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ค าน า 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
เครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 ให้มีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกัน
คุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ เป็นการรายงานการ
ประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานปีที่สามของหลักสูตรภายใต้การบริหารจัดการของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย -จีน ที่
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  

การประเมินตนเองระดับหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินของหลักสูตร ด้วย
การใช้เกณฑ์ AUN-QA (AESEAN University Network – Quality Assurance) ตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 
(The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) ได้มีการน าผลการประเมินจากปีที่
ผ่านมา ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้นและ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการหลักสูตรแบบ Outcome-based education (OBE) โดยที่ผู้เรียนและบัณฑิตมี
คุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 
 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุญญานิช อนิทรพัฒน์) 
   ประธานหลักสูตร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2559 บริหารจัดการโดยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย -จีน เปิดสอนครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 
1/2560 เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชิงเต่า (Qingdao University of Science and Technology) และบริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป จ ากัด 
(Rubber Valley Group, Co. Ltd.) ซึ่งสองหน่วยงานหลังนี้อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ทั้งสาม
หน่วยงานได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU) เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 
2558 มีวัตถุประสงค์จัดท าหลักสูตรร่วมกัน เนื่องจากเป็นความต้องการของบริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป จ ากัด ที่มีแผนจะ
เปิดโรงงานผลิตยางล้อรถยนต์ในประเทศไทย จึงต้องการวิศวกรชาวไทยที่มีความรู้ด้านยางล้อและสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาจีน ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 372(2/2559) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่
ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบการจัดตั้งและด าเนินการของวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน เพื่อจัดท าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า และบริษัทรับ
เบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป จ ากัด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่และสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และ 17 ธันวาคม 
2559 ตามล าดับ และได้รับเอกสารการรับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  

รูปแบบการศึกษาของหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้  แผนการศึ กษาแบบที่  1 เรียนที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในชั้นปีการศึกษาที่ 1-2 และเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าในชั้นปี
ที่ 3-4 โดยนักศึกษาจะได้รับปริญญาจากสองมหาวิทยาลัย แผนการศึกษาแบบที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตลอดระยะเวลาการศึกษา และได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และใช้ภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า นักศึกษาที่
เลือกเรียนแผนการศึกษาแบบที่ 1 จะต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาจีน (HSK) และเกรดเฉลี่ยตามข้อก าหนด 
การร่างหลักสูตรมีการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชิงเต่า การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้มีการสอบถามบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้านยางภายในประเทศ บริษัทรับ
เบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป จ ากัด บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมยางพาราในภาคใต้ สมาคมยางพาราไทย และสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสงขลา โดยหลักสูตรมีผลการประเมินตนเองสรุปดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 11 เกณฑ์ 

Criteria Score 
AUN 1 Expected Learning Outcomes 4 
AUN 2 Programme Specification 4 
AUN 3 Programme Structure and Content 4 
AUN 4 Teaching and Learning Approach  4 
AUN 5 Student Assessment 4 
AUN 6 Academic Staff Quality 4 
AUN 7 Support Staff Quality 4 
AUN 8 Student Quality and Support 4 
AUN 9 Facilities and Infrastructure 4 
AUN 10 Quality Enhancement 4 
AUN 11 Output 2 

Overall 3.81 
 



8 
 

บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
1. ประวัติโดยย่อของคณะและหลักสูตร 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า  (Qingdao University of Science and 
Technology) และบริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป จ ากัด (Rubber Valley Group, Co. Ltd.) มีความประสงค์จะผลิต
บัณฑิตไทยด้านวิศวกรรมที่ เกี่ยวข้องกับยางสามสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์และยาง 
วิศวกรรมเครื่องกลการยาง และวิศวกรรมอัตโนมัติการยาง เพื่อคัดเลือกเข้าท างานในบริษัทผลิตยางล้อรถยนต์ของ
ประเทศจีนที่มาเปิดโรงงานในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน จึงได้ติดต่อส านักวิ จัยและพัฒนา เพื่อจัดท า
หลักสูตรร่วมกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding, MOU) กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าและบริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป จ ากัด เมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 372 (2/2559) เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน เป็นหน่วยงานใหม่ด้านการเรียนการสอน เพื่อ
รองรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีิงเต่า และบริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป จ ากัด โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบการเรียนการสอนระดับนานาชาติด้านยางพาราทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งการวิจัยและ
การให้บริการวิชาการที่เก่ียวข้อง โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 แผนการศึกษา แผนการศึกษาแบบที่ 1 เรียน
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในชั้นปีการศึกษาที่ 1-2 และเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าในชั้น
ปีที่ 3-4 โดยนักศึกษาจะได้รับปริญญาจากสองมหาวิทยาลัย (double degree) แผนการศึกษาแบบที่ 2 เรียนที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอดระยะเวลาการศึกษา และได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น มี
การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และใช้ภาษาจีน ในการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า นักศึกษาที่ เลือกเรียนแผนการศึกษาแบบที่ 1 จะต้องผ่านการสอบวัด
ความสามารถด้านภาษาจีน (HSK) และเกรดเฉลี่ยตามข้อก าหนด  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ยื่นของบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
ยางพาราไทย-จีน ในวงเงิน 700 ล้านบาท โดยงบประมาณนี้รวมอาคารและครุภัณฑ์เพื่อรองรับหลักสูตรปริญญาตรีสาม
สาขาวิชาตามข้อตกลงใน MOU และมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพียง 25 ล้านบาท โดยระบุเป็นงบประมาณส าหรับ
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยได้ก าหนดบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ในเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อให้ด าเนินการต่าง ๆ ภายในเดือนสิงหาคมทันที 
ทั้งในส่วนของการจัดเตรียมหลักสูตร การจัดซื้อครุภัณฑ์ การจัดหาสถานที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้ง
ต าแหน่งผู้อ านวยการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยให้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
ยางพาราไทย-จีน สังกัดกับส านักวิจัยและพัฒนา และรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ก ากับดูแลอีก
ต่อหนึ่ง จนกว่าจะมีการรับรองเป็นหน่วยงานระดับคณะจากสภามหาวิทยาลัยหลังจากที่มีการด าเนินการรับนักศึกษาไป 
3-4 ปี จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2563 ปัจจุบันโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติยางพาราไทย-จีน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่และสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และ 17 ธันวาคม 2559 
ตามล าดับ และได้รับเอกสารการรับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เมื่อวันที่ 
30 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการเปิดสอนหลักสูตรนี้ ตามข้อก าหนดใน MOU 
จึงมีการแสวงหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากอาจารย์ในคณะต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนดใน มคอ. 2 แต่อาจารย์เหล่านี้ไม่ได้สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน และไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร เนื่องจากมีภาระงานของหน่วยงานต้นสังกัด และในปี 2562 ทางโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ได้ให้อาจารย์ทั้ง 4 คน ที่ได้รับการอนุมัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เมื่อ
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วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ในปีงบประมาณ 2562 มาทดแทนอาจารย์เหล่านี้ที่ก าลังจะเกษียณ โดยท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการจ้างบุคลากรฝ่ายสนับสนุนต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
เป็นลูกจ้างรายปี จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 3 คน 
 
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเดน่ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพือ่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ดังต่อไปนี้ 

 PLO1 วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการท างานที่เก่ียวข้องทางดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง  
 PLO2 เลือกใช้เครื่องมือแปรรูปและวิเคราะห์ทดสอบทางดา้นยางและพอลิเมอร์ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการในการด าเนนิงานและแก้ปัญหา 
 PLO3 ออกแบบสูตรยางและกระบวนการแปรรูปให้สอดคล้องกับสมบัติและการใชง้านของผลิตภัณฑ์ 
 PLO4 อธิบายการเป็นผูป้ระกอบการ การวางแผนธุรกิจ และการจัดการนวัตกรรมยางและพอลิเมอร์ 
 PLO5 ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สารและน าเสนองานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
 PLO6 ใช้ภาษาจนีสื่อสารในชีวติประจ าวนั 
 PLO7 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 PLO8 เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชวีิต 
 

