.3/4 กอนเปดสอนใน

แตละภาคการศึกษา โดยนําผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ี

กําหนดไวมาใชในการกําหนดกิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนและการวัดผล และดําเนินการจัดทํารายงานผล

การดําเนินการของรายวิชา มคอ. 5/6 หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษา โดยนําผลการประเมิน รายวิชาจากนักศึกษา 

อาจารยผูสอน และขอเสนอแนะจากการประเมินมาใชใน

การวางแผนการปรับปรุงการสอน นอกจากนี้หลักสูตรมี

การเผยแพรสูผูมีสวนไดสวนเสีย เชนนักศึกษาปจจุปน

และทีมอาจารยผูสอน 

2.3 The programmed and course specifications are communicated and made 

available to the stakeholder 

- ทางหลักสูตรไดกําหนดชองทางการสื่อสารของ

เนื้อหkหลักสูตรและรายวิชาใหถึงผูมีสวนไดสวนเสีย โดย

หลักสูตรไดเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรผาน ชองทาง

ตางๆ ดังนี้  

1. เลมหลักสูตร  และคูมือนักศึกษาแจกวันปฐมนิเทศ 

- เนื้อหารายวิชาและแผนการเรียนใน

หลักสูตรไดมีการเผยแพรในเว็บไซตของ

สาขาวิชา

http://office.surat.psu.ac.th/rubber

/index.php 
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2. เว็บไซตของมหาวิทยาลัยและคณะ  

3. รายงานการประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ

ทบทวนปรับปรุงหลักสูตร   

4. เอกสารประกอบการแนะแนว  

 

-เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(http://scit.surat.psu.ac.th/index.ph

p) 

-เว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุ

ราษฎรธานี 

http://entrance.surat.psu.ac.th/ho

me.php?flag=1)  

-แผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร และ

คูมือนักศึกษา  
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ผลการประเมินตนเอง  

 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the 

expected learning outcomes [1] 

   

 

   

3.2 The contribution made by each 

course to achieve the expected 

learning outcomes is clear [2] 

   

 

   

3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced, integrated and up-to-date 

[3,4,5,6] 

   

 

   

Overall opinion        

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 

  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

3 .1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes [1] 

โครงสรางหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน โดยแบงเปน ระดับปริญาโทและเอก 

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

 - แบบ 1.1 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีจํานวน

[1] เลมหลักสูตร 

มคอ.2  

[2] curriculum 

mapping 

[3] stake holder 

need 

AUN 3  
Programme Structure and Content 
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หนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 

 - แบบ 1.2 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวน

หนวยกิตวิทยานิพนธ รวมตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต 

 - แบบ2.1 สําหรับผู ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวน

หนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 12 

หนวยกิต 

 - แบบ 2.2 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน

หนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 24 

หนวยกิต ซ่ึงจะมีความแตกตางกันชัดเจนของในระดับปริญญาโทและเอก 

หลักสูตรมีการกําหนดเปาหมายชัดเจนเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิต และมีการ

วางแผนการเรียนการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาเพ่ือใหนักศึกษามี

ความรูท่ีเหมาะสม เนื้อหาของหลักสูตร รายละเอียดวิชา ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง และการจัดการหลักสูตร แสดงไวอยางละเอียดในเลมหลักสูตร [1]  

ผูรับผิดชอบแตละรายวิชานําผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรไปจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีผลการเรียนรูในแตละดาน โดยแสดงไวในแผน

ท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา     (Curriculum Mapping) [2] 

หลักสูตรไดกําหนดแผนการศึกษาใหนักศึกษา (การกําหนดแผนการศึกษาเปน

การระดมความคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย ศิษยเกาและผูใชบัณฑิต) วาใน

แตละชั้นปนักศึกษาควรเรียนรายวิชาใดบาง และไดมีการจัดลําดับการเรียนแต

ละรายวิชาไวใหในแผนการศึกษา [3] 

 

 

 

 

 

 

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

outcomes is clear 

- หลักสูตรมีรายวิชาตางๆ ท่ีสอดคลอง  ELO 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรูดีใน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยาง 

1. นักศึกษาจะเพ่ิมพูนองคความรูในสาขาวิชาเทคโนโล                            
และเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการวิจัยผานรายวิชาตางๆ                                
การทําวิทยานิพนธท่ีเนนผลการวิจยัท่ีมีคุณภาพ 

[1] เลมหลักสูตร 

มคอ.2 
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สามารถทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองคความรู
ใหมในสาขาวิชานี้ 

2. หลักสูตรจะจัดสัมมนาตางๆใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูแลก               และ
เปลี่ยนงานวิจัยจากนักศึกษาอาจารยและผูเชี่ยวชาญภายนอก 
3. ห ลั ก สู ต ร จ ะ ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห นั ก ศึ ก ษ า เ ข า ร ว ม                                
การประชุมวิชาการตางๆ เพ่ือไดรับองคความรูรอบดาน 

2. มีความสามารถ
ดานการใช
ภาษาอังกฤษ 

1. ฝกทักษะการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 
2. ฝกทักษะการเขียนบทความวิชาการเปนภาษาอังกฤษ 
3. จัดกิจกรรมท้ังในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนท่ีสงเสริม 
การใชภาษาอังกฤษ 
4. รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/ 
มหาวิทยาลัย 
5. สนับสนุนใหนักศึกษามีประสบการณดูงานหรือ 
ฝกงานในตางประเทศ 
6.มีการจัดการเรียนการสอน บรรยายเปนภาษาอังกฤษ 

3. มีทักษะและ
ความสามารถใน
การสืบคนขอมูล
และเรียนรูดวย
ตนเอง 

1. อบรมวิธีการสืบคนขอมูลในฐานขอมูลตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานขอมูลการวิจัยดานเทคโนโลยียาง 
2. การมอบหมายงานใหมีการสืบคนขอมูลและศึกษา 
คนควาดวยตนเองในรายวิชาเรียนตางๆและในการทํา 
วิทยานิพนธ  

 

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

หลักสูตรมีการกําหนดแผนการศึกษาท่ีเปนลําดับ ท้ังระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก คือ ในชั้นปท่ี 1 จะมีการเรียนในรายวิชาท่ี core และจะสามารถ

ทําวิทยานิพนธไดเม่ือผานการเรียนวิชาตางๆ เหลานั้นแลว วิธีการเรียนการ

สอน วิธีการประเมินผูเรียน เพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ไดกลาวไวใน

ผลการดําเนินงานตาม AUN 4 และ AUN 5 ตามลําดับ 

[1] เลมหลักสูตร 

 มคอ.2 
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Criterion 4 

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

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

of related beliefs that influences what and how students should be taught. It 

defines the purpose of education, the roles of teachers and students, and 

what should be taught and by what methods. 

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

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

deep approach of learning that seeks to make meaning and achieve 

understanding. 

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

takes when learning. This in turn is dependent on the concepts that the 

learner holds of learning, what he or she knows about his or her own 

learning, and the strategies she or he chooses to use. 

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

relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 

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

participate responsibly in the learning process; and 

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

meaningful choices in terms of subject content, programme routes, 

approaches to assessment and modes and duration of study. 

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

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

commitment to critical inquiry, information-processing skills, a willingness to 

experiment with new ideas and practices, etc.). 

AUN 4  

Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is 

well articulated and communicated 

to all stakeholders [1] 

       

4.2 Teaching and learning activities 

are constructively aligned to the 

achievement of the expected 

learning outcomes [2,3,4,5] 

       

4.3 Teaching and learning activities 

enhance life-long learning [6] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders 

หลักสูตรไดกําหนดปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหมีความ

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ สอดรับกับพันธกิจท่ีไดกําหนดไวในแผน

ยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ป 2560 – 2563) และปรัชญา

จัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตอบสนองตอวิสัยทัศนในแผน

ยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2560 – 2563) มี

รายละเอียดดังนี้  

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกอตั้งตามนโยบายการพัฒนาภาคใตมีเจตนารมณ 

ตั้งแตแรกเริ่มท่ีจะใหเปนมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต วิจัย 

บริการวิชาการและ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

1) http://office. 

surat.psu.ac.th/ru

bb er/Data-

website/ 

CourseDetail1.pdf  

2) เลมหลักสูตร  

มคอ.2  

มคอ.3 และ มคอ.5 

2) แผนพับ  

ประชาสัมพันธ   
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มุงเนนท่ีการพัฒนาคนเพ่ือใหเปนกําลังหลักของสังคมและยึดตามแนวทางการจัด 

การศึกษาของชาติท่ีมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทรจึงเปนการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยมซ่ึงเปนการ

พัฒนาผูเรียนในทุกดาน เพ่ือใหพรอมท่ีจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ปรับตัว

ไดดีตามสถานการณท่ีเปลี่ยนไป โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาผูเรียนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู และพัฒนาจาก

ความตองการของผูเรียน ผานกระบวนการแกปญหาและคนควาดวยตนเอง 

กระบวนการท่ีตองลงมือปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน ซ่ึงจะนําไปสูการเรียนรูท่ี

ยั่งยืนและจากแนวคิดท่ีวาการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูจึงไมไดหยุด

เพียงภายในมหาวิทยาลัยแตจะดําเนินไปตลอดชีวิต ดังนั้นการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนถึงการเรียนรูตลอดชีวิตดวย จากหลักการดังกลาวขางตน

นําสูการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ (Outcome Based Education) โดยการ

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อวาจะสามารถ

ตอบสนองหลักการดังกลาวโดยการจัดการเรียนรูท่ีใชกิจกรรมหรือการปฏิบัติ 

(Active learning) ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู 

(Problem-based Learning) ใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) 

และการเรียนรูโดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอใหถือประโยชนของเพ่ือน มนุษยเปน

กิจท่ีหนึ่ง” เปนแนวทางในการดําเนินการของหลักสูตรฯ มีปรัชญาในการศึกษาท่ี

ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุงผลิต

มหาบัณฑิตดานเทคโนโลยียาง ท่ีมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร

แ ล ะ เท ค โน โล ยี ย า ง  เข า ใจ ก ระบ ว น ก ารผ ลิ ต  แ ล ะแ ก ป ญ ห า ใน

ภาคอุตสาหกรรมยาง ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองใหเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลง สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังเปนผูท่ีมีคุณธรรม

จริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอ

สังคม  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุงผลิตนักวิจัย 

นักพัฒนานวัตกรรมและผูนําทางวิชาการดานเทคโนโลยียางท่ีมีความรูความ

ตาราง road show  

4) Website ของ

คณะ วีดีโอ    

5) กําหนดการ 

ปฐมนิเทศ  

6) สัมภาษณ

นักศึกษา  

เพ่ือรับเขา ศึกษา  

โดยคณาจารยประจํา

หลักสูตร 
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ชํานาญข้ันสูงและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสูการแกปญหาและ

พัฒนาอุตสาหกรรมยางเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและระดับสากล มี

ความคิดสรางสรรคและเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการขององคกรท่ีตนปฏิบัติงานได 

พรอมท้ังเปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ

และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

2. วัตถุประสงค 

          2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางท่ีมีองคความรูดาน
เทคโนโลยียางนวัตกรรม ยาง และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกตได เปนผูนําทางวิชาการท่ี
สามารถผลิตงานวิจัย ท่ี มี คุณภาพเพ่ือให เกิดประโยชน ในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ยางของประเทศ 

          2.2 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ท่ีมีองคความรูข้ันสูง
ดานเทคโนโลยียางและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ เปนนักวิจัยมืออาชีพท่ีมี
ศักยภาพมากพอท่ีจะทําการวิจัยและพัฒนาและรูจักประยุกตองคความรู
ทางด าน เทคโนโลยียางอย างเชี่ ยวชาญ ให เกิดประโยชนแก งานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางของประเทศ 
  

 2.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

           ท้ังนี้หลักสูตรไดจัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธปรัชญาของ

หลักสูตรไปผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังผูสนใจท่ัวไปผานชองทางแตกตางกันไป

ดังนี ้

• จากนักศึกษาปริญญาตรี มีการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังกลุม

นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยตางๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตตางๆ ท่ีมีหลักสูตรใกลเคียงโดยผานโครงการ Road Show ทุกป 

มีการแจกแผนพับ และประชาสัมพันธผานเวปไซตของคณะ  

• คณะไดจัดทําวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรโดยใหสาขาเสนอข

อมูลท่ี เก่ียวกับหลักสูตรยังคณะ นําเสนอหลักสูตรใน website ของคณะ

และวิทยาเขต 

• สําหรับนักศึกษาปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซตของคณะ 

(http://www.scit.s

urat.psu.ac.th) 
 

-เว็บไซตของคณะ 

(http://www.scit.s

urat.psu.ac.th) 

http://www.office

. surat.psu. ac.th 

เว็บไซตของคณะ 

(http://www.scit.s

urat.psu. ac.th) 
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- ไดทําการแจกคูมือนักศึกษา และสามารถสืบคนเพ่ิมเติมไดผานทางเว็บไซต

ของคณะ และวิทยาเขต -ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงคและงานท่ีรองรับ

หลักสูตรฯ ในข้ันตอนการสัมภาษณเพ่ือรับนักศึกษาและชี้แจงในการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

• สําหรับผูปกครองและผูสนใจท่ัวไป  

แนะนําผานทางเว็บไซตคณะ การไปประชุมและจัดอบรมตามท่ีตางๆ 

• สําหรับผูประกอบการ  

-มีการแนะนําหลักสูตรผานการไปเยี่ยมโรงงาน การเขารวมอบรม สัมมนา 

ประชุมและจัดอบรมตามท่ีตางๆ ท่ีมีผูใชบัณฑิต และแนะนําผานทาง

เว็บไซตคณะ  

             ท้ังนี้หลักสูตรไดมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคล

องกับปรัชญาท่ีมุงหมายผลิตนักวิจัย และนักวิชาการท่ีมีความสามารถดาน

การวิจัยดาน 

เทคโนโลยียางเชิงลึก มีความรู ความชํานาญข้ันสูง เปนผูนําทางวิชาการท่ี

สามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและระดับ

สากล มีความคิดสรางสรรค เปนผูนําและท่ีพ่ึงทางวิชาการขององคกรท่ีตน

ปฏิบัติงานได สามารถถายทอดและเชื่อมโยงความรูใหแกผูอ่ืนเขาใจไดเปนอย

างดี เป นผู ท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสอดคลอง

กับ ELOs และ Curriculum Mapping มีสมรรถนะเชิงสากลโดยจัดการ

ทํางานวิจัยในต างประเทศ ได มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต างชาติ กับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ นํานักศึกษาไปนําเสนอภาคบรรยายเปน

ภาษาอังกฤษในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ (PCT 9) งานประชุมในต

างประเทศ (ฮังการี) และมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษบางสวน (50%) 

ในรายวิชา เชน รายวิชา 927-503 กระบวนการแปรรูปยาง และรายวิชา 

927-502 พอลิเมอรผสม เปนตน 

 

เว็บไซตของคณะ 

(http://www.scit.s

urat.psu. ac.th) 
 

เฟสบุค สาขาท่ีมี

ความถ่ีการใชสื่อทุก

อาทิตยหรือทุกครั้งท่ี

มีขาวหรือกิจกรรม 

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

the expected learning outcomes 

ทางหลักสูตรฯ มุ งเน นให ผู เรียนเกิดความอยากเรียนรู  มีความ 1) มคอ.2 (เอกสาร
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ตระหนักถึง ความสําคัญของเนื้อหาในรายวิชา มีการสนับสนุนใหมีการเรียนรู

นอกสถานท่ีประชุมวิชาการ มีการนําเสนองานวิจัย การแลกเปลี่ยน และทํา

วิจัยนักศึกษาตางชาติกับมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศโดยมีการจัด

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับผูเรียน ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และรูจักการประยุกตใชความรู รู จักการแกปญหา มีโอกาสเรียนรูจากการ

แลกเปลี่ยนองคความรูรวมกันระหวางผูเรียนในการกําหนดกิจกรรมการเรียน

การสอนในชั้นเรียนมีการดําเนินการดังนี้   

1. อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีขอกําหนดรวมกันในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน เนนใหจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมี

การสอดแทรกภาษาอังกฤษ  โดยคณะกําหนดใหแตละสาขามีการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษ 100% อยางนอย 1 รายวิชา และ 50% ทุกรายวิชา

โดยมีรายวิชาต างๆ รวมท้ังกระบวนการเรียนรู ต างๆ ท่ีสอดคล องกัน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตรมีการสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตในรายวิชาตางๆ มีการสงเสริมกระบวน การเรียนการสอนแบบ Active 

learning ซ่ึงเป นการส งเสริมทักษะการคนควาหาคําตอบดวยตนเองซ่ึง

นักศึกษาสามารถใชทักษะนี้ในการดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ ดังแสดงไวใน 

มคอ. 2 

2. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนโดยเขียนกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา และสอดคลองกับนโยบายของคณะและ

วิทยาเขต กิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความหลากหลายเพ่ือใหนักศึกษา

บรรลุผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังในดานตางๆ หลักสูตรไดกําหนดใหในทุก