จุดเน้น/จุดเด่นของหลักสูตร 
 คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียางธรรมชาติและพอลิเมอร์ที่ใกล้เคียง สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน การศึกษาขั้นสูงขึ้น และการพัฒนานวัตกรรม 

2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในวชิาชีพ 
3. มีทักษะภาษาจนี 
4. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนษุย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
5. มีความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เร่ือง
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2563 ปัจจุบันโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
ยางพาราไทย-จีน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ด้านการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกอบด้วยผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน เป็นประธานกรรมการ และกรรมการต่าง 
ๆ ได้แก่ ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่วางแผน ด าเนินการ
ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการรับนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา  
 
 รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุญญานิช อินทรพัฒน์   กรรมการ 
4. ดร. ณัฐพนธ์ อุทัยพันธ์      กรรมการ 
5. ดร. ฤดี จรัสโรจน์ก าจร      กรรมการ 
6. ดร. อับดุลฮากิม มะสะ      กรรมการ 
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7. ดร. กานดา เซ่งลอยเลื่อน     กรรมการและเลขานุการ 
4. นโยบายการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การ
ก ากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน (6) สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2  

การประกันคุณภาพการจัดการหลักสูตรด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร ตามมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 1 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) และตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรในปีนี้ เป็นปีแรกของหลักสูตร และจัดให้มีการประเมินแบบ site visit ตามระบบ AUN-
QA โดยมีผู้ประเมินจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   
 
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสตูร 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะ 
2.2 กลุ่มวิชาบังคบั 

- วิศวกรรมพื้นฐาน 
- พอลิเมอร์และยาง 

2.3 กลุ่มวิชาชีพ 
- วิชาบังคับดา้นยาง 
-วิชาเลือกด้านพอลิเมอร์/ยาง/วศิวกรรม 

100 
22 
 

24 
26 
 

18 
10 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
4. หมวดวิชาฝึกงาน 320 ชั่วโมง 

ลงทะเบียนเรียนโดยไม่คิดจ านวนหน่วยกิต 
 

มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้กับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 61 เป็นต้นไป ดังนั้น รายวิชา
ศึกษาทั่วไปจึงมี 2 แผนการศึกษาดังนี้ 

นักศึกษารหัส 60 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา (อังกฤษและจีน) 
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ทั่วไป 

12 
12 
6 

 
นักศึกษารหัส 61 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนษุย์ 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตทีส่ันติ 
สาระที่ 3 การเปน็ผู้ประกอบการ 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 

4 
5 
1 
4 
4 
4 
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สาระที่ 7 สนุทรียศาสตร์และกฬีา 2 
 

 รูปแบบของหลักสูตรประกอบดว้ยแผนการศึกษา 2 แบบ ดังนี้ 
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในชั้นปีการศึกษาที่ 1-2 และเรียนที่ Qingdao 

University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชั้นปีการศึกษาที่ 3-4 นักศึกษาจะ
ได้รับปริญญาจากสองมหาวิทยาลัย (double degree) 

 2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
  

แผนการศึกษาทั้งสองแบบมีจ านวนหน่วยกิตเท่ากัน เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรดังที่กล่าวมา แผนการศึกษา
แบบที่ 2 จะมีการจัดการเรียนแบบสหกิจศึกษาจ านวน 6 หน่วยกิต ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเรียนสหกิจศึกษา จะไม่มี
การท าวิจัยในวิชาโครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลย ีในกรณีที่นักศึกษาเลือกท าวิจัยจะมีการลงทะเบียนวิชาโครงงาน
ฯ เป็นจ านวน 6 หน่วยกิต แผนการศึกษาแบบที่ 1 (double degree) จะมีเฉพาะการท าวิจัย ไม่มีการเรียนแบบสหกิจ-
ศึกษา แต่การท าวิจัยผ่านรายวิชาโครงงาน แผนการเรียนที่แตกต่างกันสรุปได้ดังนี้ 
 
 วิชาฝึกงาน วิชาโครงงานฯ สหกิจศึกษา ภาษาที่ใช้สอน 
แผนการศึกษาแบบที่ 1 
(double degree) 

- ชั้นปทีี่ 3 ภาคการศึกษาที่ 
2 (80 ชม.) 
- ชั้นปทีี่ 4 ภาคการศึกษาที่ 
1 (240 ชม.) 

ชั้นปทีี่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

(6 หน่วยกิต) 

ไม่มี จีน 

แผนการศึกษาแบบที่ 2 ชั้นปทีี่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 3 

(ภาคฤดูร้อน) 

ชั้นปทีี่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
(3 หน่วยกิต) และ 
ภาคการศึกษาที่ 2 

(3 หน่วยกิต) 

ชั้นปทีี่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

อังกฤษ 

   
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนแสดงไว้ในตารางที่ 1.2 บทที่ 
2 ในปี 2562 โครงการจัดตั้งฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน โดยให้อาจารย์ประจ าโครงการ
จัดตั้งฯ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนอาจารย์เดิมที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อก าหนด  

 
 บุคลากรสนับสนุน 

โครงการจัดตั้งฯ มีบุคลากรสายสนับสนนุรวมทั้งสิน้ 3 คน ในต าแหน่งนักวชิาการอุดมศึกษา  
โดยต าแหน่งแรกมีหน้าที่เก่ียวกับงานการเงิน งานธุรการ งานบุคลากร และงานหลักสูตร ส่วนต าแหน่งที่สองมี

หน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ บริการวิชาการ และดูแลครุภัณฑ์การเรียนการสอน และต าแหน่งที่สามมีหน้าที่เกี่ยวกับงาน
กิจกรรมนักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ และงานรับนักศึกษา บุคลากรทั้งสามต าแหน่งเป็นลูกจ้างของโครงการจัดตั้งฯ 
และมีสัญญาจ้างเป็นรายปี  

   
 นักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 โครงการจัดตั้งฯ ได้รับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามระบบ TCAS มีนักศึกษาเข้าเรียนจ านวน 
22 คน และนักศึกษาลาออก 1 คน จ านวนนักศึกษารวมสามชั้นปีเท่ากับ 32 คน  

ปีการศึกษา ชั้นปทีี ่
จ านวนนักศึกษา (คน) 

เข้าเรียน ลาออก ตกออก คงอยู ่
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2560 3 6 - 3 3 
2561 2 9 1 - 8 
2562 1 22 1 - 21 

รวมปัจจุบนั  37 2 3 32 
 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ยังไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา เนื่องจากเป็นปทีี่สามของหลักสูตร 
 

 งบประมาณ 
โครงการจัดตั้งฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดินปี ในหมวดเงินอุดหนุนกรณีพิเศษส าหรับหน่วยงานใหม่ โดยผ่าน

ส านักวิจัยและพัฒนา สามารถใช้ได้ต่อไปเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เงินรายได้ของโครงการจัดตั้งฯ ได้มาจากเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนของนักศึกษา และการบริการวิชาการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้
จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของโครงการจัดตั้งฯ มีไม่เพียงพอ จึงท าการขอแลกเงินงบประมาณแผ่นดิน
กับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อท าให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยอนุมัติให้โครงการจัดตั้งฯ ใช้สถานที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (เดิม) ซึ่งได้หมดสัญญาเช่า
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้สามอาคาร โดยใช้เป็นอาคารปฏิบัติการ เพื่อการ
เรียนการสอนและวิจัย รวมทั้งเป็นส านักงาน ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ห้องกิจกรรมนักศึกษา และห้องศึกษาด้วย
ตนเอง โดยเป็นการใช้สถานที่แบบชั่วคราว เดิมมหาวิทยาลัยได้วางแผนจัดสรรพื้นที่ให้กับวิทยาลัยนานาชาติยางพารา
ไทย-จีน ที่ต าบลทุ่งใหญ่ และในเวลาต่อมาได้มีการยกเลิกการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากความไม่เหมาะสม เพราะ
วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน เป็นหน่วยงานด้านการเรียนการสอน จ าเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก าลังพิจารณาสถานที่ถาวรให้กับวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน 

ปัจจุบันโครงการจัดตั้งฯ มีอาคารที่ใช้สอยอยู่ 3 หลัง ซึ่งปรับปรุงจากอาคารเดิมซึ่งทยอยด าเนินการปรับปรุงที
ละหลัง เนื่องจากมหาวิทยาลัยทยอยการอนุมัติให้ใช้อาคารได้คร้ังละ 1 หลัง โดยที่ อาคาร 3 เป็นอาคารปฏิบัติการด้าน
การแปรรูปยางและการขึ้นรูปยาง อาคาร 2 เป็นอาคารปฏิบัติการน้ ายางและพอลิเมอร์ และอาคาร 1 เป็นส านักงาน 
ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ห้องกิจกรรมนักศึกษา และห้องศึกษาด้วยตนเอง อาคารแต่ละหลังมี wifi กล้องวงจรปิด 
และระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าอาคาร 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการเรียนการสอนที่คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และคณะศิลปศาสตร์  จึงใช้สิ่ง
อ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการให้บริการของมหาวิทยาลัย เช่น หอสมุด  รถไฟฟ้า หอพัก
นักศึกษา ศูนย์กีฬา และ wifi ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เริ่มมีการเรียนรายวิชาของหลักสูตร จึงมีการใช้พื้นที่ในอาคาร 2 
และ 3 ส าหรับการเรียนการสอน นอกจากนี้ นักศึกษายังมีการใช้ห้องเรียนและห้องพักน กศึกษาในอาคาร 1 เพื่อการ
เรียนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา  
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
     เกณฑ์ส าหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ข้อ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน
ตามเกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ 

() 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

 

2 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 
1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 
1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ 
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวทิยาลยั/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

 

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-6 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1,2,3) 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีส าเรจ็การศกึษา สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาที่เปิดสอน 
ตรง สัมพันธ์ 

1. ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย* Ph.D. / Polymer Science and Engineering / 2545   
2. ผศ.ดร.ปญุญานิช อินทรพัฒน์* Ph.D. / Polymer Technology / 2552   
3. ดร. ทรงธรรม โพธิ์ถาวร* Ph.D. / Chemical Engineering / 2560   
4. ดร.อับดุลฮากิม มะสะ* Ph.D / Polymer Technology / 2559   
5. ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน* Ph.D / Polymer Technology /2558   
6. ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธ์ุ Ph.D / Polymer Technology /2559   
7. ดร.ฤดี จรสัโรจน์ก าจร Ph.D / Polymer Science and Technology /2559   
หมายเหต ุ * อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 

** ผลงานวิชาการแสดงในภาคผนวก 1 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 

1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
   เป็นไปตามเกณฑ ์  
เกณฑ์ข้อ 2  คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง*  
  เป็นไปตามเกณฑ ์  
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง 

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
  เป็นไปตามเกณฑ ์  
 
 
ตารางที่ 1.3 อาจารยผ์ู้สอน (ตวับ่งชี้ที่ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4,5) 

  เป็นไปตามเกณฑ ์

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีส าเรจ็การศกึษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาทีเ่ปิด

สอน 

 
ผลงานทางวิชาการ

ในรอบ 5 ป ี
ตรง สัมพันธ์ 

1. ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน ปร.ด. / เทคโนโลยีพอลเิมอร์ / 2558   ภาคผนวก 1 
2. ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธ์ ปร.ด. / เทคโนโลยีพอลเิมอร์ / 2559   ภาคผนวก 1 
3. ดร.อับดุลฮากิม มะสะ ปร.ด. / เทคโนโลยีพอลเิมอร์ / 2559   ภาคผนวก 1 
5. ดร.ฤดี จรสัโรจน์ก าจร ปร.ด. / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-

พอลิเมอร์ / 2559 
  ภาคผนวก 1 
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ตารางที่ 1.4 รายวชิาที่เปดิสอนในปีการศึกษา 2562 

ภาคการศึกษา รายวิชา อาจารยผ์ู้สอน 

1/2562 

168-101 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1(0-0-3) กานดา 
168-201 การจัดการนวัตกรรม 2(2-0-4) ณัฐพนธ์, อับดุลฮากิม 
168-210 เคมีพอลิเมอร์ 3(3-0-6) ฤดี 
168-320 วัสดุยาง 3(3-0-6) อับดุลฮากิม, กานดา 
168-321 กระบวนการแปรรูปยาง 2(2-0-4) ณัฐพนธ ์
168-391 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปยาง 1(0-3-0) กานดา, ฤดี, ณัฐพนธ์, อับดลุฮากมิ 

2/2562 

168-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1(0-0-3) กานดา 
168-202 ความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4) ณัฐพนธ์, กานดา 
168-203 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) ฤดี, อับดุลฮากิม 
168-211 พอลิเมอร์ฟิสิกส์ 3(3-0-6) ฤดี, ณัฐพนธ์, อับดุลฮากิม 
168-301 การผลิตยางล้อ 3(3-0-6) กานดา, ณัฐพนธ์, อับดลุฮากมิ 
168-325 การวิเคราะหส์มบตัิและการทดสอบยาง 2(2-0-4) อับดุลฮากิม 
168-326 การออกแบบยางคอมปาวด์ 2(3-0-6) กานดา 
168-393 ปฏิบัติการการวิเคราะหส์มบัติและการทดสอบยาง 
1(0-3-0) 

กานดา, ฤดี, ณัฐพนธ์, อับดลุฮากมิ 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
 
 
 
 

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 



17 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตร
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (Qingdao University of 
Science and Technology, QUST) และบ ริษั ท รับ เบ อร์ วั ล เล่ ย์ ก รุ๊ ป  จ ากั ด  (Rubber Valley Group, RVG) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมยางและการจัดการที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยางทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยตรง เนื่องจากยางธรรมชาติเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้และภาคใต้มีการปลูกยาง
ธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ การผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมด้านยาง
ธรรมชาติ จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้และประเทศ  

กระบวนการร่างหลักสูตรด าเนินการโดยคณะกรรมการร่างหลักสูตรซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ได้มีการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาร่วมกับการจัดท าหลักสูตร ซึ่งในช่วงระยะเวลา
ที่มีการร่างหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์: เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
    วัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พันธกิจ 1: พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

พันธกิจ 2: สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่
    เครือข่ายสากล 

พันธกิจ 3: ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน ประสบการณ์การปฏิบัติ สู่การการสอน เพื่อสร้างปัญญา 
    คุณธรรม สมรรถนะ และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

อัตลักษณ์: ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 
คณะกรรมการร่างหลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาโดยน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังแสดงในตารางที่ AUN1-1 จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย จึงได้มีการก าหนดให้ทักษะภาษาจีนเป็นคุณลักษณะพิเศษ นอกเหนือจาก
การผลิตบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติ 

 
ตารางที่ AUN1-1  ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษา 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ ์ คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 2 -มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียางธรรมชาติและพอลิเมอร์ที่ใกล้เคียง 
-น าความรู้ไปใช้ในการท างาน การศึกษาขั้นสูง และการพัฒนานวัตกรรม 
-มีทักษะภาษาจีน 

พันธกิจ 1 -มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในวิชาชีพ 
พันธกิจ 3 -มีความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ 
พันธกิจ 3 และอัตลักษณ์ -มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

  
ในกระบวนการร่างหลักสูตรนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรมสองท่านร่วมเป็นคณะกรรมการร่าง

หลักสูตร และมีการประชุมร่วมกับบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมยางในภาคใต้ (จังหวัดสงขลาและใกล้เคียง) เช่น บริษัท
ผลิตยางแท่ง น้ ายางข้น ถุงมือยาง และผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ รวมทั้งสมาคมอุตสาหกรรมยางพาราไทย และสภา -
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อุตสาหกรรมภาคใต้ เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ได้รับมาประกอบในการจัดท า 
มคอ.2 ซึ่งได้ข้อสรุปเห็นชอบกับคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

เนื่องจากการร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
ในขณะนั้นไม่ได้ระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) ตามระบบประกันคุณภาพ 
AUN-QA ไว้ในเล่ม มคอ. 2 เพราะใช้เกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งมีการก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท าผลการเรียนรู้ (Learning 
Outcomes, LOs) 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีการประชุมร่วมกัน น าคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ตามที่ระบุใน มคอ. 2 หมวดที่ 4 แปลงเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 7 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ELO1 สามารถอธิบายและสรุปความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียางธรรมชาติ/พอลิเมอร์ที่ใกล้เคียง  
  และเทคโนโลยียางล้อ 