รายวิชามีการ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ รวมในรายวิชา เชน 

รายวิชาสัมมนาจัดใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยและผลการคนควาเปนภาษา

อังกฤษ และทุกรายวิชานักศึกษาตองคนควา ความรู จากวารสารระดับ

นานาชาติ มีการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอนใน

บางรายวิชา มีการมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําโครงรางงานวิจัยวิทยานิพนธ 

สวนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย มุงหวังใหนักศึกษาไดรับ

ความรูในภาคทฤษฎีและประสบการณจากอาจารยผูสอน และชวยนําทางไปสู

การศึกษาดวยตนเองตอไป ตอบสนองตอมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังด

ประชุม#4.1) 

วางแผนท่ีแสดงถึง

การกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐาน

ผล การเรียน รูจาก

หลักสูตรสูราย วิชา 

(Curriculum 

Mapping)    

2) มคอ. 3, มคอ. 5  

(เอกสารประชุม 

#4.2 และ 4.3) 

3) ประชุมหลักสูตรฯ 

มากกวาเดือนละ 1 

ครั้ง มีการวางแผน 

โดยยึ ด  ELOs เป น

หลัก แตกกระจายใน

ร า ย วิ ช า แ ล ะ ไ ด 

กําหนดกิจกรรมใน

การเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน   (เอกสาร

ประชุม #4.4) 

 

 

 

 

รายวิชาสัมมนา 

วิทยานิพนธ 

เอกสารการการเรียน

การสอน 
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านความรู ทักษะทางปญญา ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการมุงหวังใหนักศึกษาได

ฝกทักษะในการปฏิบัติจริง การทํางานเปนทีม ฝกการวิเคราะหปญหา การ

ตัดสินใจและความรับผิดชอบ ซ่ึงตอบสนองตอมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี

คาดหวังดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ความสัมพันธระหว

างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ  การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากนี้ทางหลักสูตรไดกําหนดใหมีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพ่ือเสริมมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 

5 ดาน โดยมีรูปแบบของการเรียน การสอนแบบ active learning เชน การ

ใชสื่อวีดีทัศน อภิปราย คนควาในชั้นเรียน โครงงานวิจัยท่ีมีการใชปญหาและ

ผลการดําเนินงาน  ผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรูไปสูการมี ส

วนรวมในการสรางความรู เปนการสงเสริมการเรียนรูการเรียนรูตลอดชีวิตให

กับนักศึกษา หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษในแตละ

รายวิชาเพ่ือตอบ สนองตอมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ELOs ทางดานค

วามรู ทักษะทางปญญา การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ประเมินการเรียนการสอนโดยผูเรียนและอาจารยผูสอนทุกคนได

มาตรฐานโดยผลการประเมินฯ ไดมากกวา 4 เต็ม 5 และมีการทวนสอบโดย

ประชุม และไดนําขอเสนอเปนแนวทางปรับปรุงใน มคอ. 5 และปรับใชใน

เทอมถัดไป ซ่ึงหลักสูตรมีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง เพ่ือสื่อสาร

ไปยังอาจารยผูสอนเพ่ือใหนําวิธีการและจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนเพ่ือ

ใหบรรลผุลการเรียนรูท่ีคาดหวังในดานตางๆ และในข้ันตอนของการทํา มคอ.

3 มีผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนา สาขาวิชา และผูบริหารระดับคณะใหการ

แนะนําในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหไดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในด

านต างๆ ซ่ึงอยู ในหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธ การสอนและการ

ประเมินผล หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผลอาจารยผูสอนใชเป

นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (เอกสารประชุม 

#4.5) ประเมินการ

เรียนการสอนโดยผู

เรียน 

(เอกสารประชุม 

#4.6) การทวนสอบ

การเรียนการสอนใน

รายวิชาโดยผูเรียน

และอาจารย 

มคอ.3 และ มคอ. 5 

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

        1. ไดมีการประชุมอาจารยและกรรมการประจําหลักสูตรจัดทํา มคอ.2 

และทุกเทอมหลังปดภาคไดการประชุมหลักสูตรนําผลการประเมินมาวาง

1) มคอ.3 และมคอ.

2 หมวด 4.2 
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แผนการจัดกิจกรรม สงเสริมการเรียนการสอนชวยเพ่ิมการเรียนรูตลอดชีวิต

โดยจัดวิชาตางๆ เชนสัมมนา วิทยานิพนธ เปนตน ยกตัวอยาง 1. วิชาสัมมนา

ไดมีประชุมหลักสูตรจัดวางแผนวิชาสัมมนา เขียนแผนใน มคอ.3 แนะนํา

แหลงความรูและงานวิจัยใหม สืบคนแหลงเรียนรู อาน คิด วิเคราะหและมี

การบูรณาการทุกวิชามาปรับใช เตรียมตัวในการนําเสนอ นําเสนอรวม

แลกเปลี่ยนจากการนําเสนอท้ังนักศึกษาและคณาจารย ซ่ึงท้ังวิชาเปน

ภาษาอังกฤษ และไดนําผลในวิชาสัมมนาไปตอยอดในการทําวิทยานิพนธ ไดมี

การประเมินโดยนักศึกษาใน มคอ.5 ท่ีมีการประเมินไดมากกวา 4 เต็ม 5 และ

นําผลการประเมินมาประชุมเพ่ือแกไขและมีแผนปรับปรุงใหดีข้ึนในเทอม

ถัดไป  

2. การจัดการเรียนการสอนท่ีชวยเพ่ิมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตด

วยactive learning เปนวิธีการสอนท่ีไมใชการบรรยายเพียงอยางเดียว ซ่ึง

ผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรูไปสูการมีสวนรวมในการสราง

ความรู    สอดแทรกกิจกรรมท่ี สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในการเรียนการ

สอนโดยคณาจารยผูสอนเพ่ือตอบสนองตอการเรียนรูท้ัง 5 ดาน เปนผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวังดานความรู ทักษะทางปญญา ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จะชวยนําทางไปสูการศึกษาดวย
ตนเองตอไป  
             การสืบคนขอมูล เชน แหลงเรียนรูเพ่ิมเติม การนําเสนอ และทํา

กิจกรรมกลุมตางๆ มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 50% ทุก

รายวิชา เพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา สามารถนําไป

ใชในชีวิตประจําวันไดตลอดชีวิต มีการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนโดย

คณาจารยผูสอนแตละทานไดกําหนดกิจกรรมการเรียนรูและใชเทคโนโลยีต

างๆ เพ่ือสงเสริมใหผู เรียนเรียนรูไดดีข้ึน เชน  Website, Social network, 

Youtube, วีดีโอ รวมถึงการลงมือปฏิบัติหรืออ่ืนๆ    

           3. วิทยานิพนธ สามารถสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิตครอบคลุม

ทักษะในรายวิชาวิทยานิพนธเปนการสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการ

แกไข ปญหาท่ีใชพ้ืนฐานจากความรูและวิธีการท่ีถูกตอง จะประยุกตใชกับ

กระบวนการแกไขปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยได

2) สัมมนา งาน

นําเสนอ ความรูและ

วิจัยใหมมาแลก 

เปลี่ยนจากการ  

สืบคนแหลงเรียนรู  

3) การทําโครงงาน 

วิจัยท้ังใน

มหาวิทยาลัยและ

นอกมหาวิทยาลัย  

4) การนําเสนอ

งานวิจัย ท้ังในภาค

บรรยายและโปสเต

อรในการประชุม 

วิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ  

5) การเขียน

ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการ  

6) การดู งาน ท้ั งใน

รายวิชาดูงานและใน

รายวิชาตางๆ  

7) การทํากิจกรรม    

กลุมแลกเปลีย่น

ความคิด 

8) การแลกเปลี่ยน

นักศึกษากับ

มหาวิทยาลัยใน 

ตางประเทศ 
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กําหนดหนวยกิตของวิทยานิพนธไวอยาง นอยครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย

กิตรวมดังตารางโครงสรางหลักสูตรใน มคอ. 2  

            4. นําผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาในการเรียนการสอนนํามาเปนเนื้อ

หาใน รายวิชาท่ีเก่ียวของกับผลการวิจัยใหนักศึกษาทํางานวิจัย ทํางานวิจัยร

วม ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาฝกประสบการณ เทคนิคและประ

ยุกตใชความรูท่ีเรียนกับงานวิจัย สัมนางานวิจัย หลักสูตรจัดอบรมกิจกรรม

หลากหลายเพ่ือชุมชน เชน การบริการวิชาการของนักศึกษา และอาจารยการ

ทํากิจกรรมบําเพ็ญของนักศึกษาและอ่ืนๆ ดูแลนักศึกษาแตละคนโดยมีการ

วางแผนท้ังจากหลักสูตร และสถานประกอบการเก่ียวกับกิจกรรมและงานท่ี

ใหนักศึกษาทํา เชน หลักสูตร มีการกําหนดใหนักศึกษาทํางานวิจัย เปนตน   

          5. การจัดการเรียนการสอนท่ีชวยเพ่ิมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตด

วยการจัดกิจกรรมดังตัวอยางในหลักฐานท้ัง 8 ขอ  

           รวมการนําเสนองานวิจัย กิจกรรม Active learning สงเสริมให

ผู เรี ย น เพ่ิ ม ทั ก ษ ะ  Thinking skill, Learning skill, Professional skill, 

Communication skill และ Management skill 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is 

constructively aligned to the 

achievement of the expected 

learning outcomes [1,2] 

       

5.2 The student assessments 

including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit 

and communicated to students 

[4,5] 

       

5.3 Methods including 

assessment rubrics and marking 

schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness 

of student assessment [6,7] 

       

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and helps 

to improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access 

to appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

expected learning outcomes 

- การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

- หลักสูตรมีการวางแผนจัดทําแผนการสอนและการประเมินผลการ

เรียนรูโดยมีการจัดทํา มคอ. 3 กอนทุกภาคการศึกษา ซ่ึงการทํามคอ. 3 

เปนการกําหนดรายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการ

เรียนรูในแตละดาน วิธีการสอนและการประเมินผล เพ่ือวางแผนและ

กําหนดการการสอน ในแตละวิชา  

- ใน ข้ันตอนการดําเนินการ หลักสูตรดําเนินการสอนตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดไวใน มคอ. 3 หลักสูตรมีการประเมินผูเรียนดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย สนองตอบ มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 เชน คะแนนความรับผิดชอบ คะแนนสอบ คะแนน รายงาน 

คะแนนจากการปฏิบัติ และคะแนนการนําเสนอจาก การอภิปราย ท่ีมี

การกําหนดสัดสวนคะแนนท่ีมีความ เหมาะสม ท้ังนี้ ชวงเวลา กฎเกณฑ

และวิธีการท่ีใช จะมีการแจงใหนักศึกษาทราบตั้งแตชั่วโมงแรกของการ

เรียน และนักศึกษาสามารถใหความเห็น และมีสวนรวมในการกําหนด

สัดสวนคะแนนท่ีเหมาะสมได มีการแจงผลการประเมินแกผูเรียน โดย

การติดประกาศใหผูเรียนทราบใน เวลา 1 สัปดาหหลังจากสอบกลาง

ภาค เพ่ือใหผูเรียนตระหนักและแกไขปรับปรุงการ เรียนของตนเองได

ทันกอนสอบปลายภาค หรือใหผูเรียนประเมินการถอนรายวิชาหาก เปน

คําแนะนําจากอาจารยผูสอน หรือใหผูเรียนปรับปรุงการเรียนจาก

คําแนะนําของ อาจารยผูสอน เปนตนสําหรับผูเรียนท่ีมีประเด็นขอสงสัย

ในเรื่องคะแนนการประเมิน สามารถใช ชองทางท่ีสะดวก เหมาะสม 

เพ่ือขอความเปนธรรมในการรองเรียนผลการประเมินได เชน การเขา

พบอาจารยผูสอน ท่ีไดกําหนดชวงเวลาในแตละสัปดาหไวสําหรับผูเรียน 

เพ่ือสอบถามและดูคะแนนท่ีไดรับการประเมินสําหรับการพิจารณา

ความเท่ียงตรง นาเชื่อถือของวิธีการประเมิน เพ่ือการ ปรับปรุง หรือ

- https: / / tqf-

surat.psu.ac.th/  

- มคอ. 3  และ มคอ. 5 

- มคอ. 2 เลมหลักสูตร    

  เทคโนโลยียาง 2557 
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เพ่ิมวิธีการใหม อยางสมํ่าเสมอ 

-หลักสูตรไดรวมกับทางคณะฯ ดําเนินการ ใหมีตรวจสอบคุณภาพ

ขอสอบ โดยมีการประเมินขอสอบโดยกรรมการประเมินขอสอบ รวมท้ัง 

หลักสูตรยังไดใชผลการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษามาใชเพ่ือ

ประเมินหรือ ปรับปรุงวิธีประเมิน และวิธีการสอนตอไป โดยหลักสูตรมี

การจัดทํา มคอ. 5 ในทุกรายวิชาเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา ในการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ นักศึกษาตองมี การสง

รายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษาใหอาจารยท่ีปรึกษาประเมิน 

นอกจากนั้น หลักสูตรฯ มีการติดตามความกาวหนาของโครงราง

วิทยานิพนธ โดยใหมีการนําเสนอ โครงรางในรายวิชาสัมมนา 2 ในกรณี

ของนักศึกษระดับปริญญาโท สวนในกรณีของนักศึกษาระดับปริญญา

เอกจะมีการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธในรายวิชาสัมมนา 4 

หลักสูตรมีการสอนรายวิชาสัมมนา โดยในหลักสูตรปริญญาโท เปด

สอนรายวิชาสัมมนา 2 ตัว คือ สัมมนา 1 และ 2 โดยในรายวิชาสัมมนา 

1 นักศึกษาจะศึกษาบทความวิจัยท่ีตีพิมพในระบดับนานาชาติท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยียางท่ีมีความทันสมัย สวนในรายวิชาสัมมนา 2 จะเปนการ

เรียนและศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับหัวขอวิทยานิพนธท่ีนักศึกษาจะทํา 

โดยในท้ัง 2 รายวิชาจะมีการสอบสัมมนาโดยนําเสนอบทความท่ี

นักศึกษาศึกษาคนควาตอกรรมการสอบวิชาสัมมนา โดยในการนําเสนอ

ในรายวิชาสัมมนา 2 นักศึกาจะมีการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 

สวนในหลักสูตรปริญญาเอก เปดสอนรายวิชาสัมมนา 4 ตัว โดย

สัมมนา 1 และ 2 นักศึกษานักศึกษาจะศึกษาบทความวิจัยท่ีตีพิมพใน

ระบดับนานาชาติท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยียางท่ีมีความทันสมัย สวนสัมมนา 

3 และ 4 นักศึกษาจะศึกษาบทความและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับหัวขอ

วิทยานิพนธท่ีนักศึกษาจะทําโดยในท้ัง 4 รายวิชาจะมีการสอบสัมมนา

โดยนําเสนอบทความท่ีนักศึกษาศึกษาคนควาตอกรรมการสอบวิชา

สัมมนา โดยในรายวิชาสัมมนา 3 และ 4 นักศึกาจะมีการนําเสนอวิชา

สัมมนาเปนภาษาอังกฤษ 

ในการประเมินการทําวิทยานิพนธ หลักสูตรมีการจัดการสอบโครง

รางวิทยานิพนธ โดยมีการแตงตั้งกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
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อยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน และในสวนของการสอบปองกัน

วิทยานิพนธ และในการสอบปองกันวิทยานิพนธตองมีผูทรงคุณวุฒิท่ีผาน

เกณฑ กําหนดของบัณฑิตวิทยาลัยรวมเปนกรรมการสอบปองกัน

วิทยานิพนธและรวมกันพิจารณาใหเกรด โดยเกรดของวิชาวิทยานิพนธ 

แบงออกเปน  

U คือ สอบไมผาน  

S คือ สอบผานแบบระดับดี Satisfied แบง 2 เกรด คือ 

- Good 

- Very Good 

X คือ สอบผานแบบระดับดีมาก Excellent  

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

- การประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และเกรด 

พึงมีความชัดเจนและแจงใหผูมีสวนเก่ียวของทราบ 

- หลักสูตรมีการจัดทําและการเผยแพรมคอ.3 มีรายละเอียดเก่ียวกับ

ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และเกรด ผาน

เวบไซตของคณะ นักศึกษาสามารถเขาโหลดและอานรายละเอียด

เก่ียวกับขอตกลงดังกลาวได 

- หลักสูตรมีการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผูเรียน ประกอบดวย 

ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และเกรด ตามท่ี

ไดแจงรายละเอียดไว ใน  มคอ.3 และอาจารยผู สอนมีการชี้แจง

รายละเอียดเก่ียวกับชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน 

เกณฑ และเกรดแกนักศึกษาในชั่วโมงแรกเพ่ือสรางขอตกลงรวมกันใน

การเรียนการสอน 

- หลักสูตรมีการรายงานผลการดําเนินงานโดยมีการจัดทํา มคอ.5 ในทุก

รายวิชาหลังจากจบทุกภาคการศึกษา เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานและ

ความพึงพอใจในวิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมินตางๆ ของ

นักศึกษา 

- หลักสูตรมีการประชุมทบทวนเกรดของของนักศึกษาในทุกภาค

- https://tqf-

surat.psu.ac.th/  

- มคอ. 3 และ มคอ. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รายงานการ

ประชุมการ

ทบทวนเกรด 
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การศึกษา เพ่ือความถูกตองและพ่ือรับฟง แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับ

เกรดกอนทําการสงเกรดในทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment 

- วิธีการตาง ๆ เชน เกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนน มีการประกันความเท่ียงตรง ความ

นาเชื่อถือ และเปนธรรม 

- หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนน 

วิธีการ ตามหลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินและรายละเอียด

ตางๆ ไวใน มคอ.3 ของแตละรายวิชา ผานเวบไซตของคณะ นักศึกษา

สามารถเขาไปโหลดและอานรายละเอียดเก่ียวกับขอตกลงดังกลาวได 

และอาจารยผูสอนจะมีการชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับชวงเวลา วิธีการ 

ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และเกรดแกนักศึกษาในชั่วโมงแรก

เพ่ือสรางขอตกลงรวมกันในการเรียนการสอนตามขอกําหนด ELO 

  - ในระหวางภาคการศึกษาหลักสูตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินขอสอบในรายวิชาท่ีมีการจัดสอบท้ังการสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน นอกจากนี้หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาการตัด

เกรด เพ่ือรับฟง แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเกรดกอนทําการสงเกรดใน

ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษา  

- หลักสูตรมีการรายงานผลการดําเนินงานโดยมีการจัดทํา มคอ.5 ในทุก

รายวิชาหลังจากจบภาคการศึกษา เพ่ือรายงานถึงผลการดําเนินงานและ

การประเมินความพึงพอใจในวิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน 

เกณฑตางๆ ของนักศึกษาทางออนไลน ชวงหลังของการเรียนการสอน

ทุกเทอม 

- https://tqf-

surat.psu.ac.th/ 

TQF 3 และ TQF 5 

- หนังสือแตงตั้งกรรมการ

ประเมินขอสอบ   

- รายงานการประชุมของ

หลักสูตร 

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

- การใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนมีความทันเวลาและชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

- หลักสูตรมีการแจงใหนักศึกษาสามารถเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ

ปรึกษาหาแนวทางในการแกปญหา ท้ังเรื่องการเรียนและเรื่องตางๆ ได

ตามวันเวลาท่ีอาจารยและนักศึกษาสะดวก โดยมีการแจงไวใน มคอ.3  

- หลักสูตรมีการแจงผลการสอบกลางภาคใหนักศึกษาทราบใน เวลา 1 

-  https://tqf-

surat.psu.ac.th/ 

TQF 3 และ TQF 5 

- ประกาศมหาวิทยาลัย
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สัปดาหหลังจากสอบกลางภาค เพ่ือใหผูเรียนตระหนักและแกไขปรับปรุง

การ เรียนของตนเองไดทันกอนสอบปลายภาค คณะมีระบบแจงผลการ

เรียนแกนักศึกษา ผานระบบอินเทอรเนตซ่ึงนักศึกษาสามารถเขาไปดู

เกรดแตละรายวิชาของทุกภาคการศึกษา  

- หลักสูตรมีการนําผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารยผูสอนแตละคน 

ในแตละรายวิชา นํามาปรับการเรียนการสอนในเทอมถัดไป โดย

หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.5 เพ่ือใชสรุป ปรับปรุงแกไข เพ่ิมเติมของ

รายวิชานั้นๆ เพ่ือนํามาใชในปการศึกษาถัดไป 

การแจงคะแนนสอบ 

- แบบรายงานคะแนน  

สรุปคะแนน สรุปผลการ

ประเมินโครงการเทียบกับ

ปท่ีแลว 

- ระบบประเมินอาจารย 

https://tes.psu.ac.th/l

ogin.asp 

- มคอ.5 ผาน 

https://tqf-

surat.psu.ac.th/  

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

- ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม 

- นักศึกษาสามารถสอบถามขอสงสัย เก่ียวกับคะแนนและเกรดกับ

อาจารยผูสอนไดโดยตรง  นอกจากนี้สามารถรองเรียนผานหัวหนาสาขา 

หรือผูบริหารได   

 

- บันทึกขอความรองเรียน  

รายงานการประชุม 

ระเบียบการรองเรียน

เก่ียวกับคะแนนและเกรด 

http://192.168.240.18

1/sar61/upload/12381

24500.pdf 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering 

succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to 

fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

        

6.2 Staff-to-student ratio and workload are 

measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service [2] 

        

6.3 Recruitment and selection criteria including 

ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are 

determined and communicated [4,5,6,7] 

        

6.4 Competences of academic staff are 

identified and evaluated [3] 

        

6.5 Training and developmental needs of 

academic staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them [8] 

        

6.6 Performance management including 

rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and 

service [9] 

        

6.7 The types and quantity of research 

activities by academic staff are established, 

        

AUN 6  

Academic Staff Quality 
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monitored and benchmarked for improvement 

[10] 

Overall opinion         

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

6. 1 Academic staff planning considering succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement is carried out to fulfil the needs for education, research 

and service 

แผนการรับ 

- มีกระบวนการวิเคราะหอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการในการ

รับอาจารยใหม 

 

 

 

 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานีมีหลักเกณฑ

การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ อยางชัดเจน และโปรงใส โดยมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 3-5 คน เพ่ือดําเนินการสรร

หาตามกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย 

ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

จากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนประธานกรรมการ ผูบังคับบัญชา

ระดับหัวหนาภาควิชา หรือผู ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

ดังกลาว เปนกรรมการ และมีผูทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เปนกรรมการ 

- มีแผนการปฐมนิเทศอาจารยใหม รวมถึงอบรมเทคนิคการสอน 

บทบาทหนาท่ีของอาจารย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 

แผนการพัฒนาตนเอง 

แผนการรับ 

- ตารางแสดง Full-Time 

Equivalent (FTE) และ 

Staff-to-student Ratio 

(http://qadata.surat.psu.

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=

0),(http://qadata.surat.ps

u.ac.th/showdetailtotal.

php?id=11) 

- เกณฑ/กระบวนการสรรหา

บุคลากรสายวิชาการ 

(http://qadata.surat.psu.

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=14) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตรโดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองและ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาเขต สุราษฎรธานี จัด

ใหประจําทุกป 

- มีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย อยางเชน ทุนพัฒนา

ศักยภาพการทําวิจัยของอาจารยใหม ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนวิจัย

สถาบัน และทุนดรุณาจารย เปนตน   

- มีการจัดสรรงบประมาณในการซ้ือหนังสือในเงินสวัสดิการบรรณสาร

สงเคราะห  

- มีการบริหารและจัดการอาจารยประจําหลักสูตรไดเพียงพอ และมี

แผนในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และแผนการเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ โดยมีการแบงภาระงานในสายสอน และวิชาการตําแหนง

ผลงานทางวิชาการ 

 

 

 แผนการกระจายภาระงาน 

- มีการจัดประชุมการแบงภาระงานสอนของอาจารยในหลักสูตรตาม

ความถนัดเชี่ยวชาญ โดยมีการแบงสัดสวนชั่วโมงการสอนบรรยาย

และชั่วโมงการสอนปฏิบัติการจํานวนใกลเคียงกัน (ขอมูลจํานวน

ชั่วโมงของอาจารยในหลักสูตร) และมีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา

ประมาณ 1:3.4  

- หลักสูตรมีการจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือตั้งเปาหมายสูการขอตําแหนง

ทางวิชาการของคณาจารยในหลักสูตร โดยในป 2561 มีอาจารยท่ีได

ตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมข้ึน 1 คน 

และมีคณาจารยท่ีกําลังดําเนินขอตําแหนงผูชวยศาสตรจารยจํานวน 2 

คน 

 

- โครงการปฐมนิเทศอาจารย

ใหม

(http://qadata.surat.psu.

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=19) 

- จรรยาบรรณวิชาชีพ

บุคลากรสายวิชาการ ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

(ประกาศ การบังคับใช 

กระบวนการในการ

ตรวจสอบกรณีมีขอรองเรยีน

ดานจรรยาบรรณ) 

แผนการพัฒนาตนเอง 

- นโยบายในการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ และ

แผนการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ  

 

 

- การสงเสริมและพัฒนา

ระบบงานวิจัยงบพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ปงบ 2559) 

- ระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วาดวยสวัสดิการบรรณสาร

สงเคราะห 

- กระบวนการในการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

สนับสนุนการขอตําแหนง

ทางวิชาการ มีโครงการการ

อบรมการเขียน Manuscript 

ของคณะซ่ึงจัดข้ึนทุกป ปละ 

5 วัน 

- มีโครงการอาจารยพ่ีเลี้ยง

สําหรับอาจารยใหมท่ีเตรียม

ตัวของตําแหนงทางวิชาการ 

- แผนการพัฒนา

ความกาวหนาทางอาชีพของ

บุคลากรสายวิชาการ 

แผนการกระจายภาระงาน 

-รายงานการประชุมสาขา 

https://sissurat2.psu.ac.t

h/WebRegist2005/Lectur

er/AdvisoryStudent.aspx 

-แผนกลยุทธสาขาเทคโนโลยี

ยาง 2 ครั้ง มีแผน 

ดําเนินการและประเมินผล 

ปรับปรุงแลวนําผลการ

ปรับปรุงนั้นมาใช 

-รายความกาวหนาในการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ

http://www.academic.p

su.ac.th/report_all.aspx 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service 

-หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน และมีอาจารยผูสอน

ประจําหลักสูตรท้ังหมด 7 คน จากเกณฑสกอ.ท่ีกําหนดพบวาป

- ตารางแสดง Full-Time 

Equivalent (FTE) และ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

การศึกษา 2562 หลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง FTEs ของ

อาจารยผูสอนในหลักสูตรรวมเทากับ 1.25 มีการแบงภาระงานสอน

ของคณาจารยในหลักสูตรใหมีภาระงานสอนใกลเคียงผานการประชุม

สาขาวิชาฯ เพ่ือใหมีการกระจายภาระงานสอนอยางเหมาะสมและ

ความชํานาญขอมูลรายชื่ออาจารยท่ีสอนท้ังหมดในหลักสูตรและ

จํานวนชั่วโมงสอนประจําปการศึกษา 2562 ในตารางท่ี 6.2  

Staff-to-student Ratio 

6. 3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

- กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารยใหมประกอบไปดวย

ข้ันตอนการประกาศรับสมัคร การเปดรับสมัคร และการสัมภาษณ

อาจารยใหม ดวยการสอบขอเขียนสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณตาม

แบบประเมิน ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และวิธีการ อ่ืนใดตาม ท่ี

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกําหนดตามท่ีเห็นเหมาะสมแลว

รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ โดยผูท่ีผานการคัดเลือกตองผานเกณฑ

ในแตละวิธีคือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ไดคะแนนไม

ต่ํากวารอยละ 70 

- มีกลไกการคัดเลือกอาจารยใหมท่ีเหมาะสม และมีความโปรงใส โดย

ทางมหาวิทยาลัยจะเปดโอกาสใหอาจารยในสาขาวิชามีสวนรวมใน

การสัมภาษณและประเมินโดยมีคําสั่งการแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตรและเปนคณะกรรมการสอบสัมภาษณอาจารยใหม 

เกณฑ/กระบวนการสรรหา

บุคลากรสายวิชาการ  

- กระบวนการคัดเลือก

บุคลากรสายวิชาการ และ

ความโปรงใส  

-นโยบายในการจางงาน

บุคลากรสายวิชาการ 

- หนังสือเชิญเขารวมสอบ

สัมภาษณอาจารยใหม 

 

 

 

 

 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

- มีกระบวนการประเมินภาระงานของหลักสูตร ซ่ึงพิจารณาจากภาระ

งานการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารและงานอ่ืนๆ 

โดยบุคลากรจัดทําขอตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ TOR Online 

เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตน ท้ังนี้กระบวนการจัดทําขอตกลงภาระ

งาน จะชวยใหบุคลากรไดวางแผนและบริหารจัดการการทํางานได

- กระบวนการการประเมิน 

และวัดผลการดําเนินของ

บุคลากรสายวิชาการ 

(รวมถึงการประกาศเกณฑใน

การประเมินผลงานของแต
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงคณะจะไดมีการวางแผนกําลังคนในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

การประเมินผลงาน  

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราไดดําเนินการ

ตามระบบและตามกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตสุราษฎรธานี ท่ีมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงพิจารณาจาก

ภาระงานการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารและ

งานอื่นๆ โดยบุคลากรจะตองจัดทําขอตกลงภาระงาน (TOR) ใน

ระบบ  TOR Online เสนอต อผู บ ังค ับบ ัญ ชาชั ้น ต น  ทั ้งนี ้ ใน

กระบวนการจัดทําขอตกลงภาระงาน จะชวยใหบุคลากรไดมีการ

วางแผนและบริหารจัดการการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

รวมถึงคณะจะไดมีการวางแผนกําลังคนในการปฏิบัติงานไดอีกดวย 

โดยหลังจากที่ครบกําหนดที่จะตองรายงานผลของการปฏิบัติงาน 

(หลังจากจัดทําขอตกลงภาระงานครบ 6 เดือนแลว) บุคลากร

จะตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ HR-MIS และ TOR 

Online เสนอตอผู บ ังค ับบัญชาตามกําหนดตามแผนงาน เพื ่อ

เห็นชอบรายงานผลการปฏิบ ัต ิงาน ซึ ่งหลังจากนั ้นจะนําเขาท่ี

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการแยกตาม

สาขาว ิชา เพื ่อให เก ิดความเป นธรรมเนื ่องจากภาระงานของ

บุคลากรแตละสาขาวิชามีความแตกตางกัน  

โดยคุณลักษณะในหนาที่ของบุคลากรสายวิชาการมีการกําหนดไว

อยางชัดเจน ซึ่งจะออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อใหปฏิบัติไป

ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  

สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีจํานวน 3 ขอ 

ไดแก 

1. P: Professionalism (ความเชี ่ยวชาญในงานอาชีพ) 

หมายถึง ใฝรูเสาะหาวิชาสรางสมปญญาถูกตองมีมาตรฐาน รวดเร็ว

มุงม่ัน ทุมเท และมีจิตสาธารณะ 

2. S: Social responsibility (ความรับผิดชอบตอสังคม) 

หมายถึง เปนที่พึ่งและชี้นําสังคมแลกเปลี่ยนและแบงปน บมเพาะ

ละหลักสูตร) ผลตอการ

พิจารณาข้ึนเงินเดือน 

(http://qadata.surat.psu.

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=49) 

 

 

- ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร 

(กําหนดสมรรถนะ เกณฑ

ก า รป ร ะ เมิ น ส ม ร รถ น ะ

บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร 

กระบวนการในการประเมิน 

และการปรับเงินเงินเดือน)   

competency online 

(http://qadata.surat.psu.