ELO2 สามารถประยุกต์และวิเคราะห์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียางธรรมชาติ/พอลิเมอร์ที่ 
  ใกล้เคียง และเทคโนโลยียางล้อไปใช้ในการท างาน การศึกษาขั้นสูงขึ้น และการพัฒนานวัตกรรม 

ELO3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในวิชาชีพ 
ELO4 สามารถอธิบายการท าธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ดี 
ELO5 สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนในระดับพื้นฐาน 
ELO6 สามารถด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตอาสา 
ELO7 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
ELOs ทั้ง 7 ข้อมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังแสดงในตารางที่ AUN1-2 สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ AUN1-3 และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
ระบุไว้ใน มคอ. 2 ดังแสดงในตารางที่ AUN1-4 

 
ตารางที่ AUN1-2  ความสอดคล้องระหว่าง ELOs และคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ELOs 
-มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียางธรรมชาติและพอลิเมอร์ที่ใกล้เคียง ELO1 
-น าความรู้ไปใช้ในการท างาน การศึกษาขั้นสูง และการพัฒนานวัตกรรม ELO2 
-มีทักษะภาษาจีน ELO5 
-มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในวิชาชีพ ELO3 
-มีความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ ELO4, ELO7 
-มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ELO6 

 
ตารางที่ AUN1-3  ความสอดคล้องระหว่าง ELOs และวิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

 ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 
วิสัยทัศน ์        
พันธกิจ 1        
พันธกิจ 2        
พันธกิจ 3        
อัตลักษณ์        
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ตารางที่ AUN1-4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามเกณฑ์ AUN-QA (ELOs) และผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  

ELOs 
ผลการเรยีนรู้ 5 ด้าน ใน มคอ.2 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว

บุคคลและความรับผดิชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ELO1       
ELO2       
ELO3       
ELO4       
ELO5       
ELO6       
ELO7       

 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) มีมติเห็นชอบให้มีการ

ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
วิสัยทัศน์: เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของ
 อาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 
พันธกิจ 1: สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และ
 ประเทศเชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
พันธกิจ 2: สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะใน
 ศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความบนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
พันธกิจ 3: พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่
 รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ด าเนินการทบทวนความสอดคล้องระหว่าง ELOs และวิสัยทัศน์/พันธกิจ
ใหม่ของมหาวิทยาลัย พบว่ามีความสอดคล้องดังแสดงในตารางที่ AUN1-5  

 
ตารางที่ AUN1-5  ความสอดคล้องระหว่าง ELOs และวิสัยทัศน์/พันธกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย  
 ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 

วิสัยทัศน ์        
พันธกิจ 1        
พันธกิจ 2        
พันธกิจ 3        

 
 นอกจากนี้ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อทบทวนระดับขั้นการเรียนรู้ของ ELO ของ
หลักสูตรตาม Bloom’s Taxonomy ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามเกณฑ์ AUN-QA 
(ELOs) และระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy ดังแสดงในตารางที่ AUN1-6   
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ตารางที่ AUN1-6 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามเกณฑ์ AUN-QA (ELOs) และระดับ 
  พฤติกรรมการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy 

ELOs 
ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy 

Remembering Understanding Applying Analyzing Evaluating Creating 
ELO1        
ELO2        
ELO3        
ELO4        
ELO5        
ELO6        
ELO7        

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

กระบวนการออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ได้ด าเนินการโดยการใช้คุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษามาพิจารณาเทียบเคียงกับผลการเรียนรู้ 5 ด้านที่ก าหนดโดย สกอ. ตามที่ระบุใน มคอ.2 ดังแสดงในตาราง
ที่ AUN1-7 ซึ่งคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาเหล่านี้ได้มาจากการสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตดังที่กล่าวไว้
แล้วในหัวข้อ AUN1.1 และเมื่อน าข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาตามหลักเกณฑ์ AUN-QA พบว่า ELOs ของหลักสูตร
ประกอบไปด้วยผลการเรียนรู้เฉพาะสาขา (specific learning outcomes) และผลการเรียนรู้ทั่วไป (general learning 
outcomes) ดังแสดงในตารางที่ AUN1-8 

 
ตารางที่ AUN1-7 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษากับผลการเรียนรู้   

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ทักษะ 5 ด้าน 
ตาม มคอ.2 

ELOs 
ตามระบบ AUN-QA 

-มีความรอบรู้ด้ านวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
ธรรมชาติและพอลิเมอร์ที่ใกล้เคียง 

ความรู ้ เฉพาะสาขา 

-น าความรู้ไปใช้ในการท างาน การศึกษาขั้นสูง และ
การพัฒนานวัตกรรม 

ปัญญา เฉพาะสาขา 

-มีทักษะภาษาจีน การสื่อสาร ทั่วไป 
-มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใน
วิชาชีพ 

สารสนเทศ เฉพาะสาขา 

-มีความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ ปัญญา เฉพาะสาขา 
-มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง 

คุณธรรม จริยธรรม ทั่วไป 
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ตารางที่ AUN1-8 ความสัมพนัธร์ะหว่าง ELOs และผลการเรียนรู้เฉพาะสาขาและผลการเรียนรู้ทั่วไป 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ผลการเรยีนรู้ทั่วไป ผลการเรยีนรู้เฉพาะสาขา 

ELO1 สามารถอธิบายและสรุปความรู้ดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ยางธรรมชาติ/พอลิเมอร์ที่ใกล้เคียง และเทคโนโลยียางล้อ 

  

ELO2 สามารถประยุกต์และวิเคราะห์ความรู้ด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยียางธรรมชาติ/พอลิเมอร์ที่ใกล้เคียง และเทคโนโลยียาง
ล้อไปใช้ในการท างาน การศึกษาขั้นสูงขึ้น  และการพัฒนา
นวัตกรรม 

  

ELO3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในวิชาชีพ   
ELO4 สามารถอธิบายการท าธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ดี   
ELO5 สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนในระดับพื้นฐาน   
ELO6 สามารถด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตอาสา    
ELO7 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต   

 
 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
 ในช่วงแรกของการร่างหลักสูตรนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (QUST) บริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป จ ากัด (RVG) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) คณาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย โดยผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญที่สุดต่อการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) คือ ผู้ใช้บัณฑิต
จากภาคอุตสาหกรรมยาง คณะกรรมการร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประชุมปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า และผู้บริหารของบริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์
กรุ๊ป จ ากัด เพื่อหาข้อมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ภาคอุตสาหกรรมยางของจีนต้องการ และได้ข้อสรุปคือ
ความต้องการวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านวัสดุยางธรรมชาติ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ และเทคโนโลยียาง
ล้อ รวมทั้งมีความรู้เก่ียวกับไฟฟ้าและเครื่องกลระดับเบื้องต้น และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ความต้องการ
ดังกล่าวนี้จึงถูกน าไปร่างเป็นคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาใน มคอ.2 และถ่ายทอดไปเป็น ELOs 7 ข้อ 
 ในช่วงแรกของการร่างหลักสูตรนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (QUST) บริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป จ ากัด (RVG) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) คณาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย โดยผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญที่สุดต่อการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) คือ ผู้ใช้บัณฑิต
จากภาคอุตสาหกรรมยาง คณะกรรมการร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประชุมปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า และผู้บริหารของบริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์
กรุ๊ป จ ากัด เพื่อหาข้อมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ภาคอุตสาหกรรมยางของจีนต้องการ และได้ข้อสรุปคือ
ความต้องการวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านวัสดุยางธรรมชาติ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ และเทคโนโลยียาง
ล้อ รวมทั้งมีความรู้เก่ียวกับไฟฟ้าและเครื่องกลระดับเบื้องต้น และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ความต้องการ
ดังกล่าวนี้จึงถูกน าไปร่างเป็นคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาใน มคอ.2 และถ่ายทอดไปเป็น ELOs 7 ข้อ นั่นเอง 
 โครงการจัดตั้งฯ ได้จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2559 โดยเชิญบุคลากรจาก
ภาคอุตสาหกรรมยางพาราในภาคใต้ สมาคมยางพาราไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นทักษะเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เห็นชอบให้มี
การเน้นความรู้เกี่ยวกับยางล้อ การสร้างนวัตกรรม และภาษาจีน ข้อคิดเห็นเหล่านี้ถูกน าไปใช้ในการออกแบบ
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา นอกจากนี้ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมยางล้อจ านวน 2 ท่าน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการยางพาราจากแหล่งทุนวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นกรรมการร่างหลักสูตร โดยที่กรรมการทั้ง 
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สามท่านเป็นสมาชิกในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สาขาอุตสาหกรรมยางพารา คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่
ระบุใน มคอ.2 และ ELOs ทั้ง 7 ข้อ จึงได้มาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรมและ
มหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ AUN1-9 
 
ตารางที่ AUN1-9 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) V/M Employer 
ELO1 สามารถอธิบายและสรุปความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียางธรรมชาติ/
พอลิเมอร์ที่ใกล้เคียง และเทคโนโลยียางล้อ 

  

ELO2 สามารถประยุกต์และวิเคราะห์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
ธรรมชาติ/พอลิเมอร์ที่ใกล้เคียง และเทคโนโลยียางล้อไปใช้ในการท างาน การศึกษา
ขั้นสูงขึ้น และการพัฒนานวัตกรรม 

  

ELO3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในวิชาชีพ   
ELO4 สามารถอธิบายการท าธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ดี   
ELO5 สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนในระดับพื้นฐาน   
ELO6 สามารถด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตอาสา    
ELO7 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต   

(หมายเหตุ V/M = วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย Employer = ผู้ใช้บัณฑิต) 
 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สอบถามผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมยางเกี่ยวกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่บริษัทต้องการ โดยการเข้าเยี่ยมในโรงงานและการสัมภาษณ์ รวมทั้งการให้ตอบ
แบบสอบถาม เพื่อน ามาพิจารณาว่า ELOs ที่ก าหนดไว้นี้ยังคงเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ มีการเข้าเยี่ยม
บริษัทต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 และ 25-27 มีนาคม 2562 รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 บริษัท ได้แก่ 
บ.ไทยฮั้ว จ ากัด บ.ซูมิริโกะ จ ากัด บ.ซูมิโตโม จ ากัด บ.คาร์ดินอล จ ากัด บ.ป.สยาม จ ากัด บ.พงศ์พาราโคดัน จ ากัด บ.
โตโยต้าโกเซรับเบอร์ จ ากัด บ.เอสเคโพลิเมอร์ จ ากัด และ บ.อินเตอร์รับเบอร์ จ ากัด ข้อมูลที่ได้รับยังคงสอดคล้องกับ 
ELOs ทั้ง 7 ข้อ มีข้อเสนอแนะว่าไม่ควรมุ่งเน้นแต่ยางล้อเท่านั้น เพราะยังมียางเชิงวิศวกรรมอีกมากมายที่ไม่ใช่ยางล้อ 
และจะเป็นประเด็นการท างานของบัณฑิตทีค่วรให้มีความรู้กว้างขวางเท่าที่ควรเป็น ส่วนใหญ่จะให้ข้อเสนอแนะเร่ืองการ
เพิ่มทักษะการใช้ชีวิตและการท างานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการแก้ปัญหา และความใฝ่รู้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมพิจารณาทบทวนการจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในตารางที่ 
AUN1-10  และก าหนดว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบสูงสุดคือผู้ใช้บัณฑิต และรองลงมาคือนักศึกษา หลักสูตรได้
สอบถามความคาดหวังของนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเป็นประจ าทุกปี และน าผลการตอบแบบสอบถามมาทบทวน
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ไม่มีข้อเสนอแนะใด ๆ เป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีโครงการ “ผอ.พบผู้ปกครอง
และนักศึกษาประจ าปี” ซึ่งจัดท าในช่วงปิดภาคการศึกษาสองครั้ง (มกราคมและกรกฎาคม) ได้มีการสอบถามความ
ต้องการของผู้ปกครองและนักศึกษา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ 
แล้วน าข้อมูลที่ได้รับไปประชุม ทบทวน และพัฒนา 
 
ตารางที่ AUN1-10 ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย บทบาท/ความต้องการ ความส าคญั/ผลกระทบ การสื่อสาร/การได้รับข้อมูล 
สกอ. ผู้ก าหนดเกณฑ์และรับรองหลักสูตร HP/LI ประกาศกฎ/ระเบียบ 
ม.อ. ผู้ก าหนดเกณฑ์และรับรองหลักสูตร HP/HI ประกาศกฎ/ระเบียบ 
อาจารย์ ผู้ร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร สอน และ

บริหารจัดการหลักสูตร 
HP/HI การประชุม อีเมล์ ไลน์ 
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ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย บทบาท/ความต้องการ ความส าคญั/ผลกระทบ การสื่อสาร/การได้รับข้อมูล 
QUST คู่ความร่วมมือ HP/LI การประชุมและ MOU 
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต  (RVG 
ภาคอุตสาหกรรม
ยางในประเทศ และ
หน่ วยวิจั ยของรั ฐ
และเอกชน) 

พนักงานมีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการ 

HP/HI การประชุม สัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

นักศึกษา ต้องการมีงานท า เงินเดือนสูง LP/HI สัมภาษณ์  แบบสอบถาม 
พูดคุย 

นักเรียน ม.ปลาย 
และผู้ปกครอง 

ต้องการมีงานท า เงินเดือนสูง LP/LI การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
เฟซบุ๊ก แผ่นพับ โทรศัพท์ 
เว๊ปไซด์ 

ครูแนะแนว ผู้แนะน าหลักสูตรให้แก่นักเรียน LP/LI การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
เฟซบุ๊ก แผ่นพับ โทรศัพท์ 
เว๊ปไซด์ 

 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการทบทวน ELOs และก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตให้มีความ
แตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนอย่างชัดเจนมากข้ึน โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสอบถามภาคอุตสาหกรรมยางตามที่กล่าวมาแล้ว
มาพิจารณา จากการทบทวนท าให้ได้ ELOs ชุดใหม่ที่มีความจ าเพาะ ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และมี
เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน โดยมีจ านวน 8 ข้อ ดังนี้ 
 ELO1 วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการท างานที่เก่ียวข้องทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง  
 ELO2 เลือกใช้เครื่องมือแปรรูปและวิเคราะห์ทดสอบทางด้านยางและพอลิเมอร์ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการในการด าเนินงานและแก้ปัญหา 
 ELO3 ออกแบบสูตรยางและกระบวนการแปรรูปให้สอดคล้องกับสมบัติและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 
 ELO4 อธิบายการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนธุรกิจ และการจัดการนวัตกรรมยางและพอลิเมอร์ 
 ELO5 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและน าเสนองานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
 ELO6 ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 ELO7 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 ELO8 เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
 8.1 มีทักษะพื้นฐานดังต่อไปนี้ การใช้ภาษา (literacy) การค านวณ (numeracy) และการเป็นส่วนหนึ่ง ข อ ง
 สังคมและวัฒนธรรม (cultural and civic literacy)  
 8.2 มีทักษะการจัดการกับปัญหาในด้านต่อไปนี้  
 การวิ เคราะ ห์ปัญ หาถูกจุ ด  (critical thinking)  แก้ปั ญ หาอย่ า งส ร้า งส รรค์  (creativity)  สื่ อส าร 
 (communication) และท างานร่วมกับผู้อื่น (collaboration) 
 8.3 มีทั กษะการจัดการตั ว เองกับสภาพสั งคม  ได้ แก่  ความใฝ่ รู้  (curiosity) การริ เริ่มสร้างสรรค์ 
 (initiative) ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (persistence) ความสามารถในการปรับตัวเข้า 
 กับสังคม และสภาพแวดล้อม (adaptability) ความเป็นผู้น า (leadership) และความตระหนักถึงสังคมและ
 วัฒนธรรม (social and cultural awareness) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ด าเนินการทบทวนความสอดคล้องระหว่าง ELOs ใหม่ กับวิสัยทัศน์/พันธ-
กิจใหม่ของมหาวิทยาลัย  คุณลักษณะของบัณฑิต และทักษะ 5 ด้าน ตาม มคอ.2 พบว่ามีความสอดคล้องดังแสดงใน
ตารางที่ AUN1-11 และ AUN1-12 
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ตารางที่ AUN1-11 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) กับวิสัยทัศน์/พันธกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย  
และคุณลักษณะของบัณฑิต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย EL
O
1 