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=50) 
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คนดีสูสังคม 

3. U: Unity (รูรักสามัคคี) หมายถึง มีความรักและสํานึก

รวมเปนสวนหนึ่งขององคกรผลักดันองคกรสูเปาหมายรวม รวมกัน

ทํางานดวยความเต็มใจเสียสละและอดทน 

สมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) มี

จํานวน 5 ขอ ไดแก 

1. ความสามารถ/ทักษะในการสอน  

มีความรูทักษะในการสอน สามารถประยุกตใชความรูทาง

ว ิช าก าร  ห ร ือส ร า งน ว ัตก รรม เพื ่อบ ูรณ าการการสอน ให มี

ประสิทธิภาพ 

2. ความรูความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสรางสรรค 

 เขาใจกระบวนการวิจัย/งานสรางสรรคอยางลึกซึ้ง นําไป

ประยุกตในการดําเนินการวิจัย/            งานสรางสรรค ทั้งใน

สาขาและตางสาขา นอกจากนี ้ย ังสามารถนําไปพัฒนาเทคนิค 

วิธีการ เครื่องมือสําหรับวิจัย/งานสรางสรรคและสรางนวัตกรรม 

3. ทักษะการใหบริการเชิงวิชาการ 

การประยุกตองคความรู ท ักษะและความเชี ่ยวชาญ ใน

สาขาของตนเองเพื่อการพัฒนาและตอบสนองความตองการของ

สังคม และมีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และ

พัฒนาหลักสูตร 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ความเขาใจในหลักการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมท้ัง

มีสวนรวมในการดําเนินภารกิจการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช

รูปแบบท่ีเหมาะสม 

5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา 

เขาใจบทบาทและหนาท่ีของการเปนอาจารยที่ปรึกษาและ

การดูแลนักศึกษาที่เปนไปตามระเบียบ เกณฑของมหาวิทยาลัย 

และสามารถแนะแนวทางหรือสงเสริมใหคําปรึกษาแกนักศึกษา มี

แนวทางที ่เป นต ัวอย างแกอาจารย หร ือผู ร วมงานในการด ูแล

นักศึกษา 
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กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดําเนินการของ

บุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการประกาศเกณฑในการประเมินผล

งานของแตละหลักสูตร) ผลตอการพิจารณาข้ึนเงินเดือน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธี

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 

1) รอบการประเมิน ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 

1รอบ ตามปงบประมาณ    

   ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม – 31 กรกฏาคม  

2) องคประกอบการประเมินและสัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน  

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน 

รอยละ 80 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  สวนคาน้ําหนักในการ

ประเมิน รอยละ 20 

3) การกําหนดระดับผลการประเมิน  แบงระดับผลการประเมิน

ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับดีเดน   คะแนนรวมรอยละ 90 – 100  

ระดับดีมาก   คะแนนรวมรอยละ 80 – 89  

ระดับดี        คะแนนรวมรอยละ 70 – 79 

ระดับพอใช   คะแนนรวมรอยละ 60 – 69  

ตองปรับปรุง  คะแนนนอยกวารอยละ 60 ไมผานการ

ประเมิน และไมไดรับการพิจารณาเพ่ิมคาจาง  

4) ระดับการประเมิน  กําหนดใหมีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้  

4.1 ระดับท่ี 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของ

ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาภาควิชา และตองมีผูบังคับบัญชา

ชั้นตนเปนกรรมการ  

4.2 ระดับท่ี 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ

ปฏิบัติราชการระดับคณะหรือ หนวยงาน  

4.3 ระดับท่ี 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการ

ปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย  

     โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
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สมรรถนะบุคลากร (การกําหนดสมรรถนะ เกณฑการ

ประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ กระบวนการในการ

ประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑการ

ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ ดังนี้ 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial 

Competency) 

3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานวิชาชีพ (Functional 

Competency) 

 บุคลากรสายวิชาการ ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 

ขอ และขอ 3) จํานวน 3 ขอ บุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนง

ผูบริหาร ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอ และใหเลือก

สมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจํานวน 3 ขอ  การประเมิน

สมรรถนะ ใหเปนไปตามลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรสายวิชาการ 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities 

are implemented to fulfil them 

-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีนโยบายใน

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยโดยมีแผนการจัดโครงการอบรม

บุคลากรสายวิชาการ 

- มีกระบวนการ และระบบดูแลบุคลากรใหมสายวิชาการ โดยมีระบบ

พ่ีเลี้ยง 

- มีกระบวนการในการสนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการ และมี

แผนการพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ 

-หลักสูตรเทคโนโลยียางไดดําเนินการตามระบบและกลไกของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต      สุราษฎรธานี ท่ีสงเสริม

ใหบุคลากรไดพัฒนาความรูความสามารถท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ โดย

ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดจัดสรร

- นโยบายในการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ และ

แผนการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 

(http://qadata.surat.psu.

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=16)  

- กระบวนการ มีระบบดูแล

บุคลากรใหมสายวิชาการ 

ระบบพ่ีเลี้ยง 

(http://qadata.surat.psu.
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งบประมาณในการพัฒนาอาจารยในหลักสูตรใหมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน 

โดยจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ อาทิเชน   

- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหบุคลากรในหลักสูตรไดพัฒนาความรูใน

ศาสตรท่ีสนใจ หรือท่ีเก่ียวของกับการทํางานในทุกป โดยสนับสนุน

งบประมาณใหคนละ 11,000 บาท/ป    

- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

หรือเทียบเทาท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความตองการ

ของหลักสูตร โดยใหหลักสูตรสงโครงการมายังคณะ และคณะสงตอ

ใหสวนกลาง เพ่ือพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแตละป 

และเม่ือโครงการไดรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแลว จึง

นํามากําหนดเปนปฏิทินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจําป เพ่ือ

กําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบโครงการ หลักสูตรเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมยางพาราไดดําเนินการโดยจัดสงบุคลากรเขารวม

โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไป อาทิ 

โครงการท่ีเนนทางดานการเรียน การสอน ไดแก  

-โครงการอบรมเทคนิคการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active learning 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LMS2@PSU สัญจร 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน (WIL) 

โครงการท่ีเนนดานการวิจัยและนวัตกรรม ไดแก       

-อบรมการใชงานโปรแกรมตรวจสอบความซํ้าซอนในการเขียน

วิทยานิพนธและบทความทางวิชาการดวยโปรแกม Turnitin 

-โครงการ สวก. แนะแนวกรอบการวิจัยและการขอทุน 

-NR Trade Show & International Seminars 

โครงการท่ีเนนดานการประกันคุณภาพหลักสูตร ไดแก 

-อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการศึกษา ตามแนวทาง Outcome-

Based Education (OBE) โดยใชเกณฑ AUN-QA 

-วางแผนงานเพ่ือการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=51) 

- การขอตําแหนงทาง

วิชาการ 

(http://qadata.surat.psu.

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=54) 

- แผนพัฒนาความกาวหนา

ทางวิชาการ 

(http://qadata.surat.psu.

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=56) 

-นโยบายในการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ และ

แผนการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 

-ประวัติการเขาอบรม พัฒนา

อาจารยประจําหลักสูตร 
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เทคโนโลยียาง 

โครงการพัฒนาตนเอง ไดแก 

- ประชุมในการเขาสู ตําแหนงทางวิชาการ 

- โครงการเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ (Writing 

Camp) 

 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

- มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานสมรรถนะในการ

วิจัยและสงเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัย  โดยในปการศึกษา 2561  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยา

เขตสุราษฎรธาน ี

-  นอกจากนั้นมีระบบการใหรางวัลและการยกยองบุคลากรสาย

วิชาการ โดยมอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาสวันสําคัญของวิทยาเขต 

ดังนี้ 

1) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

เงินรางวัล 10,000 บาท 

2) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย เงินรางวัล 30,000 

บาท 

3) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย เงินรางวัล 60,000 

บาท 

ท้ังนี้ในสวนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีรางวัลสนับสนุนการ

ตีพิมพบทความวิจัยใหสําหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานเพ่ือขอรับรางวัลอีก

ทางหนึ่ง เชน ประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย ประจําป 

2562 

การประกาศเงินรางวัลการ

เผยแพรผลงานวิจัย 

- นโยบายดานการวิจัย 

(http://qadata.surat.psu.

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=60) 

- นโยบายกองทุนวิจัย 

(http://qadata.surat.psu.

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=20) 

- ประเงินรางวัลตําแหนง 

(http://qadata.surat.psu.

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=58) 

- ประกาศเงินรางวัลตีพิมพ 

(http://qadata.surat.psu.

ac.th/showdetailtotal.ph

p?id=64) 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

อาจารยในหลักสูตรมีผลงานดานตาง ๆ ดังนี้   รายงานความกาวหนา
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. ผลตีพิมพงานวิจัย ระดับนานาชาติ 14 เรื่อง ระดับชาติ 1 เรื่อง 

(ตารางท่ี 6.3) 

2. มี Proceedings .... เรื่อง (ตารางท่ี 6.3) 

3. การบริการวิชาการ (ครั้ง) 2 ครั้ง 

4. การผลิตหนังสือ เอกสารการสอน ตํารา .5 เรื่อง 

5. โครงการขอทุนจากแหลงทุนภายในและนอก 5 ทุน 

หองปฏิบัติการเคมี        พอ

ลิเมอร ป 2561 

 

 

ตารางท่ี 6.1 Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 

Total 
Percentage of 

PhDs 
Head 

counts 

FTEs 

Professors      

Associate/ 

Assistant 

Professors 

1 1 2 0.25 100 

Full-time 

Lecturers 

1 2 3 0.68 100 

Part-time 

Lecturers 

     

Visiting 

Professors/ 

Lecturers 

     

Total 2 3 5 0.93 100 

 

ตารางท่ี 6.2 รายช่ืออาจารยท่ีสอนท้ังหมดในหลักสูตรและจํานวนช่ัวโมงสอนประจําปการศึกษา 
2562 

ลําดับท่ี รายชื่ออาจารยท่ีสอนท้ังหมดใน

 

จํานวนชั่วโมงสอน FTEs 
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ตารางท่ี 6.3 Research Activities 

 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per 
Academic 

Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2560    19 19 3.8 

2561  10  12 22 3.9 

2562  1  14 15 3 

 

 

ภาค 1/2562 ภาค 2/2562 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ดร.จุฑารัตน  อินทปน 65 57 54 30 0.16 

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

3 ดร.เอกสิษฐ  อนันตเจริญวงศ 64 60 57 24 0.21 

4 ดร.สกุลรัตน  พิชัยยุทธ 54 81 47 45 0.21 

5 ผศ.ดร.สุนิสา  สุชาต ิ 78 32 28 78 0.17 

6 ผศ.ดร.สุวลักษณ  วิสุนทร 79 30 53 30 0.17 

7 รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค 35 0 0 0 0.08 

 รวม 428 342 293 237 1.25 
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Criterion 7 

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

needs of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out 

to ensure that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for 

education, research and service. 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 

promotion of support staff are determined and communicated.  Roles of 

support staff are well defined and duties are allocated based on merits, 

qualifications and experiences. 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that 

their competencies remain relevant and the services provided by them satisfy 

the stakeholders' needs. 

4. Training and development needs for support staff are systematically 

identified, and appropriate training and development activities are 

implemented to fulfil the identified needs. 

5.  Performance management including rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, research and service. 

 

ผลการผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Support staff planning (at the 

library, laboratory, IT facility and 

student services) is carried out to fulfil 

the needs for education, research and 

service [1] 

       

7.2 Recruitment and selection criteria        

AUN 7  

Support Staff Quality 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 7 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

carried out to fulfil the needs for education, research and service 

น โย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนการบริหารแบบ

รวมศูนยบริการประสานภารกิจ โดยไดรับการสนับสนุนภารกิจตางๆ ของ

หลักสูตรจากวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี กองการบริหารและการพัฒนา

ยุทธศาสตร กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ศูนยสนเทศและการ

เรียนรู และศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง ดังนี้  

กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร จัดบุคลากรสาย

สนับสนุนมาประจําท่ีคณะจํานวน 5 คน เพ่ือดูแลงานเก่ียวกับธุรการ 

เลขานุการ การประชุม ประกันคุณภาพ และงานประสานงานตางๆ ในสวน

ของงานบริหาร สวนภารกิจอ่ืนๆ ไดแก แผนและนโยบาย บริหารงานบุคคล 

ข อ มู ล จ า ก ก อ ง ก า ร

บริหารและการพัฒนา

ยุทธศาสตร และขอมูล

จากการวิชาการและการ

พัฒนานักศึกษา 
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การประชาสัมพันธ การเงินและบัญชี พัสดุ อาคารสถานท่ี และหอพัก

นักศึกษา ไดรับการดูแลจากบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ท่ีประจําอยูใน

สวนกลาง โดยมีผูอํานวยการกองฯ ชวยดูแลและกับการทํางานของบุคลากร

สายสนับสนุนสวนกลาง และดูแลและกํากับรวมกับผูบริหารของคณะในสวน

ของบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ท่ีจัดไปประจําคณะ   

กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา จัดบุคลากรสายสนับสนุนมา

ประจําท่ีคณะจํานวน 3 คน เพ่ือดูแลงานเก่ียวกับการเรียนการสอน และ

งานท่ีทํารวมกับบุคลากรสายสนับสนุนสวนกลางคือ การพัฒนาหลักสูตร 

และบัณฑิตศึกษา สวนภารกิจวิชาการดานอ่ืนๆ ไดแก การรับนักศึกษาใหม 

การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ วิจัย วิเทศสัมพันธ สหกิจและฝก

ประสบการณ งานทะเบียนและประมวลผล งานพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ ไดรับการดูแลจากบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ท่ีประจําอยู

ในสวนกลาง โดยมีผูอํานวยการกองฯ ชวยดูแลและกํากับการทํางานของ

บุคลากรสายสนับสนุนสวนกลาง และดูแลและกํากับรวมกับผูบริหารของ

คณะในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนของกองฯ ท่ีจัดไปประจําคณะ 

การบริการหนวยงาน ไดแก ศูนยสนเทศและการเรียนรู และศูนย

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง ดําเนินการจากบุคลากรสาย

สนับสนุนสวนกลางท่ีประจํายังหนวยงานนั้น โดย ศูนยสนเทศและการ

เรียนรู ใหบริการดานหองสมุด การพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการ บริการ โครงขายพ้ืนฐาน ระบบสื่อสาร และอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ  และศูนยปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง สนับสนุนการเรียนการสอนและ

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รวมถึงงานวิจัย และ

บริการซอม สรางและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรของศูนยปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรฯ ในระดับเบื้องตน    

มีการวางแผนและวิเคราะหภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน

โด ย ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ เท ค โน โล ยี อุ ต ส าห ก รรม  ร ว ม กั บ

ม ห า วิ ท ย าลั ย ส งข ล าน ค ริ น ท ร  วิ ท ย า เข ต สุ ร าษ ฎ ร ธ านี  ท้ั งนี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานีเปนผูรับผิดชอบดาน

กําลังคนท้ังหมด 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มีการวางแผนใหบุคลากรสายสนับสนุนประจําท่ีคณะ เปนเลขาการ

ประชุมของสาขาวิชา และการประชุมของสาขาท่ีเปนเฉพาะดานใหบุคลากร

สายสนับสนุนท่ีเก่ียวของท้ังท่ีคณะหรือจากสวนกลางมาเปนเลขาการ

ประชุม เชน การประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร เลขาการประชุมเปน

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีประจําคณะหรือจากสวนกลางซ่ึงมีหนาท่ีดูแล

รับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตร การประชุมประเมินภาระงานของสาขา 

เลขาการประชุมเปนบุคลากรสายสนับสนุนฝายบริหารบุคคลจากสวนกลาง  

 

 

7. 2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 

are determined and communicated 

 

 หลักเกณฑและกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมีดังนี้ [1] 

(1) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนไดใชระบบการ

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จํานวน 3 – 5 คน ประกอบดวย 

    1.1) ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู ท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนประธานกรรมการ 

    1.2) ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

จากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนกรรมการ 

    1.3) ผูทรงคุณวุฒิ 1 – 3 คน เปนกรรมการ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหนาท่ีกําหนด

วิธีการสรรหา และคัดเลือก เพ่ือใหไดมาซ่ึงผูมีความรูความสามารถและ

เห มาะสม กับตํ าแห น ง  โด ย กํ าหน ดภ าระงานของตํ าแห น งแล ะ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีใชในการสรรหาและคัดเลือก 

(3) วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปดรับสมัครท่ัวไป โดยมีการ

ประชาสัมพันธผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และดําเนินการคัดเลือกตาม

วิธีการ ดังนี ้

    3.1) สอบขอเขียน และหรือสอบปฏิบัติ และ 

 

[1] 

(http://qadata.surat.

psu.ac.th/upload/18

46286969.pdf) 

หลักเกณฑการสรรหา

และคัดเลือกพนักงาน

มหาวิทยาลัย  

 

 [2] เกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากร

สายสนับสนุน คูมือ

บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ

นทร 
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     3.2) สอบสัมภาษณตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

เกณฑการตัดสิน ผูท่ีผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ 

สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

โดยท่ีทุกกระบวนการผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย [2] 

 

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

 มหาวิทยาลัยไดประกาศคุณลักษณะในหนาท่ีของบุคลากรสาย

สนับสนุนไวอยางชัดเจน สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

ไดแก ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จํานวน 5 สมรรถนะ ดังนี้ 

    1) จริยธรรม หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยาง

ถูกตองเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและ

จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

    2) มุงเนนผูรับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามใน

การใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอ 

3) การทํางานเปนทีม หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน

เปนสวนหนึ่งของทีมงาน หนวยงานหรือสถาบันรวมท้ังความสามารถในการ

สรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

 4) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝรู สั่งสม

ความรู ความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาท่ีดวยการศึกษา คนควา 

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรู 

ประสบการณ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

    5) การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี

ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู การสรางพัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียาก และทาทาย ชนิดท่ีอาจไมเคยมี

ผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

มีการสรางระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนโดย

ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

เกณฑการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

แบบสรุปผลการ

สํารวจความพึง

พอใจของการใช

บริการบุคลากรสาย

สนับสนุน 
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(1) รอบการประเมิน ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการป

ละ 1 รอบ ตามปงบประมาณ คือ ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม-31 กรกฎาคม  

(2) องคประกอบการประเมินและสัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน 

  2.1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน 

รอยละ 80 

2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สวนคาน้ําหนักในการ

ประเมิน รอยละ 20 

(3) การกําหนดระดับผลการประเมิน แบงระดับผลการประเมิน

ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับดีเดน   คะแนนรวมรอยละ 90 - 100 

  ระดับดีมาก   คะแนนรวมรอยละ 80 – 89.99 

  ระดับดี        คะแนนรวมรอยละ 70 – 79.99 

  ระดับพอใช   คะแนนรวมรอยละ 60 – 69.99 

  ระดับตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน คะแนนรวม

รอยละ 0 –59.99 

  ตองปรับปรุง คือ ไมผานการประเมิน และไมไดรับการ

พิจารณาเพ่ิมคาจาง  

(4) ระดับการประเมิน กําหนดใหมีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 

  4.1) ระดับท่ี 1 ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล จํานวนตั้งแต 3 คนข้ึนไป ตองมี

ผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนกรรมการ 

  4.2) ใหหัวหนาหนวยงานระดับคณะแตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ จํานวนตั้งแต 3 คนข้ึนไป

พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการและใหความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินการ

ปฏิบัติราชการรายบุคคล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน ดังนี้ 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial 
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Competency) 

3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานวิชาชีพ (Functional 

Competency) ใหเลือกตามพจนานุกรมสมรรถนะของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรสายสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอ และขอ 3) 

จํานวน 3 ขอ บุคลากรสายสนับสนุนท่ีดํารงตําแหนงผูบริหาร ใหประเมิน

สมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอ และใหเลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) 

รวมจํานวน 3 ขอ การประเมินสมรรถนะใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 

มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรูความสามารถของ

สายสนับสนุน มีการกําหนดการประเมินแบบรูบิคท่ีชัดเจน และเปดใหสาย

วิชาการไดมีสวนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสาย

สนับสนุนดวย 

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานไดตามสมรรถนะหลัก 

และตามคุณสมบัติงานท่ีไดกําหนดไว และคณะ/วิทยาเขต มีการสํารวจ

ความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน และแจงผลการ

สํารวจใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

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

implemented to fulfil them 

มีการฝกอบรมและพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุนโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี กําหนดนโยบายและ

แผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรของวิทยาเขตสุราษฎรธานี ดังนี ้

1) โครงการเติมไฟใสปุย 

2) โครงการอบรมดานวินัยจราจร 

3) โครงการกองการเจาหนาท่ีพบวิทยาเขต (Live สด) 

4) โครงการอบรมหลักสูตร “ผูสอบทานภายในของคณะ/

หนวยงาน” 

5) โครงการโครงการฝกอบรอมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและ

การเงิน (ระบบ MAS-PSU)                         ดานกระบวนการจัดทํา

โครงการฝกอบรมของ

บุคลากรสายสนับสนุน 
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แผนงบประมาณ และการสํารวจการกําหนดสวนงานยอยสําหรับจัดทําคํา

ของบประมาณและรายงานทางการเงินและบัญชี (Work Center) 

6) การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตาม

ความตองการของบุคลากร) 

7) โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความตองการของคณะ/

หนวยงาน 

หนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย

สนับสนุน ไดแก กองการบริหาร              และการพัฒนายุทธศาสตร  

แผนงานสําหรับการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนมีท้ัง

การพัฒนาในภาพรวม การพัฒนาเฉพาะราย โดยการพัฒนาในภาพรวมจะ

เปนการดําเนินตามโครงการท่ีไดตั้งงบประมาณไว ซ่ึงมีกรรมการชุดตางๆ 

กําหนดโครงการ โดยกรรมการมีผูบริหารจากคณะเปนองคประชุมดวย เชน 

อบรม LEAN อบรม Happy Workplace อบรมเสนทางสายอาชีพ ฯลฯ 

สวนการพัฒนาเฉพาะราย มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับบุคลากรสาย

สนับสนนุท่ีบรรจุดวยคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 4,500 บาทตอคนตอป และ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีบรรจุดวยคุณวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี

ข้ึนไป 6,000 บาทตอคนตอป เพ่ือฝกอบรมความรูท่ีตองการเพ่ิมเติมมา

พัฒนาประสิทธิภาพของการทํางาน นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีผล

การประเมินการปฏิบัติงานท่ีตองแกไขในสวนใด ผูบริหารของคณะรวมกับ

ผูอํานวยการกองฯ ประเมินการอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนเฉพาะดาน

ในสวนท่ีตองปรับปรุงแกไขนั้นดวย  

 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

 มีการสรางระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสายสนับสนุนเม่ือมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน สามารถยื่น

ขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ดังนี้  

 ระดับชํานาญการ ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว ดังนี้  

(1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 6 ป  

คูมือบุคลากร

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ

นทร 

เกณฑการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของ
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(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 4 ป  

(3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2 ป  

 ระดับชํานาญการพิเศษ  

ตําแหนงระดับชํานาญการมาแลว ไมนอยกวา 4 ป 

เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแกบุคลากรผู

ไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ซ่ึงเปนผูมีความประพฤติ การปฏิบัติ

ตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานดวยความอุทิศ

ทุมเท และเสียสละ เปนท่ียอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม วิทยา

เขตฯ จึงไดจัดชอดอกไมแสดงความยินดีและมอบใหบุคลากรดีเดนเปน

ประจําอยางตอเนื่องทุกๆ ป 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 

รางวัลบุคลากรสาย

สนับสนุน 

แผนอัตรากําลังพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงิน

งบประมาณแผนดนิ 

(แผนอัตรากําลัง ระยะ 

4 ป) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

– 2563 

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ

นทร วิทยาเขตสุราษฎร

ธานี 
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ตารางท่ี 7.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แบบแสดงขอมูลอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน 

ขอมูล 2562 (สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563) 

  

Support Staff 

บุคลากร 

Highest Educational Attainment 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

Total 

รวม 

High 

School 

มัธยมศึก

ษา 

High Voc. 

Cert. 

ปวส. 

Bachelor's 

ปริญญาตรี 

Master's 

ปริญญาโท 

Doctoral 

ปริญญา

เอก 

Library Personnel 

หองสมุด 
0 1 2 1 0 4 

Laboratory Personnel 

ศูนยวิทยาศาสตร 
1 1 18 4 1 25 

IT Personnel 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
0 2 10 1 0 13 

Administrative 

Personnel 

กองบริหาร 

7 +

ประถม 2 
4 61 7 0 81 

Student Services 

Personnel (enumerate 

the services) 

กองวิชาการ 

0 0 33 8 0 41 

Total 

รวม 
10 8 124 21 1 164 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy 

and admission criteria are 

defined, communicated, 

published, and up-to-date [1] 

       

8.2 The methods and criteria 

for the selection of students 

are determined and evaluated 

[2] 

       

8.3 There is an adequate 

monitoring system for student 

progress, academic 

performance, and workload [3] 

       

8.4 Academic advice, co-

curricular activities, student 

competition, and other student 

support services are available 

to improve learning and 

employability [4] 

       

8.5 The physical, social and 

psychological environment is 

conducive for education and 

research as well as personal 

well-being [5] 

       

Overall opinion        

AUN 8  

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

- เกณฑการรับนักศึกษาท่ีทางหลักสูตรกําหนด ไดมีการ
เผยแพรและประชาสัมพันธผานทางวิทยาเขต และมีการ
ปรับปรุงตามรอบประชุม กอนประกาศรับนักศึกษาใหม 

- มีการกําหนดนโยบายและเกณฑการรับเขาสูหลักสูตร
อยางชัดเจน ประชาสัมพันธเผยแพรอยางท่ัวถึงและเปนปจจุบัน 

- หลักสูตรมีนโยบายในการรับผูเขาศึกษาท่ีชัดเจนซ่ึง
ปรากฏใน มคอ. 2 การรับนักศึกษาสอดคลองกับเกณฑท่ีสถาบัน
ใช และมีกระบวนการรับเขาท่ีเหมาะสม คือการพิจารณาคุณวุฒิ
โดยเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและจากคณาจารยในหลักสูตร และ
สอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร ซ่ึงสอดคลอง
และไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  [1] 

- ระบบการรับนักศึกษามีระบบการรับโดยบัณฑิต
วิทยาลัย ผานระบบออนไลน 
www.grad.psu.ac.th/admission โดยบัณฑิตวิทยาลัยไดมี
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีปฏิทินการรับสมัครซ่ึง มีรายละเอียดการ
เปดรับสมัคร แผนการศึกษา รายละเอียดของแตละรายวิชา 
รายละเอียดของแตละสาขาระบุไวใน เวปไซต ของบว. 

(http://192.168.240.181/sar61/upload/1053305896.
pdf) 
- มีระบบการรับสมัครตลอดปการศึกษาซ่ึงผูสมัครเขามา

สมัครไดตลอดเวลา จากนั้นหลักสูตรจะพิจารณาคัดเลือกตัว
ผูสมัครมาสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ แลวแตกรณี และ
จะแจงผลการพิจารณาวาพรอมจะเรียนในภาคการศึกษาใด [2] 

- ซ่ึงการรับนักศึกษาแรกเขามีการประชาสัมพันธเผยแพร
อยางท่ัวถึงและเปนปจจุบันท้ังแผนพับประชาสัมพันธ และมีการ
ประชาสัมพันธผานเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต
และมหาวิทยาลัย [3] 
        - หลักสูตรมีการวิเคราะหสมบัติผูเรียนกับผลการเรียน
และระยะเวลาท่ีจบ โดยการนําเขาประชุมในสาขา [4] 

[1] เอกสารเกณฑการรับนักศึกษา

ของแตละโครงการ 

(http://192.168.240.181/sar6

1/showdetailtotal.php?id=

163)  

[2] ระบบออนไลน 

www.grad.psu.ac.th/admissio

n 

[3] คูมือการรับสมัครบัณฑิตศึกษา 

แบบตลอดป 

http://192.168.240.181/sar61

/upload/467368964.pdf 

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

- มีระบบการประเมิน  เกณฑการรับ จํานวนท่ีรับ และ
ความเหมาะสมของสาขาวิชา โดยมีการกําหนดจํานวนนักศึกษา
ท่ีจะรับ และคุณสมบัติของผูสมัครระบุไวอยางชัดเจน [1] 

- หลักสูตรมีนโยบายการคัดเลือกผูเรียนและมีวิธิการณ
และเกณฑการประเมินผลดังนี้ 

- ข้ันตอนการรับนัก ศึกษาโดยการดําเนินการของ
หลักสูตรดังนี้  
          1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร 
          2. แจงบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทําการประกาศรายชื่อ
ผูสมัครและผูมีคุณสมบัติในการสมัครเขาศึกษา 
           3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตงตั้งกรรมการออก
ขอสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ 
           4. ประกาศรายชื่ อผู ส มัคร ท่ีสอบผ าน  และแจ ง
กําหนดการการลงทะเบียนเรียน 
 - ปการศึกษา 2562 มีนักศึกษามาสมัครเรียนในระดับ
ปริญญาโท จํานวน 1 คน จากจํานวนนักศึกษาท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตรมีจํานวนปริญญาโท 10 คน และสมัครปริญญาเอก 0 
คนจากจํานวนนักศึกษาท่ีกําหนดไว 5 คน และสอบผานตาม
คุณสมบัติท่ีกําหนดในระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน รวมเปน
จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในหลักสูตร  1 คน 
- การดําเนินการรับนักศึกษาไดจํานวนนักศึกษาต่ํากวาเปาหมาย 
ท้ังนี้อาจมีสาเหตุหลักมาจาก ภาวะเศรษฐกิจ ราคายางตกตํ่า 
นอกจากนี้อาจมีสาเหตุจากชวงระยะเวลาในการรับนักศึกษา
ใกลเคียงกับสถาบันอ่ืนๆ สงผลในการตัดสินใจเลือกเรียนของ
นักเรียนดวยเชนกัน 
- อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือหาแนวทางในการ
ทําใหไดนักศึกษาเพ่ิมข้ึน เชน การจัดคายแนะนําหลักสูตร การ
จัดทําไฟลวิดีโอแนะนําหลักสูตร อาจารย และกิจกรรมตาง ๆ 
ภายในหลักสูตร เปนตน (รายงานการประชุมสาขา/แผนการรับ
ศึกษา/บันทึกขอความเชิญสัมภาษณนักศึกษา) 
- ดานคุณภาพนักศึกษาเม่ือประเมินทดสอบความรูพ้ืนฐาน โดย
สอบวัดความรูและการสัมภาษณ พบวา  นักศึกษาระดับปริญญา
โทและเอกท่ีเขามาสมัครจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีตรง

[1] 
http://192.168.240.181/sar61
/showdetailtotal.php?id=163 
 [2]  แผนการรับศึกษา 
 [3] บันทึกขอความเชิญสัมภาษณ
นักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สาขาท่ี กําหนดในหลักสูตร และมีความรู พ้ืนฐานทางดาน
เทคโนโลยียาง มีความพรอมในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การประเมินนักศึกษาท่ีไมตรงตามเกณฑจะดําเนินการโดย
กรรมการประจําหลักสูตร ถาไมตรงเกณฑท่ีตั้งไวจะมีการประชุม
กรรมการเพ่ือหาขอสรุป 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload 
มีการนําเสนอความกาวหนาของผูเรียน ดังนี้  

- มีการแจงเกรดและผลการเรียนของนักศึกษา  ผาน
ระบบ online  

- มีการแจงคะแนนกลางภาคและปลายภาค  

- อาจารยท่ีปรกึษาพิจารณาความเหมาะสมของภาระงาน 
และหนวยกิตท่ีนักศึกษาเรียนวามากนอย หรือเหมาะสมหรือไม 

- หลักสูตรมีระบบติดตามความกาวหนาในการเรียน 
ศักยภาพทางวิชาการ ของผู เรียน โดยหลักสูตรมีระบบท่ี
กําหนดใหนั กศึกษามีอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกอน
ลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธและหลักสูตรกําหนดให
นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหรับขอชี้แนะ ในการทํา
วิทยานิพนธ และการวางแผนการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบในการกําหนดใหนักศึกษามีการรายงาน
ความหน าการทํ าวิทยานิ พนธ ทุ กภ าคการศึกษาและมี
คณะกรรมการในการติดตามความกาวหนา 

- มีระบบท่ี กําหนดใหนั กศึกษามีอาจารย ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธกอนลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธและหลักสูตร
กําหนดใหนักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหรับขอชี้แนะ ใน
การทําวิทยานิพนธ  และการวางแผนการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบในการกําหนดใหนักศึกษา
มีการรายงานความหนาการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา
และมีคณะกรรมการในการติดตามความกาวหนา 

- หลักสูตรไดแจงในนักศึกษาแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธเพ่ือใหนักศึกษาเขาพบอาจารยท่ีปรึกษานิพนธได
อยางนอยอาทิตยละ 2 ชั่วโมง ซ่ึงคณะกําหนดภาระงานและ
ภาระโหลดใหกับอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยติดตามควบคุมให
คําปรึกษาความกาวหนาของวิทยานิพนธอยางสมํ่าเสมอ 

 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 

180 
 



 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
support services are available to improve learning and employability 
- มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
- มีระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
- การสงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมนอกสถานท่ี  
- การใหนักศึกษาดูงานนอกสถานท่ี มีโครงการทัศนศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความรูนอกหองเรียน  
- หลักสูตรมีกระบวนการสงเสริมและมีการบริการตางๆ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู โดยหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรู ตามความเหมาะสมของแตละรายวิชา และมี
การกําหนดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Project base 
learning มีการจัดใหมีการเสวนาองคความรูและการนําเสนอ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู เชน ในรายวิชาสัมมนา เปน
ตน   
- หลักสูตรมีการจัดทําแผนกิจกรรมในการทํากิจกรรม
ของนักศึกษา เชน มีกิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ือใหนักศึกษามี
ประสบการณในการใชเครื่องมือวิเคราะหยาง และเขาเยี่ยมชม
การทําผลิตภัณฑถุงมือยางทางการแพทย การทําผลิตภัณฑยาง
จากชุมนุนสหกรณรัตภูมิ 

- นอกจากนี้หลักสูตรมีการสนับสนุนและสงเสริมให
นักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการนําเสนอผลงาน โดยในปการศึกษา 
2562 นักศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโท ได เขารวมงาน 
ประชุมวิชาการดานพอลิเมอร ซ่ึงงานประชุมดังกลาวเปนงาน
ประชุมระดับนานาชาติ ท่ี เก่ียวกับพอลิ เมอร  งานประชุม
บัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาไดเขารวมฟงและนําเสนอผลงาน ซ่ึง
ชวยสงเสริมและสนันสนุนการเรียนรูและประสบการณเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังชวย
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาดวย
เชนกัน  

- หลักสูตรมีการกําหนดการสอบโครงรางวิทยานิพนธของ
นักศึกษา โดยมีการกําหนดการสอบโครงรางวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ของป
การศึกษาท่ี 1 โดยมีกรรมการสอบโครงราง ไมนอยกวา 3 คน 
แตไมเกิน 5 คน หลักสูตรมีการประเมินความกาวหนาของการ
ทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา ซ่ึงในป 2562 หลักสูตรมี

- กระบวนการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมใหม 
http://192.168.240.18
1/sar61/showdetailto
tal.php?id=160 

- โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
ณ ศูนยเครื่องมือ บริษัท
ทอบโกลพ  

- กระบวนการดูแล
นักศึกษาระดับปริญญา
โท
http://192.168.240.18
1/sar61/upload/1602
770490.pdf  

-  กระบวนการ
ดูแลนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
http://192.168.240.18
1/sar61/upload/5640
03983.pdf 

-  
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นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจํานวน 7 คน และ
ระดับปริญญาเอกจํานวน 4 คน 

- วิทยาเขตมีการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ท้ังทักษะ
ทางสังคมและทักษะชีวิต เพ่ือเสริมสรางและปลูกฝงนักศึกษา 
วนิัยนักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม หนาท่ีของการเปนพลเมืองท่ี
ดี รวมถึงการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอม
ดานการเรียน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ และทํา
หนาท่ีในการใหคําปรึกษา แนะนํา และจัดระบบสวัสดิการตางๆ 
ใหแกนักศึกษา เชน สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจน
ประสานงานในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ให
คําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมของชมรมตาง ๆ ท้ังทางดาน
วิชาการ ดานพัฒนาสังคม และบําเพ็ญประโยชน ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานสุขภาพและพลานามัย โดยดําเนินกิจกรรม / 
โครงการผาน กระบวนการหลัก ดังนี้  
- กระบวนการในการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาเรียน 
เชน 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในระดับบัณฑิตศึกษาของ
วิทยาเขต ของคณะและของมหาวิทยาลัย  
- หลักสูตรมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในป 2562 หลักสูตรมีแนว
การวางแนวทางในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ มีการฝกทักษะ
การใชเครื่องมือ คิดวิเคราะห เพ่ือเปนในทางในการประกอบ
อาชีพตอไป 
- หลักสุตรยังมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการ
กําหนดโจทยวิจัยท่ีสอดรับกับ ELOs 
- หลักสูตรมีความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยท้ังใน
และตางประเทศซ่ึงสามารถสงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปทํา
วิจัยและใชชีวิตในตางประเทศ  
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education 
and research as well as personal well-being 

- วิทยาเขตจัดระบบการดูแลสิ่งแวดลอมการเรียนรู  โดย
มีสิ่ งอํานวยความสะดวกตางๆ  ดังนี้   ระบบอินเตอร เน็ต  
หองสมุด โรงอาหาร รานกาแฟ รานสะดวกซ้ือ ไฟ ประปา 
หองเรียน หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
เครื่องมือ อุปกรณการทดลอง  

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มี

ระบบจัดการสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอ
การเรียนรูจากวิทยาเขต 
แบบสํารวจความพึงพอใจ 

- ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา
สงขลานครินทร 
http://192.168.240.18

182 
 

http://192.168.240.181/sar61/upload/1149072618.pdf


 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระบบ กลไกและแนวทางในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดย
อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมท้ังทางดานกายภาพ อุปกรณ 
เทคโนโลยีและการใหบริการ เชน มีการจัดสรรหองเรียน 
หองปฏิบัติการ หองทําวิจัยใหเหมาะสมกับหลักสูตรและการ
เรียนการสอนในแตละรายวิชา อุปกรณการเรียนการสอน มี
หองสมุดท่ีสามารถใหอาจารยในหลักสูตรสามารถใชบริการยืม-
คืนหนังสือ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi 
เครื่องปริ้นเตอร ท่ีใหอาจารยในหลักสูตรสามารถสืบคนขอมูล 
พิมพงาน ไดอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานของ
อาจารยและนักศึกษาในหลักสูตร 

- กองทุนสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต 
- มีการจัดสรรทุนสําหรับปรับปรุงหองปฏิบัติการและวิจัย

เคมีพอลิเมอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร
เทคโนโลยียาง ณ อาคารโรงงานน้ํายางขนชนิดครีม ซ่ึงใน
หองปฏิบัติการดังกลาวมี เครื่องมืออุปกรณสําหรับการเรียนการ
สอน ปฎิบัติและวิจัยเฉพาะทางสําหรับนักศึกษา โดยสามารถ
รองรับการใชงานของนักศึกษาไดอยางเพียงพอ 

- มีศูนยวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลางสําหรับการเรียน
การสอนปฏิบัติการและการวิจัยของนักศึกษาท่ีตองใชเครื่องจักร
หนัก เชน  เครื่องผสมยาง เครื่องอัดเบ า และอ่ืนๆ ศูนย
วิทยาศาสตรและเครื่องมือกลางของวิทยาเขตมีหองปฏิบัติ
เครื่องจักรหนัก SC 104 ซ่ึงเปนหองมีมีเครื่องจักรสําหรับใชใน
การเรียนการสอนปฏิบัติการและวิจัย นอกจากนี้ยังมีหองสําหรับ
เครื่องมือทดสอบยาง คือ หองเครื่องมือกลาง (S) ซ่ึงเปนหอง
สําหรับเครื่องมือทดสอบและวิเคราะหยาง ไดแก เครื่องทดสอบ
แรงดึง เครื่องทดสอบสมบัติเชิงพลวัต เครื่องทดสอบสมบัติเชิง
ความรอน เครื่องทดสอบความหนืดและเครื่องทดสอบลักษณะ
การวัลคาไนซ เปนตน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา 

- งานอาคารสถานท่ี 
- มีการจัดสรรหองพักสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เพ่ือใหนักศึกษามีพ้ืนท่ีสวนตัวในการทํางานคนควาเอกสาร
เก่ียวกับการเรียนการสอนและงานวิจัย โดยมีการจัดสรรหอง พัก
นักศึกษาในอาคาร อาคารโรงงานน้ํายางขนชนิดครีม 

- กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
- นอกจากนี้ยังมีการดําเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา 

1/sar61/upload/1149
072618.pdf 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เปนการดําเนินงานแบบ
รวมศูนยบริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม non – 
academic ใหนั ก ศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมีโครงสรางงานตามภารกิจ ดังนี้  
ดานใหคําปรึกษา    
 หนวยบริการใหคําปรึกษาและพัฒนานักศึกษา บริการ
ใหคําปรึกษา เม่ือไมสบายใจ มีปญหา วิตกกังวล ท้ังเรื่องความ
รัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพ่ือนและอ่ืนๆอีกมากมาย 
กําลังหาทางออกตองการคนชวยคิด มีข้ันตอนการรับบริการดังนี้  
ขันตอนการรับคําปรึกษา  
1. เลือกชองการรับบริการ 
–  Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
–  E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
–  Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
–  โทรศัพท : 077-355040 ตอ 2118 
2. บอกเลาปญหาเพ่ือสํารวจปญหาท่ีเกิดข้ึน 
3. ใหคําปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. นองๆเขาใจปญหาของตนเอง 
5. วางแผนแกปญหา  
6. ติดตามผลการใหคําปรึกษา  
กรณีท่ีปญหาของนอง ๆ ตองมีการติดตามผลหรือแกปญหาอยาง
ตอเนื่อง พ่ีจะติดตอกลับนองๆเปนระยะคะ 
บริการสารสนเทศ  
งานพัฒนานักศึกษา มีบริการขอมูลใหความรูตางๆท่ีเปน
ประโยชนแกนองๆท้ังในเรื่องของการศึกษา การใชชีวิต อาชีพ
และการดํารงชีวิตในสังคม ชองทางการใหบริการมีดังนี้  
–  บอรดประชาสัมพันธ  
–  Facebook กลุมงานพัฒนานักศึกษา 
–  โทรศัพท : 077-355040 ตอ 2118 
–  งานพัฒนานักศึกษา 
บริการแนะแนวศึกษาตอ 
1. เลือกชองทางรับบริการ 
–  บอรดประชาสัมพันธ  
–  Facebook กลุมงานพัฒนานักศึกษา 
–  โทรศัพท : 077-355040 ตอ 2118 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- จัดใหมีกิจกรรมโครงการดานสงเสริมสุขภาพ จําแนก

เปน 3 ดาน ไดแก รณรงค ปองกัน รักษาและฟนฟูดานบริบท
สังคม งานพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการตาง ๆ ใหแกนักศึกษา 
(รายละเอียดของโครงการสามารถติดตอไดท่ีคุณธิดารัตน วัดแพ 
โทร. 2118) 

- หลักสุตรไดสํารวจถึงการใชบริการโดยใหนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามเพ่ือนําไปปรับปรุงการบริการตอไป 

- วิทยาเขตมีการจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุมในแก
นักศึกษา 

Intake of First-Year Students ตารางขอมูลการรับเขาของนิสิตในหลักสูตร 

รับนักศึกษาใหมไดแสดงจํานวนรับการเขาศึกษาตามประกาศรับสมัครและไดจําแนกขอมูล

จํานวนรับ จํานวนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ จํานวนผูมารายงานตัวเขาสอบสัมภาษณ 

จํานวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์ จํานวนนักเรียนมารายงานเปนนักศึกษาใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 8.1 ขอมูลการรับเขาของนักศึกษาในหลักสูตร 

 

ปการศึกษา 

จํานวนนักศึกษา 

จํานวนผูสมัคร จํานวนท่ีประกาศรับ 
จํานวนผูท่ี

ลงทะเบียน 

2557 11 15 8 

2558 3 15 3 

2559 5 15 3 

2560 7 15 7 

2561 4 15 4 

2562 1 15 1 
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ตารางท่ี 8.2 ขอมูลจํานวนนักศึกษาแตละช้ันป ปริญญาโท 

 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4  

2557 4     

2558 2 4    

2559 2 2 4   

2560 7 2 2 4  

2561 2 7 1 1  

2562 1 2 6 0  
 

ตารางท่ี 8.3 ขอมูลจํานวนนักศึกษาแตละช้ันป ปริญญาเอก 

 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 

2557 4     

2558 1 4    

2559 1 1 4   

2560 0 0 0 4   

2561 1 0 1 0  4 

2562 0 1 0 1 0 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

186 
 



 

 

 

 

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 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning 

facilities and equipment (lecture 

halls, classrooms, project rooms, 

etc.) are adequate and updated to 

support education and research 

[1] 

    

 

  

AUN 9 

Facilities and Infrastructure 

187 
 



 

เกณฑ 
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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 9 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

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

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

       สําหรับกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีกระบวนการดังนี้  

    1.มีอุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีทันสมัยและเพียงพอสนับสนุนการ

เรียนการสอน และการวิจัย ทางหลักสูตรมีการประสานงานกับ หนวยงานอ่ืนๆ 

โดยสงจํานวนนักศึกษา ความตองการใชงานเครื่องมือตางๆซ่ึงระบุในบท

[1] แบบสํารวจ

อุปกรณ ชํารุด  

- ระบบแจงซอม 

ออนไลน 

(http://buil.surat
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ปฏิบัติการในแตละภาคการศึกษา เชน ฝายอาคารสถานท่ีและการจัดการ

ทรัพยสิน มีระบบแจงซอม [1] ซ่ึงมีระบบการดูแล อุปกรณ และการใชงานใน

สวนของหองเรียน หองเรียนรวม จัดหา/สรางอาคารตามแผนจัดทํางบประมาณ

รายงานประจําปและจัดทํางบครุภัณฑมีการสํารวจความเพียงพอของหองเรียน 

อุปกรณตรวจสอบความพรอม คุณภาพ รวมท้ังขอมูลท่ีสะทอนจากอาจารย 

นักศึกษา บุคลากร ท่ีแจงซอมและดําเนินการซอมแซมพรอมแจงผล[2] 

.psu.ac.th/servic

e/home.php) 

- ระบบจอง 

หองเรียน ออนไลน  

http://classroom

.surat.psu.ac.th/

booking/psu_pa

ssport/ 

[2] 

(http://qadata.s

urat.psu.ac.th/se

archdetail.php) 

 

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

research 

         มีหองสมุดและทรัพยากรอยางเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอน และการวิจัยมีการกําหนดรายชื่อหนังสือ วารสาร และสื่อการ

สอนท่ีใชในรายวิชาในหลักสูตร ใหทันสมัย โดยหลักสูตรเสนอรายชื่อหนังสือท่ี

เก่ียวของกับรายวิชาไปยังหองสมุดหองสมุดจัดทําบัญชีหนังสือไปยังงานพัสดุ 

และสํารวจความเพียงพอของหนังสือโดยหองสมุด มีการเก็บขอมูลท่ีสะทอน

ขอมูลหนังสือจากอาจารย นักศึกษา บุคคลากร และมีระบบแจงความตองการ

หนังสือ รวมท้ังมีการประชุมหาแนวทางแกไข ตามขอเสนอแนะ โดยหลักสูตร

และหองสมุด[3]โดยงานจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศมีดัชนีชี้วัด คือ ควรมี

ทรัพยากรสารสนเทศใหบริการในหองสมุดตามขอมูลท่ีปรากฏในหมวด 6 ของ 

มคอ. 3 แตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80 [4] 

[3](http://qadata

.surat.psu.ac.th/

showdetailtotal.

php?id=34)  

หนังสือหรือ

[4]เอกสาร

ประกอบการเรียน

การสอนท่ีระบุใน 

มคอ. 3 

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

and research 
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       มีหองปฏิบัติการและเครื่องมืออยางเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน และการวิจัยในสวนของหองปฏิบัติการมีการสํารวจความ

เพียงพอของหองปฏิบัติการ[5] อุปกรณ เครื่องมือในหองปฏิบัติการ และมีการ

ตรวจสอบความพรอม คุณภาพ และดําเนินการจัดหา และซอมแซมเครื่องมือ

ในปฏิบัติการ โดยศูนยวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลางโดยมีการประสานงาน

กับหลักสูตรคือ กําหนดแผนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร กําหนดครุภัณฑ 

สารเคมี ท่ีใชในรายวิชาปฏิบัติหรือคูมือปฏิบัติการในหลักสูตร ใหทันสมัย

กําหนดแผนการจัดซ้ือครุภัณฑรวมกับศูนยวิทยาศาสตรโดยทางหลักสูตรเสนอ

รายชื่อครุภัณฑท่ีเก่ียวของกับรายวิชาไปยังศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือสงรายการ

ครุภัณฑ สารเคมีไปยังงานพัสดุเพ่ือจัดซ้ือรวมท้ังมีการสํารวจความเพียงพอของ

ครุภัณฑ สารเคมี รายงานผลการใชหองปฏิบัติการเครื่องมือ สารเคมี ใน มคอ. 

5 ท่ีสะทอนขอมูลจากอาจารย นักศึกษา บุคคลากร ท่ีแจงความตองการ 

ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรไดรับขอมูลการเปดรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ในแตละภาคการศึกษา จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จากนั้นทางศูนยฯจะมีลําดับข้ันตอนการทํางาน เพ่ือจัดสรรรายวิชาปฏิบัติการ

กับนักวิทยาศาสตรเฉพาะดานใหเหมาะสม ดังนี้ 

1. การจัดตารางการเรียนการสอน 

รายวิชาปฏิบัติการ 

1.1 รวบรวมขอมูลรายวิชาปฏิบัติการท่ีเปดสอนประจําภาคเรียนท่ี 2 

1.2 จัดรายวิชาปฏิบัติการ/ผูดูแล รับผิดชอบ ประจําหองปฏิบัติการ 

1.3 จัดสงขอมูลไปยังงานทะเบียน 

1.4 รวบรวมขอมูลรายวิชาปฏิบัติการท่ีเปดสอนประจําภาคเรียนท่ี 1 

1.5 จัดรายวิชาปฏิบัติการ/ผูรับผิดชอบ ประจําหองปฏิบัติการ 

1.6 จัดสงขอมูลไปยังงานทะเบียน 

 

  ซ่ึงเม่ือจัดตารางเรียนปฏิบัติการเปนท่ีเรียบรอยแลว จะมีการดําเนินการเพ่ือ

[5] 

(http://qadata.s

urat.psu.ac.th/sh

owdetailtotal.ph

p?id=92) 
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เตรียมความพรอมในการเรียนการสอน ดังนี ้

2. การขอบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการ 

2.1 รวบรวมขอมูลรายวิชาปฏิบัติการท่ีเปดสอนประจําภาคเรียนท่ี 2 

2.2 จัดทําบันทึกขอความขอบทปฏิบัติการประจํารายวิชา 

2.3 นําสงบทปฏิบัติการประจํารายวิชา ใหผูดูแล รับผิดชอบ 

2.4 รวบรวมขอมูลรายวิชาปฏิบัติการท่ีเปดสอนประจําภาคเรียนท่ี 1 

2.5 จัดทําบันทึกขอความขอบทปฏิบัติการประจํารายวิชา 

2.6 นําสงบทปฏิบัติการประจํารายวิชา ใหผูดูแล รับผิดชอบ 

 

  ในการของบประมาณเพ่ือสนับสนุนรายวิชาปฏิบัติการ จะมีการประสานงาน

กับอาจารยประจํารายวิชา เพ่ือวิเคราะหงบประมาณท่ีจะใช โดยใชขอมูลการ

ของบประมาณในปการศึกษากอนหนา 

3. การของบประมาณคาใชจาย วัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด 

ประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

3.1 สํารวจคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด ประจํารายวิชา

ปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 

3.2 รวบรวมขอมูลคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด ประจํา

รายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 จากนักวิทยาศาสตร 

3.3 จัดทําคําขออนุมัติคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด 

ประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 พรอมท้ังแตงตั้ง 

   คณะกรรมการตรวจรับไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.4 สรุปงบประมาณคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด 

3.5 สํารวจคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสดประจํารายวิชา

ปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 1 

3.6 รวบรวมขอมูลคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสดประจํา

รายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 1 จากนักวิทยาศาสตร 
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3.7 จัดทําคําขออนุมัติคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด

ประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 1 พรอมท้ังแตงตั้ง 

   คณะกรรมการตรวจรับไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.8 สรุปงบประมาณคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุประเภทของสด 