EL
O
2 

EL
O
3 

EL
O
4 

EL
O
5 

EL
O
6 

EL
O
7 

EL
O
8 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
Vision มหาวิทยาลัย: มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวทิยาลัย
เพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวชิาการ และเปน็กลไก
หลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 
ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

        

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน
เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

        

2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่
ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้
บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

        

3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 
และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึง
ความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

      
  

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
Integrity: ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย         
Wisdom: ใฝ่ปัญญา         
Social engagement: จิตสาธารณะ         
 
 
ตารางที่ AUN1-12 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) กับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 

ELOs คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี 

ELO1 วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการ
ท างานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยียาง 

     

ELO2 เลือกใช้เครื่องมือแปรรูปและ
วิเคราะห์ทดสอบทางด้านยางและพอ
ลิ เม อร์ ได้ อย่ า งถู กต้ อ งตามหลั ก
วิ ช าก ารใน การด า เนิ น งาน แล ะ
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แก้ปัญหา 
ELO3  อ อ ก แ บ บ สู ต ร ย า ง แ ล ะ
กระบวนการแปรรูปให้สอดคล้องกับ
สมบัติและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

     

ELO4 อธิบายการเป็นผู้ประกอบการ 
การวางแผนธุรกิจ และการจัดการ
นวัตกรรมยางและพอลิเมอร์ 

     

ELO5 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และน า เสนองานที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
วิชาชีพ 

     

ELO6 ใ ช้ ภ า ษ า จี น สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวัน      

ELO7 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

     

ELO8 เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต      
 
หลักฐาน 

1. มคอ.2  
2. รายงานสรุปทวัร์โรงงาน 
3. ผลการตอบแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการ 
4. ผลการตอบแบบสอบถามจากนกัศึกษา 
5. ผลการตอบแบบสอบถามจากผูป้กครอง 
6. รายงานการประชุมเก่ียวกับการประเมินตนเอง (การจัดประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ELO และความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต) 
7. รายงานการประชุมวันที่ 5 เมษายน 2562 

 8.   รายงานการประชุมวนัที่ 17 มิถุนายน 2562 
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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        
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ก าหนดโดย สกอ. และถูกจัดท าโดยคณะกรรมการร่างหลักสูตร ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย (สภาวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่ 
และสภาวิชาการมหาวิทยาลัย) ก่อนจะได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและการรับรองจาก สกอ. ต่อไป เป็น
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ก าหนดเปิดสอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (ระบุใน มคอ. 2) 

รายละเอียดใน มคอ. 2 ประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของ
หลักสูตร แผนการเรียน รายละเอียดของทุกรายวิชา ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน (LOs) แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบผลการเรียนรู้ 5 ด้าน จากหลักสูตรสู่รายวิชาต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การวัดและ
ประเมินผลผลการเรียนรู้ 5 ด้าน รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน และระเบียบมหาโครงการจัดตั้งฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เช่น การรับเข้าศึกษา การ
ลงทะเบียน การวัดและประเมินผลการศึกษา และการส าเร็จการศึกษา  

 
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรโดยสรุปมีดังนี้ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ  วิทยาเขตหาดใหญ่ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 

AUN 2 
Programme Specification 
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ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 
    (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2559 

                                 Bachelor of Engineering Program in Rubber Engineering and Technology 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง) 
 ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง) 

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Rubber Engineering and Technology)  
   ชื่อย่อ :   B.Eng. (Rubber Engineering and Technology) 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  136 หน่วยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร 
   รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี มี 2 แผนการศึกษา 
   1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในชั้นปีการศึกษาที่ 1-2 
   และเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
   จีน ในชั้นปีการศึกษาที่ 3-4 
   2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอดระยะเวลาการศึกษา   
   ภาษาที่ใช้               จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ 

 ภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า 
   การรับเข้าศึกษา       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติในทุกแผนการศึกษา 
   

   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าโดยผู้ศึกษา
แผนศึกษาแบบที่ 1 จะได้รับปริญญาบัตรจากสองสถาบันการศึกษา (Double Degree) แผนการศึกษาแบบที่ 2 มี
แผนการเรียนย่อยในชั้นปีที่ 4 สองแบบ คือ แบบท าโครงงานและแบบสหกิจศึกษา ซึ่งแผนการศึกษาแบบที่ 2 จะได้
ปริญญาบัตรเพียงใบเดียว โครงสร้างหลักสูตรดังแสดงในตารางที่ ตารางที่ AUN2-1  
  มคอ. 2 นี้จะมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี โครงการจัดตั้งฯ ท าการเผยแพร่รายละเอียดของ มคอ.2 ในเว็บไซต์ของ
โครงการจัดตั้งฯ (stirc.eng.psu.ac.th) และเฟซบุ๊กเพจของโครงการจัดตั้งฯ ส่วนรายละเอียดฉบับย่อได้ท าการเผยแพร่
ในสไลด์ power point ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 
ตารางที่ AUN2-1 โครงสร้างหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียนเรียนโดยไม่คิดจ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะ 
2.2 กลุ่มวิชาบังคบั 

- วิศวกรรมพื้นฐาน 
- พอลิเมอรแ์ละยาง 

2.3 กลุ่มวิชาชีพ 
- วิชาบังคับดา้นยาง 
-วิชาเลือกด้านพอลิเมอร์/ยาง/วศิวกรรม 

100 
22 
 

24 
26 
 

18 
10 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
4. หมวดวิชาฝึกงาน 320 ชั่วโมง 
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2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดระเบียบการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) โดยอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้
ประสานงานจะจัดท า มคอ.3 ผ่านระบบออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษา ข้อมูลใน มคอ.3 ถูกก าหนดโดย สกอ. ซึ่ง
ประกอบด้วยชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต วัตถุประสงค์ของรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา แผนการสอน ผลการเรียนรู้ที่
ต้องการพัฒนา เอกสารประกอบการสอน รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผล รายวิชาใดที่ไม่มีการจัดท า มคอ. 3 จะไม่
สามารถเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ การปรับปรุง มคอ.3 ได้ท าตามข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 ของปีการศึกษาที่
ผ่านมา มีการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือปรับปรุงตามความเหมาะสม เช่น การปรับแผนการ
สอน การเพิ่มกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปรับเพิ่มทักษะที่จ าเป็นอ่ืนๆ ตามค าแนะน าของผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย การจัดท า มคอ.3 ทุกรายวิชาผ่านการตรวจสอบโดยประธานหลักสูตรและผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งฯ ในปี
การศึกษา 2562 นี้ หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 จ านวน 12 รายวิชา เป็นรายวิชาที่สอนให้กับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 จ านวน 1 วิชา ชั้นปีที่ 2 จ านวน 3 วิชา และชั้นปีที่ 3 จ านวน 8 วิชา มีการประชุมการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 
ในทุกรายวิชาเพื่อท าการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม ทุกรายวิชามีการระบุ Course learning outcomes (CLOs) ใน
เอกสารแนะน ารายวิชา (Course syllabus) และแจก/ แจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบในวันแรกของการเรียนรายวิชานั้นๆ 
หลักสูตรได้ติดต่อขอ มคอ.3 และ มคอ.5 ของวิชาที่สอนโดยคณะอ่ืนๆ และมีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-3 จากคณะต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาใช้ประกอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาว่าเป็นไปตาม ELOs ที่
หลักสูตรได้ตั้งไว้ หรือไม่ หากนักศึกษามีผลการเรียนรู้ต่ ากว่าที่ก าหนดโครงการจัดตั้งฯ จะท าการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาต่อไป  
 จากการติดตามนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office 
(excel) ในการสร้างกราฟเพื่อการน าเสนอข้อมูลได้ส่งผลให้มีปัญหาในการท ารายงานในวิชาปฏิบัติการ ดังนั้นหลักสูตร
จึงได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม excel ในการสร้างกราฟน าเสนอข้อมูล จากการติดตามผลพบว่า นักศึกษา
สามารถสร้างกราฟในรายวิชาปฏิบัติการได้ การประเมินผลการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะท าในทุกๆ ภาคการศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาบรรลุตาม CLOs ที่ระบุไว้ในแต่ละรายวิชา นอกจากดังที่กล่าวในข้างต้นแล้ว โครงการจัดตั้งฯ ได้จัดกิจกรรม/ 
โครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาบรรลุตาม CLOs ที่วางไว้ เช่น โครงการศึกษาดูงาน กิจกรรมบรรยายพิเศษจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากอุตสาหกรรม และกิจกรรมบรรยายพิเศษจากอาจารย์ต่างชาติ เป็นต้น 
  
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 
stakeholders 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท า มคอ. 2 ฉบับย่อแขวนในเวปไซด์ (stirc.psu.ac.th) ของโครงการจัดตั้งฯ เพื่อให้
นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต นักเรียน และบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูล หลักสูตรจัดท าแผ่นพับและคลิปวีดีโอเพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีการให้ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญ มีการจัดท า road show โดย
อาจารย์ประจ าโครงการจัดตั้งฯ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลการเรียนการ
สอนของหลักสูตร ซึ่งในระหว่างการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนอาจารย์จะท าการสอบถามครูแนะแนวเกี่ยวกับการ
เข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ ของหลักสูตร ซึ่งค าแนะน าที่ได้มาจากครูแนะแนว หลักสูตรจะน ามาใช้
ปรับปรุง ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่อไป หลักสูตรมีการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง ใน
วันปฐมนิเทศนักศึกษาและวันพบผู้ปกครอง จากการเยี่ยมชมโรงงานต่างๆ หลักสูตรได้น าเสนอโครงสร้างหลักสูตรและ
ค าอธิบายรายวิชาต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารของโรงงาน และปรึกษาหารือเก่ียวกับรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 
หลักสูตรได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนปีการศึกษาถัดไป 
ในทุกปีการศึกษาหลักสูตรมีแผนเยี่ยมชมโรงงานยางและผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ เพื่อสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตที่
อุตสาหกรรมต้องการ  

อาจารย์ผู้สอนชี้แจง course syllabus (เทียบเท่ากับ มคอ.3 ฉบับย่อ และมีรายละเอียดอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น รู-
บิกส์และ course learning outcomes (CLOs)) แก่นักศึกษาในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และมี
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การแจกเอกสารดังกล่าวในชั้นเรียนพร้อมทั้งแขวนไว้ในสื่อการสอน (Padlet) ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ CLOs 
แผนการสอน และวิธีการวัด/ประเมินผล  

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการการสื่อสารกับนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต นักเรียน และบุคคล
ทั่วไปตามแผนที่ได้วางไว้ จากการติดตามผลการด าเนินงานพบว่า การสื่อสารโดยตรงผ่านการชี้แจงในวันปฐมนิเทศน์
และวันพบผู้ปกครองเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าการสื่อสารทางเฟซบุ๊กก็ได้ผลตอบรับ
ค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกัน มีค าถามจากนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลของหลักสูตรในกล่องข้อความใน เฟซบุ๊ก
เป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีการโทรศัพท์สอบถามโดยตรง อย่างไรก็ตามการสื่อสารในรูปแบบที่กล่าวมายังไม่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากภาคอุตสาหกรรม จากการทบทวนการด าเนินการสื่อสาร 
หลักสูตรได้จัดท าแผนการสื่อสารเพิ่มเติมจากเดิม และได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซด์ใหม่  (stirc.eng.psu.ac.th) ที่ทุก
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการแชร์ข้อความในเฟซบุ๊กทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข่าวด้านยาง การผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาง และการรับสมัครนักศึกษา มีการท าคลิปวีดีโอสั้นๆ (https://www.facebook.com/STIRC.PSU) 
แนะน าการทดสอบ และจัดกิจกรรมเกมส์ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน มีแผนการ
ส่งแผ่นพับไปยังภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ไปประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยัง
ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์เพื่อท าการสอบถามโรงเรียนและภาคอุตสาหกรรมถึงการรับรู้ข่าวสารของ
หลักสูตร ซึ่งโครงการจัดตั้งฯ ได้ท าการติดตามผลและจะท าการประเมินเพื่อวางแผน/ พัฒนาการสื่อสารให้สามารถตอบ
โจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายต่อไป  

 

  
รูปที่ AUN2.1 ภาพตัวอย่างการประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ 
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หลักฐาน 
1. Course syllabus ของทุกรายวิชา (ในซดีียกตัวอย่างเปน็วิชา Rubber Processing Laboratory) 
2. เอกสารโครงการศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปยางพารา สหกรณ์การเกษตร รัตภูมิ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ 

สหกรณ์การเกษตร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
3. ภาพ/ ไฟล์โครงการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวฒุิจากอุตสาหกรรม  
4. เกณฑ์การให้คะแนนและรูบริคส์ทุกรายวิชา (ในซีดยีกตัวอย่างเป็นวชิา Rubber Processing Laboratory) 
5. คลิปวีดีโอสัน้ๆ แนะน าการทดสอบ 

   
(https://www.facebook.com/watch/?v=249546932900092) 

6. แบบสอบถามอุตสาหกรรม  
7. แบบสอบถามส าหรับโรงเรียน  

 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcpQF3ieK_VH0RwAx8MulmVWUacukY3bt1QfN
pzqW6uf7WIg/viewform?usp=sf_link) 

8. เวปไซด์ (ปรับปรุงใหม่ ) 

  
https://stirc.eng.psu.ac.th/ 

9. แผ่นพับประชาสัมพนัธ์ 
10. เฟซบุ๊ก  
11. Powerpoint ประชาสัมพันธ ์
12. แฟ้มงานสอนรายวชิา 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 
 learning outcomes 

 กระบวนการออกแบบหลักสูตรเริ่มจากการน าคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO1-
8) มาก าหนดรายวิชาเรียน โดยการน าลักษณะแต่ละข้อมาพิจารณาฐานความรู้ที่จ าเป็นก่อน แล้วจึงพิจารณารายวิชาที่
เก่ียวข้อง คณะกรรมการร่างหลักสูตรฝ่ายไทย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์จากคณะที่มี
การเรียนการสอนด้านยาง ซึ่งได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วน
ผู้ร่างหลักสูตรฝ่ายจีนประกอบด้วยตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีการสอนด้านยาง การร่างหลักสูตรร่วมกันได้มีการ
ก าหนดให้มีรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน รายวิชาด้านยางและพอลิเมอร์ และการเรียนรู้
ภาษาจีน คณะกรรมการร่างหลักสูตรได้พิจารณารายวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความจ าเป็นต่อผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ซึ่งไม่สามารถใช้รายวิชาทั่วไปที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ เพราะไม่ตรงกับคุณลักษณะพื้นฐานที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ในการออกแบบหลักสูตรมีการบูรณาการความรู้ในบางวิชา เพื่อให้
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง และเพื่อให้จ านวนหน่วยกิตทั้งหลักสูตรที่ไม่มากเกินไป ซึ่ง
ในหลักสูตรปัจจุบันมีหน่วยกิตจ านวน 136 หน่วยกิต  

ในหลักสูตรจึงมีการสร้างรายวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิชาด้านยางและพอลิที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คากหวัง ท าให้หลักสูตรที่ความโดดเด่น ในเร่ืองของทักษะและองค์ความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับ ซึ่งมีการบูรณาการความรู้
ทั้งทางด้านวิศวกรรมและทางด้านยางและพอลิเมอร์ที่มีตอบโจทย์การท างานในภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ในโครงสร้างหลักสูตรมีการก าหนดรายวิชาทางด้านยางล้อเป็นจ านวน 3 รายวิชา คิดเป็น 9 หน่วยกิต ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขการลงนามความร่วมมือในการร่างหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าที่
ต้องการผลิตบัณฑิต เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางล้อของจีน ดังจะเห็นได้การเปิดตัวของโรงงานยางที่
เกิดขึ้นจ านวนมากทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย ซึ่งผลสัมฤทธิ์นี้ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน ELO1 ELO2 และ 
ELO3 นอกจากนี้ยังการก าหนดคุณลักษณะเด่นของนักศึกษาในเรื่องของทักษะภาษาจีนดังปรากฎใน ELO5 โดยใน
หลักสูตรได้มีการก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาภาษาจีนจ านวน 6 หน่วยกิตด้วยเช่นกัน ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่าง 
ELOs และรายวิชาต่างๆ แสดงไว้ในตารางที่ AUN3-1 