 

4. การขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี ประจํารายวิชา

ปฏิบัติการ 

4.1 สํารวจรายการความตองการใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี

ประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 

4.2 รวบรวมรายการความตองการใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี

ประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 จากนักวิทยาศาสตร 

4.3 จัดทําคําขออนุมัติจัดซ้ือรายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี 

ประจาํรายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 พรอมท้ังแตงตั้ง 

   คณะกรรมการตรวจรับไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.4 สรุปงบประมาณการจัดซ้ือรายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี

ท้ังภาพรวมและแยกรายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 

4.5 สํารวจรายการความตองการใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี 

ประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 1 

4.6 รวบรวมรายการความตองการใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี

ประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 1 จากนักวิทยาศาสตร 

4.7 จัดทําคําขออนุมัติจัดซ้ือรายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี

ประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 1 พรอมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับ 

4.8 สรุปงบประมาณการจัดซ้ือ รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมี 

ท้ังภาพรวมและแยกรายวิชาปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนท่ี 1 
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นักศึกษาผูชวยสอนจะไดรับการจัดสรรเพ่ือชวยในการเรียนการสอนให

หองเรียนปฏิบัติการท่ีมีนักศึกษาตอหองมากกวา 100 คน 

5. การของบประมาณคาใชจายนักศึกษาผูชวยสอน (TA) รายวิชาปฏิบัติการ 

5.1 จัดทําขอมูลรายวิชาปฏิบัติการท่ีไดรับจัดสรรนักศึกษาผูชวยสอน 

5.2 จัดทําคําขออนุมัติคาใชจายนักศึกษาผูชวยสอน 

5.3 ประกาศรับสมัครนักศึกษาผูชวยสอน 

5.4 สอบสัมภาษณนักศึกษาผูชวยสอน 

5.5 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผูชวยสอนประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

5.6 ประชุม/ชี้แจง หนาท่ีรับผิดชอบของนักศึกษาผูชวยสอน 

5.7 สรุปคาใชจายนักศึกษาผูชวยสอน(TA) รายวิชาปฏิบัติการ 

5.8 จัดทําขอมูลรายวิชาปฏิบัติการท่ีไดรับจัดสรรนักศึกษาผูชวยสอน 

5.9 จัดทําคําขออนุมัติคาใชจายนักศึกษาผูชวยสอน 

5.10 ประกาศรับสมัครนักศึกษาผูชวยสอน 

5.11 สอบสัมภาษณนักศึกษาผูชวยสอน 

5.12 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผูชวยสอนประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

5.13 ประชุม/ชี้แจง หนาท่ีรับผิดชอบของนักศึกษาผูชวยสอน 

5.14 สรุปคาใชจายนักศึกษาผูชวยสอน(TA) รายวิชาปฏิบัติการ 

  

หองปฏิบัติการท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดย

หองปฏิบัติการท่ีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยียางไดใชงานประกอบดวย 

1. หองอุตสาหกรรมหนัก ความจุ 30 คน 

2. อาคารปฏิบัติการยาง  ความจุ 15 คน 

3. อาคารตนแบบยางฟองน้ํา ความจุ 15 คน 

4. หองปฏิบัติการพอลิเมอร 

5. หองวิเคราะทางกายภาพ (SEM and AFM) 

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

support education and research 

         มีสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรู

อิเล็กทรอนิกสอยางเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการ

วิจัย โดยศูนยสารสนเทศมีการสํารวจความเพียงพอในการใชงานหองคอมพิวเตอร

ของนักศึกษา ตรวจสอบความพรอม คุณภาพ รวมถึงจัดหาอุปกรณ จุดเชื่อมตออิน

เทอรเนตแบบไรสายในทุกอาคารปฏิบัติการ และซอฟแวรตางๆ ตามการสํารวจ

ความตองการของนักศึกษาและบุคลากร มีการประสานงานกับหลักสูตรโดย

กําหนดแผนการรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาและรายวิชาท่ีจําเปนตองใชงานหอง

คอมพิวเตอรและอุปกรณ จากหลักสูตร ทางงานแผนจัดทํางบประมาณรายจาย

โดยกองแผน มีการจัดหาตามแผนจัดทํางบประมาณครุภัณฑและซอฟทแวร

ประจําปรวมกับศูนยสนเทศ ตามการใชงานและผลสํารวจความเพียงพอ ความ

ทันสมัย ความพรอมของหองเรียนและอุปกรณ[6] 
 

[6] แบบประเมิน

ความพึงพอใจหอ

บรรณ สารสนเทศ   

http://qadata.su

rat.psu.ac.th 

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

special needs are defined and implemented 

         การระบุและใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย 

และสามารถเขาถึงไดสําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษมีการกําหนด

แผนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร ทางงานแผนจัดทํางบประมาณรายจายโดย

กองแผนแผนเรื่องสุขภาพความปลอดภัย และประกันภัยของนักศึกษา และ

บุคลากรแผนการติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย มีการจัดหา/สรางอาคาร 

อุปกรณตามแผนจัดทํางบประมาณประจําปรวมกับงานพัฒนานักศึกษาเตรียม

หองพยาบาล ติดตั้งและซอมแผนความปลอดภัยในทุกๆดาน รวมกับงานพัฒนา

นักศึกษา หอพัก และศูนยวิทยาศาสตรมีการสํารวจความเพียงพอของหองเรียน 

อุปกรณตรวจสอบความพรอม คุณภาพ และสะทอนขอมูลจากอาจารย 

นักศึกษา และบุคลากร และดําเนินการซอมแซมพรอมแจงผลมีการประชุมหา

แนวทางแกไขตามขอเสนอแนะโดยหลักสูตรและวิทยาเขต 

 ท้ังนี้เทคโนโลยียางมีการปรับปรุงจัดการหองปฏิบัติการใหมทุกๆกอน

เปดภาคเรียนการศึกษา มีกิจกรรม Big cleaning เพ่ือใหเกิดสภาพภูมิทัศนท่ี

สวยงาน และสามารถใชงานหองปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย 

[7] 

(http://qadata.s

urat.psu.ac.th/sh

owdetailtotal.ph

p?id=94) 
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นอกจากหองเรียนสวนกลางของมหาวิทยาลัยฯ แลว สาขาวิชา

เทคโนโลยียางมีหองปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนักดานยาง หองปฏิบัติการ

เทคโนโลยีน้ํายาง และหองเครื่องมือวิเคราะหท่ีทันสมัย เพ่ือทําการจัดการเรียน

การสอนและรองรับการทํ าวิจั ย  ซ่ึ งมี ระบบรักษาความปลอดภั ย ใน

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดังนี ้

1. การใหนักศึกษาใชถุงมือยางปองกันอันตรายจากสารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัด

กรอน 

2. การใหนักศึกษาใสผาปดจมูกเพ่ือปองกันอันตรายจากสารเคมีท่ี

สามารถระเหยได 

3. การใหนักศึกษาสวมใสเสื้อกราวนในการเรียนปฏิบั ติการทาง

วิทยาศาสตร 

4. การใหนักศึกษาสวมใสแวนตากันสารเคมีในกรณีท่ีบทปฏิบัติการนั้น

อาจมีอันตรายกับดวงตาได 

5. การใชตูดูดควันในกรณีท่ีใชสารเคมีท่ีระเหยไดงายและมีอันตรายสูง 

เชน กรด เบส เปนตน 

6. ภายในหองปฏิบัติการมีการติดตั้ง Shower ซ่ึงใชในกรณีท่ีสารเคมี

กระเด็นใสรางกาย และทางนักวิทยาศาสตรผูดูแลหองไดมีการตรวจเช็ควา

สามารถใชงานไดทุกภาคการศึกษา 

7. มีการเขียนบันทึกขอความแสดงความจํานงขอชุดยาสามัญประจํา

บานสําหรับกรณีฉุกเฉินในหองปฏิบัติการ  

8. มีถังดับเพลิงติดตั้งอยูตามจุดตาง ๆ ซ่ึงถังสีแดงใชในกรณีไฟไหม 

ทางงานอาคารสถานท่ีจะทําการตรวจเช็คการใชงานไดทุกป  

9. หากเปนหองเครื่องมือกลาง และหองโครงงานนักศึกษาจะมีการ

ติดต้ังเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีมีราคาแพงและผูใช

จะตองไดรับการฝกอบรมกอนเพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

10. หองโครงงานนักศึกษามีการติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ือความ

ปลอดภัยของนักศึกษาท่ีเขาใชหองโครงงาน 

11. อาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีกริ่งฉุกเฉินใหเสียงสัญญาณ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชนไฟไหมเปนตน ซ่ึงทางงานอาคารสถานท่ีจะทําการ

ตรวจเช็คการใชงานไดทุกป 
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12. ในหองโครงงานนักศึกษามีตัวจับควัน (Smoker) กรณีท่ีมีควันซ่ึง

เกิดจากการทําปฏิบัติการมากเครื่องนี้ก็จะทํางาน [7] 

นอกจากนั้ น มีระบบรักษาความปลอดภั ย ท่ี ทันสมัยแบบ key 

assessment โดยใชระบบตรวจจับลายนิ้วมือ เพ่ือปองกันไมใหบุคคลภายนอก

เขามาในบริเวณหองวิเคราะหของสาขาวิชานอกเวลาราชการท้ังนี้นักศึกษา

สามารถเขาถึงไดโดยการติดตอเจาหนาท่ีเพ่ือบันทึกลายนิ้วมือกอนเขาใชงาน

และมีแผนฉุกเฉิน กรณีไฟฟาดับ แกสระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารเคมี  
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Criterion 10 

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

students, alumni and stakeholders from industry, government and 

professional organisations. 

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

periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its 

efficiency and effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are 

continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 

alignment to the expected learning outcomes. 

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

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

and student services) is subject to evaluation and enhancement. 

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

alumni and employers are systematic and subjected to evaluation and 

enhancement. 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

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

       

10.3 The teaching and learning        

AUN 10 

Quality Enhancement 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 10 
 

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

หลักสูตรมีกระบวนออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน หลักสูตร
ตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังจากภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาปจ
จุปนและทีมอาจารยผูสอนท่ีไดรวมในกระบวนการออกแบบหลักสูตรและ
รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ)  การออกแบบหลักสูตรและรายวิชา 
คณะจะทําการแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญจากภายนอก จํานวน 3 
คน ประกอบดวย สถาบันการศึกษา องคกร และ สถานประกอบการ ท่ี 
เก่ียวของ เพ่ือพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
ท่ีไดทําการปรับปรุง เพ่ือใหขอเสนอแนะในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชา
ใหมีความทันสมัย มีคุณภาพ นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ป 
หลักสูตรมีการ ประชุมเพ่ือปรับปรุง รายวิชา เนื้อหาวิชา ใหมีความทันสมัย 
และทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และมีการรับผลสะทอนกลับจาก 

- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร  
- มคอ.2 หลักสูตร
ปรับปรุง 2562 
- ภาคผนวก
ขอเสนอแนะของ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและ
การดําเนินการของ
หลักสูตร 
 - สรุปผลการ
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ผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตร  

หลักสูตรไดมีการการสัมภาษณนักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิตใน
การประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยขอมูลสะทอนกลับจะถูกนํามาใชในการ
ปรับปรุงรายวิชาและ เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

ประเมินและความ
ตองการของ
นักศึกษาปจจุปน
และศิษยเกาตอ
หลักสูตร 
 

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

สาขาวิชาไดดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีไดกําหนด
ข้ันตอน กระบวนการออกแบบและปรับปรุง หลักสูตรตามขอกําหนดของ 
สกอ. โดยกําหนดใหมีการประเมิน หลักสูตร SAR ทุกปและปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ป ท้ังนี้หลักสูตรได ดําเนินการประเมินและปรับปรุงตามรอบการ
ประเมินท่ีกําหนด 

โดยสาขาวิชาไดวางระบบ และกลไกใหมีการขับเคลื่อนรวมกันทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการประชุมชี้แจง
แผนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือกําหนดรายวิชาท่ีจะเปดในภาคการศึกษานั้น 
ๆ รวมกับอาจารยผูสอนท่ีรับผิดชอบรายวิชา เพ่ือสื่อสาร ทําความเขาใจ ใน
เรื่องทิศทาง และเปาหมายในการจัดการเรียนการสอน ในแตละภาคการศึกษา 
กอนเปดภาคการศึกษาอาจารยประจําหลักสูตรจะประชุมรวมกัน เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การจัดทําแผนการเรียนในแตละชั้นป ตามท่ีได
ระบุไวใน มคอ. 2 และมีการปรับปรุงใหทันสมัย และ ยืดหยุนตามขอ
เสนอแนะของนักศึกษา และอาจารยผูสอน พรอมกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชาในแตละภาคการศึกษาเพ่ือดําเนินการใหหลักสูตรมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
 
- หลักสูตรไดดําเนินการตามนโยบายของทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซ่ึงไดกําหนดใหทุกรายวิชา ดําเนินการจัดทํา มคอ.3/4 กอนเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา โดยนําผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีกําหนดไวมาใชใน
การกําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล และดําเนินการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ. 5/6 หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา โดยนําผลการประเมิน รายวิชาจากนักศึกษา อาจารยผูสอน และ
ขอเสนอแนะจากการประเมินมาใชในการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
นอกจากนี้หลักสูตรมีการเผยแพรสูผูมีสวนไดสวนเสีย เชนนักศึกษาปจจุปน
และทีมอาจารยผูสอน 
 

- ข้ันตอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ตาม สกอ. และหา
วิทยาลัยสงขลา
นครินทร 
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10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
 

หลักสูตรมีการกําหนดผูสอน มีการกํากับ ติดตามและตรวจสอบ การ
จัดการเรียนการสอนโดย แนวทางกําหนดผสูอน ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ประกาศใหอาจารยผูสอน เลือกวิชาท่ีจะทําการเปดสอน ตามความรู
ความสามารถและความถนัด จากนั้นคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรกําหนด
อาจารยผูสอน โดยพิจารณาจาก ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณการสอน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความพรอม และประสบการณสอนของ
อาจารยผูสอน โดยมีภาระงาน (LU) ของอาจารยผูสอนอยูในจํานวนภาระงาน
ท่ีคณะฯ กําหนด   

การติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ทางสาขาวิชาและ
คณะไดกําหนดใหอาจารยผูสอนและอาจารยผูประสานงาน จัดทํา มคอ 3 
และ 4 ผานระบบออนไลนใหเสร็จสิ้นกอนวันเปดภาคการศึกษา โดย มี
ประธานหลักสูตร หัวหนาสาขา และรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผู ตรวจสอบ
รายงาน หากมีขอผิดพลาด จะสงกลับใหอาจารยผูสอน หรือผูประสานงาน
แกไข โดยรายละเอียดใน มคอ.3 และ 4 แสดงรายละเอียดแผนการสอน
รายวิชา วิธีการ จุดมุงหมายการ เรียนรู และเกณฑการประเมินผล ซ่ึงเปน
ปจจัยท่ีทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลในการสอนแตละหัวขอโดยละเอียด  การประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนมีการจัดทําผานระบบประเมินออนไลน 
(http://eval.surat.psu.ac.th/th) โดย นักศึกษาจะตองประเมินอาจารย
ผูสอน และ รายวิชา ชวงปลายภาค การศึกษาแตละภาค เพ่ือนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ เรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6) อาจารยประจําหลักสูตรจัดทําระบบและกลไกการกํากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6) ซ่ึง
สาขาวิชาไดกําหนดปฏิทิน วิชาการในการจัดทํา มคอ. 3 - มคอ. 6 ตาม
ขอกําหนดของมหาลัย โดยจะแจงใหอาจารยประจําหลักสูตรทราบและนําสง
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด หลังจากนั้นจะมีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 
ซ่ึงจะมีการพิจารณาระบบและกลไกของการ ประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาท่ีคณะไดจัดทําข้ึนมา เพ่ือไปปรับปรุงกระบวนการในปการศึกษา
ถัดไป 

 

- ตาราง LU ของ
อาจารย  
- มคอ.3-6 
- ปฎิทินกําหนดการ
สง มคอ. 

 
 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
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การนําผลงานวิจัยมาใชประกอบการเรียนการสอนและการเรียนรู 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง 
ไดมีกระบวนการนําผลงานวิจัย ยกตัวอยางเชน 

-ทางดานการพัฒนาคุณภาพยางดิบใหกับภาคอุตสาหกรรมมาใชใน
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยการบูรณาการการเรียนการสอน
โครงการวิจัยกับการเรยีนการสอน  
-ในปการศึกษา 2562 มี ผลงานวิจัยท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

รายงานหัวขอวิจัยท่ีใชในการเรียนการสอน (สกุลรัตน พิชัยยุทธ) 

1. Influence of carbon nanotube and ionic liquid on properties of 

natural rubber nanocomposites 

หัวขอท่ีสอน: 1. การวิเคราะหสมบัติเชิงความรอนดวยเทคนิค DMA  

2. การวิเคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยเครื่อง SEM 

 รายวิชาท่ีสอน: 927-522 ADVANCED INSTRU ANALYSIS 

2. Effect of carbon nanotubes decorated with silver nanoparticles 

as hybrid filler on properties of natural rubber nanocomposites 

 หัวขอท่ีสอน: 1. การวิเคราะหสมบัติเชิงความรอนดวยเทคนิค 

TGA 

 2. การวิเคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยเครื่อง TEM 

 3. สมบัติการคลายความเคนดวยเทคนิค TSSR 

 รายวิชาท่ีสอน: 927-522 ADVANCED INSTRU ANALYSIS 

3. Influence type of natural rubber on properties of green 

biodegradable thermoplastic natural rubber based on 

poly(butylene succinate) 

 หัวขอท่ีสอน: 1. การวิเคราะหสมบัติเชิงความรอนดวยเทคนิค 

TGA และ DSC 

 2. การวิเคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยเครื่อง SEM และ AFM 

 3. สมบัติการคลายความเคนดวยเทคนิค TSSR 

 รายวิชาท่ีสอน: 927-522 ADVANCED INSTRU ANALYSIS 

4. Novel epoxidized natural rubber composites with geopolymers 

from fly ash waste 

 หัวขอท่ีสอน: 1. การวิเคราะหสมบัติเชิงความรอนดวยเทคนิค 

TGA และ DMA 

 
- รายวิชาท่ีกําหนด
ผลการวิจัยใชในการ
เรียนการสอน มคอ 
3 
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 2. การวิเคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยเครื่อง SEM และ AFM 

 3. สมบัติการคลายความเคนดวยเทคนิค TSSR 

 รายวิชาท่ีสอน: 927-522 ADVANCED INSTRU ANALYSIS 

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

-การประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หองสมุด 
หองปฏบิัติการวิทยาศาสต หองปฏิบัติการ IT และการใหบริการ ผูเรียน) โดย
หลักสูตรไดมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู โดยสาขาได
ขอใหทางอาจารยประจําหลักสูตรสํารวจความตองการในสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูของนักศึกษาและอาจารย ในรายวิชาท่ีตัวเองรับผิดชอบ หลังจากนั้น
นําเสนอท่ีประชุมอาจารยหลักสูตร เพ่ือพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเพ่ือ
เสนอไปยังหนวยงานท่ีควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยผลการประเมิน
คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแตละหนวยงานมีการรวบรวมโดย
สวนกลางและหลักสูตรนํามาใชในการเตรียมความพรอมในการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ทางอาจารยในหลักสูตรไดทบทวนกระบวนการของสาขา
ในการเตรียมความพรอมและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนพบวายัง
มีระบบกระบวนการการจัดหายังขาดความตอเนื่อง และมีขอจํากัดเรื่อง
งบประมาณในการสนับสนุน 

หลักฐาน 
- ผลการประเมิน
คุณภาพฝาย
สนับสนุน ขอมูล
จากสวนกลาง 
 

1 0 .6  The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement 

-หลักสูตรมีกลไกการสอบถามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังผูใช
บัณฑิต   นักศึกษาปจจุปนและศิษยเกา รวมท้ังทีมอาจารยผูสอน โดยใช
แบบสอบถามและการพูดคุยผานสื่อออนไลนในการรวบรวมขอมูลความเห็น
อยางเปนระบบ 

-ใบประเมินจากนักศึกษาปจจุปน 
-ใบประเมินจากศิษยเกา 
-ใบประเมินจากผูใชบัณฑิต 
เม่ือไดรับขอเสนอแนะผานชองทางตาง ๆแลว ทําการเก็บรวบรวมขอ

มูล และนําเขาท่ีประชุมอาจารย ประจําหลักสูตร หลังจากนั้นอาจารยประจํา
หลักสูตรรวมกันวิเคราะหขอเสนอแนะ และนําไปปรับปรุงพัฒนา หลักสูตร 

 
-ใบประเมินจาก
นักศึกษาปจจุปน 
-ใบประเมินจาก
ศิษยเกา 
-ใบประเมินจากผูใช
บัณฑิต 
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หลังจากนั้นสื่อสาร และมอบหมายผูรับผิดชอบ บุคลากร ท้ังสายสอนและสาย
สนับสนุน นําขอเสนอแนะไปพัฒนางานและพัฒนา หลักสูตร และทําการ
ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานในท่ีประชุมเพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาตอไป สุดทายของกระบวนการคือการสะทอนกลับถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
ใหรับทราบในการนําขอเสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตร 
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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] 

       

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        

AUN 11  

Output 

204 
 



 

are established, monitored and 

benchmarked for improvement [3] 

Overall opinion        
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1 1 . 1  The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for   improvement 

-หลักสูตรมีระบบในการควบคุม ติดตามตรวจสอบการ
ลงทะเบียน โดยกอนเปดภาคการศึกษา งาน หลักสูตรกําหนดชวง
ระยะเวลาการลงทะเบียนตามกําหนดของฝายทะเบียนซ่ึงมีการเรียก
ใหเปดรายวิชาตามรายวิชาท่ีกําหนดในแผนหลักสูตร  

เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
งานทะเบียนตรวจสอบการลงทะเบียนเพ่ือรายงานผลจํานวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในแตละรายวิชา และหลักสูตรไดมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลนักศึกษาท่ีสอบผานในละปการศึกษาจากงานทะเบียน
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาแรกเขาเพ่ือหา 
จํานวนท่ีนักศึกษาท่ีตกออกระหวางปการศึกษาจากนั้น หลักสูตรทํา
การพิจารณาหาแนวทางในการกํากับติดตามทุกภาคการศึกษา และ
แนวทางในการลดจํานวนการตกออกในแตละป 

โดยมีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานและเอกสาร หลักฐานอัตรา
การสําเร็จการศึกษา ยอนหลัง 3 ป สถิติการรับนักศึกษาในแตละป
การศึกษา จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา และอัตราการสอบ
ผาน การลาออกกลางคัน และการสําเร็จการศึกษาทุกชั้นป 

จากการเก็บ รวบรวมขอมูลพบวา อัตราการสอบผานของ
นักศึกษาตั้ งแตปการศึกษา 2557-2562 ในระดับปริญญาดุษฎี
บัณ ฑิตประเภท ประเภทโทควบเอก พบวามีนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาตามเวลา 5 ปของหลักสูตรในอัตรารอยละ 25 และไมมี
การตกออก และพบอัตราการออกกลางคันรอยละ 25 

 สวนในระดับปริญญาโทซ่ึงในปการศึกษา 2562 มีจํานวน
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนดรอยละ 57.1 ไมพบ
การออกกลางคัน จากการกํากับติดตามพบวานักศึกษาท่ีออก
กลางคันมีขอติดขัดในการทําวิทยานิพนธ ท้ังนี้หลักสูตรไดหา
แนวทางเพ่ือลดการออกกลางคันโดยการพิจารณาสมบัตินักศึกษา
แรกเขาท่ีมีศักยภาพในการเรียนใหจบหลักสูตรได 
 

 

205 
 



 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

-หลักสูตรไดมีการเก็บขอมูลนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาการศึกษาท่ีหลักสูตรกําหนด โดย งานทะเบียนนักศึกษา 
ตั้งแตปการศึกษา 2557-2562 พบวาสวนในระดับปริญญาเอกมี
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนดรอยละ 25 สวน
ระดับปริญญาโทไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด  ได
เก็บขอมูลดังกลาวนํามาวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหนักศึกษาจบเกินกวา
ระยะเวลากําหนดและพูดคุยในระดับหลักสูตร พบวา นักศึกษายัง
ขาดทักษะในการวิจัยสงผลใหผลการวิจัยและผลงานตีพิมพลาชากวา
ท่ีกําหนด  โดยหลักสูตรไดเพ่ิมมาตรการการติดตามความกาวหนา
ของการทําวิจัยของนักศึกษา และการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ี
ปรึกษา 
ท้ังนี้ไดนําแนวทางการควบคุมการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรอ่ืนๆ
ในลักษณะเดียวกันมาเปนตัวเปรียบเทียบ โดยนํามาตรฐานการเรงรัด
การสํ า เร็จการศึกษาตาม กําหนด เวลา ของนั ก ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญมาเปนตัวเปรียบเทียบ พบวามีมาตรการไม
แตกตางกัน 

- ข้ั น ต อ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรตาม สกอ. และหา
วิทยาลัยสงขลานครนิทร 
 

11.3 การติดตามภาวการณมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา  
หลักสูตรไดมีระบบการเก็บขอมูลการไดงานทําของนักศึกษา

ยอนหลังตั้งแตป 2559-2562 โดยใชแบบสอบถาม จําแนกเปน 1) 
จํานวน บัณฑิตท้ังหมด 2)  จํานวนบัณฑิต ท่ีมีงานทําพรอมเงินเดือน
เริ่มตนหรือรายไดประจําจากการเปนผูประกอบการ 3) ขอมูลบัณฑิต
ท่ีศึกษาตอ จากขอมูลพบวา จํานวนบัณฑิตของหลักสูตรท่ีสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทมีจํานวน 3 คน ซ่ึงไดงานทําตรงตาม
วุฒิ เฉลี่ยรอยละ 100 และรายท่ีทํางานในภาคอุตสาหกรรม มีรายได
เริ่มตนสูงกวา 30,000 บาทตอเดือน และมีสวนท่ีเปนผูประกอบการ 
และศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  

หลักฐาน 
- ตาราง LU ของอาจารย  
- มคอ.3-6 
- ปฎิทินกําหนดการสง มคอ. 

 
 

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

monitored and benchmarked for improvement 

หลักสูตรมีการสงเสริมการผลิตและเผยแพรผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูท่ี สงเสริมพัฒนาศักยภาพ

 
-โครงการพัฒนานักศึกษาและ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ของนักศึกษาเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไว ภายใตการดูแล
ของอาจารยท่ีปรึกษา และสนับสนุนใหนักศึกษานําผลงานวิจัยไป
นําเสนอในงานประชุม และตี พิมพ ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ โดยผลงานและกิจกรรมในการสงเสริมการทําวิจัยอยาง
ตอเนื่อง 

นอกจากนี้ไดทําการประเมินผลงานตีพิมพนักศึกษาโดย
คณะกรรมการหลักสูตรและเสนอเขาท่ีประชุมกรรมการคณะเพ่ือ
พิจารณาเปนผลงานท่ีมีคุณภาพและนํามาใชเปนมาตรฐานการจบ
ของนักศึกษา 

เอกสารการตีพิมพและ
เผยแพรผลงานวิจัยของ
นักศึกษา 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 
 

 

ตารางท่ี 11.1 แสดงอัตราการสําเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญา

เอก 

 

ป
การศึกษา 

จํานวน 
นศ. ในรุน  

จํานวน นศ ท่ีผาน จํานวน นศ ท่ีออกกลางคันระหวางในช้ันป 

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

ป 5 และมากกวา 

2557 4 (โทเอก) 4  4  4  4  4  -   -   -    

2558 1 1    - - 1 -   

2559 1 (โทเอก) - -   - 1 - -   

2560 1 (โทเอก) 1 1    -   -   -   -    

2561 1 (โทเอก) 1 -   - -  -   -    

2562      4      
 

ตารางท่ี 11.2 แสดงอัตราการสําเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาโท 

 

ป
การศึกษา 

จํานวน 
นศ. ป โท 

จํานวน นศ ท่ีผาน จํานวน นศ ท่ีออกกลางคันระหวางป 

1 ป 2 ป มากกวา 2 ป ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 เปนตนไป 
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2557 4  4   4   4   -   -   -   -  

2558 2 2 2 2 - - - - 

2559 1 1 1 1 - - - - 

2560 7 7 7  -   -   -   -   -  

2561 3 3 - - -  -   -   -  

2562 1 1 - - - - - - 

ตารางท่ี 11.3 ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 11.4 ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา จํานวน นศ. ในรุน  
จํานวน นศ สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา (ป) 

3 ป 5 ป (โท-เอก) มากกวากําหนด  

2557 4 (โท-เอก)  -   -   -  

2558 1 - - - 

2559 2 (โท-เอก) - - - 

2560 0  -   -   -  

2561 1 (โท-เอก) - - - 

2562 - - 4 - 

ปการศึกษา จํานวน นศ. ในรุน ป โท 
จํานวน นศ สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา (ป) 

1 ป 2 ป มากกวากําหนด  

2557 4  -   -   4 

2558 2 - - 1 

2559 1 - - - 

2560 7  -  1  -  

2561 3 - - - 

2562  - - 3 
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สวนที่ 4 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง (5 ประเด็น)  

1. เปนสาขาวิชาท่ีตลาดแรงงานมีความตองการสูง  

2. มีเนื้อหารายวิชาใหทันสมัย ตรงกับยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย 

3. เปนหลักสูตรตรงความตองการของพ้ืนท่ี จังหวัดภาคใต 

4. เปนหลักสูตรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยียาง 

5. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยดานเทคโนโลยียางท้ังจากภาครัฐและเอกชน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา (5 ประเด็น) 

1. ขาดทักษะในการสื่อสาร ไดแก การนําเสนอ และภาษาอังกฤษ 

2. ขาดทรัพยากรเฉพาะทางในการเรียนรูข้ันสูง ไดแก หองปฏิบัติการ หองสมุดเฉพาะทาง 

3.  คุณสมบัตินักศึกษาเขาเรียนท่ีไมตรงสาขาวิชา 

4. อาจารยประจําหลักสูตรยังเขาสูตําแหนงไมถึง 50% 

5. ความรวมมือท้ังดานวิชาการและวิจัยกับตางประเทศ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมใหเกิดการนําเสนอผลงานทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษ ท้ังในระดับประเทศและ

นานาชาติ 

a. สอดแทรกการนําเสนอผลงานในรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 

b. ทรัพยากรการเรียน (Learning Material) เปนภาษาอังกฤษ  

c. สงเสริมสิ่งแวดลอมในการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษ  

2. มีแผนการพัฒนาดานวิชาการประจําปสําหรับนักศึกษา 

3. สงเสริมใหเกิดทักษะการวิจัยและความชํานาญดานสาขาเทคโนโลยียาง 

4. สนับสนุนและสงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

5. สรางความรวมมือกับตางมหาลัยและในระดับนานาชาติ 
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สวนที่ 5 

ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
 

CdsName 
CdsValues 

1.จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด   

- ---ระดับปริญญาตรี   

- ---ระดับ ป.บัณฑิต   

- ---ระดับปริญญาโท 1  

- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   

- ---ระดบัปรญิญาเอก 1  

2.จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง   

- ---ระดับปริญญาตรี   

- ---ระดับ ป.บัณฑิต   

- ---ระดับปริญญาโท   

- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   

- ---ระดับปริญญาเอก   

3.จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา   

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี   

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 15  

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  6  

4.จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ   

- ---จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา    

- ---จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา   

- ---จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา  7  
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CdsName CdsValues 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย   

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเทา   

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา   

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 2  

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเทา   

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา   

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 4  

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย   

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา   

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา   

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1  

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย   

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา   

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา   

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา   

5.คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร   

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   

- - --ระดับปริญญาตรี   

- - --ระดับ ป.บัณฑิต   

- - --ระดับปริญญาโท   

- - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   

- - --ระดับปริญญาเอก 7  
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CdsName CdsValues 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   

- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ 2  

- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 4 

- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย 1  

- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย   

6.จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 15  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

 - - --บทบสมบู รณ ท่ีตี พิมพ ในรายงานสืบ เนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ท่ี ไม อยู ในฐานขอ มูล  ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และ

แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศารฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ี

ออกประกาศ 

ภาคผนวก 

1   

- - --ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2   
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- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม

อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการท่ัวไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันท่ีออก

ประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 1  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  14  

- - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 1  

- - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว   

- - --ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ   

- - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน   

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว   

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 5  

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online   

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน   

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ   

- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   
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7.การมีงานทําของบัณฑิต 
บัณฑิต 

โทเอก  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลัง

สําเร็จการศึกษา   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบ

อาชีพอิสระ)   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ   

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร   

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)   

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)   

8.ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 7  

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  1  

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 7  

- จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรือวารสารทางวิชาการระดับชาติไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ 6  
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- ---ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2   

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไมอยูในฐานขอมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต

วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1   

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏอยูใน

ฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 4  

- ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร   

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online   

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน   

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ   

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน)   

9.ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 9  

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  
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- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา

เปนประกาศใหทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออก

ประกาศ   

- ---ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2   

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไมอยูในฐานขอมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต

วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1   

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู ใน

ฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 9  

- ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร   

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online   

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน   

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ   

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 4 
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	1. กรรมการวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านที่ 1 ที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนด
	ชื่อ..................................................
	ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ที่สอบ.............................................................................................................
	ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
	................................................................................................................................ ..................................................
	................................................................................................................................ ..................................................
	2. กรรมการวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านที่ 1 ที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนด
	ชื่อ..................................................
	ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ที่สอบ.............................................................................................................
	ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
	................................................................................................................................ ..................................................
	................................................................................................................................ ..................................................
	(สามารถเพิ่มเติมชื่อและข้อมูลได้ตามต้องการ)
	กรุณาระบุข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในตารางที่ 11.1 ทั้งผลงานจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (หรือที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
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