 
ตารางที่ AUN3-1 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs และรายวิชาต่างๆ 

ELO ฐานความรู้ที่จ าเปน็ รายวิชาที่เก่ียวข้อง 

1 

- ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
- เทคนิคและกระบวนการในการ
วิเคราะห์และทดสอบยาง 
- ความรู้ทางด้านยางและพอลิเมอร์ 

เคมีพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ฟิสิกส์ เคมี ฟิสิกส์ แคลคูลัส ปฏิบัติการเคมี 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า หลักการเบื้องต้นของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์และ
กลศาสตร์ของไหลเบื้ องต้น  สถิตยศาสตร์และกลศาสตร์วัสดุ 
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน การออกแบบระบบเมคาทรอ
นิกส์ เขียนแบบวิศวกรรม การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน  
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การออกแบบแม่พิมพ์  กระบวนการ
แปรรูปยาง วัสดุยาง กระบวนการแปรรูปยาง เคมีและเทคโนโลยีน้ า
ยาง ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปยาง ปฏิบัติการเคมีและเทคโนโลยี
น้ ายาง สารเติมแต่งส าหรับยาง การวิเคราะห์สมบัติและการทดสอบ
ยาง 

2 

- เครื่องมือการแปรรูปและขึ้นรูป
ยาง 
- วิธีการวิเคราะห์และทดสอบยาง
และพอลิเมอร ์

วัสดุยาง กระบวนการแปรรูปยาง เคมีและเทคโนโลยีน้ ายาง 
ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปยาง ปฏิบัติการเคมีและเทคโนโลยีน้ า
ยาง สารเติมแต่งส าหรับยาง การวิเคราะห์สมบัติและการทดสอบยาง 
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ELO ฐานความรู้ที่จ าเปน็ รายวิชาที่เก่ียวข้อง 
- สมบัติของยางและพอลิเมอร์ 

3 

- โครงสร้างและสมบัติของยาง 
- ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการออก
สูตร และปริมาณการใช้ 
- ผลิตภัณฑ์ยาง 
- กระบวนการแปรรูปยาง 

เคมีพอลิเมอร์ วัสดุยาง สารเติมแต่งส าหรับยาง กระบวนการแปรรูป
ยาง การออกแบบยางคอมปาวด์ กลศาสตร์ยางล้อ การออกแบบยาง
ล้อ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบสมบัติยาง 

4 - การเป็นผู้ประกอบการ ความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการนวัตกรรม 
5 - ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและ

การพูด 
6 - ภาษาจีน ภาษาจีนเบื้องต้น ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน การสนทนาภาษาจีน 
7 - เทคโนโลยีสารสนเทศ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การสืบค้นสารสนเทศและการ

น าเสนองาน พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อินเทอร์
เนตรวมศูนย์ 

8 - ทักษะการท างานและการด าเนิน
ชีวิต 

ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต สุขภาวะกายและจิต มนุษย์และสังคม 
วิชาทางด้านภาษาศาสตร์ 

 
 การออกแบบหลักสูตรต้องค านึงถึงจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีจ านวน
หน่วยกิตต่ ากว่า 140 หน่วยกิต และต้องใช้ระเบียบของ สกอ. ซึ่งมีการระบุหมวดรายวิชาต่างๆ ดังนั้น การออกแบบ
หลักสูตรเพื่อให้บรรลุ ELOs อาจต้องใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นสิ่งสนับสนุน เช่น เนื่องจากมีข้อก าหนดของ สกอ. ใน
ด้านรายวิชาศึกษาทั่วไป จึงท าให้มีข้อจ ากัดในการเรียนภาษาจีนได้เพียง 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาบังคับเลือกใน
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป จะมีการแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม และหลักสูตรจะจัดให้มีการสอน
เสริมภาษาจีนแก่นักศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง และภาคฤดูร้อนปีการศึกษาที่ 2 เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 60 ชั่วโมง มีการออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษามีทางเลือกในการท าวิจัยผ่านวิชาโครงงานทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยียาง หรือการไปท าสหกิจศึกษาที่โรงงาน ซึ่งสองวิชานี้จะเป็นรายวิชาที่ช่วยให้บรรลุ ELO1 ELO2 และ ELO3 
ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การออกแบบหลักสูตรมีการก าหนดให้นักศึกษาทุกคนฝึกงานภาคฤดูร้อน ซึ่งคาดว่าจะเป็น
กิจกรรมที่ช่วยให้บรรลุ ELO1-8 ด้วยเช่นกัน 
 เพื่อให้นักศึกษาบรรลุ ELOs ทั้ง 8 ข้อ การออกแบบหลักสูตรได้ก าหนดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากการเรียน
การสอนที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ดังแสดงในตารางที่ AUN3-2 และการออกแบบหลักสูตรยังได้พิจารณาถึงวิธีการการเรียน
การสอนรวมทั้งการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ ELOs ดังแสดงในตารางที่ AUN3-3 
 หลักสูตรได้มีการพิจารณาทบทวนการออกแบบหลักสูตรที่ก าลังใช้อยู่ในปัจจุบัน  พบว่า ควรมีการปรับปรุง
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์/แคลคูลัส) ในด้านเนื้อหาและช่วงเวลาเรียน โดยควรแทรก
หัวข้อที่เก่ียวข้องในโมดูลที่เก่ียวข้อง ซึ่งขณะนี้ก าลังท าการปรับปรุงการออกแบบหลักสูตร 
 
ตารางที่ AUN3-2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อก าหนดของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

ข้อก าหนดของหลักสูตร ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 
1. เรียนวิชาบังคับ/วิชาเลือก A,K A,K,S K,S A,K A,K K,S A,K,S A,K,S 
2. เรียนวิชาโครงงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา A,K,S A,K,S A,K,S A,K A,S 

 
A,K,S A,S 

3. เรียนภาษาจีนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต และเรียนเสริม
อย่างน้อย 100 ช่ัวโมง 

     A,K,S  A,K,S 

4. เรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell me more 
ตลอดหลักสูตร 

    K,S   A,K,S 
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ข้อก าหนดของหลักสูตร ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 
5. กิจกรรม 100 ช่ัวโมง ต้องเข้าร่วมโครงการต่อไปนี้ 
-ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 10 ช่ัวโมง 
-ทักษะการน าเสนอผลงาน 3 ช่ัวโมง 
-ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการ
ข้อมูล 3 ช่ัวโมง 
-ทักษะการใช้เครื่องมือคุณภาพ (QCC tooling) 6 
ช่ัวโมง 

   

 

  

 A,K,S 

6. เขียนรายงานและน าเสนอด้วยวาจาโดยใช้สื่อ
สารสนเทศ 

      A,K,S A,K,S 

7. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี A,K A,K A,K A,K     
8. สอบภาษาอังกฤษ (English Exit Exam)     A,K,S   A,K,S 
(หมายเหตุ A = Attitude, K = Knowledge, S = Skill) 
 
ตารางที่ AUN3-3 ความสัมพนัธร์ะหว่างการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และ ELOs 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (ELO) การเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล 
ELO1 วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการท างานที่
เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 

การบรรยาย  
การมอบหมายงาน ท ารายงาน 
การท าการทดลอง 
การน าเสนอหน้าช้ันเรียน/การอภปิราย 

การสอบทฤษฎ ี
การสอบปฏบิัต ิ
คะแนนรายงาน 
การใช้รูบริคส ์

ELO2 เลือกใช้เครื่องมือแปรรูปและวิเคราะห์
ทดสอบทางด้านยางและพอลิเมอร์ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการในการด าเนินงานและ
แก้ปัญหา 

การบรรยาย  
การมอบหมายงาน ท ารายงาน 
การท าการทดลอง 
การท าวิจัย 
การน าเสนอหน้าช้ันเรียน/การอภปิราย 

การสอบทฤษฎ ี
การสอบปฏบิัต ิ
คะแนนรายงาน 
การใช้รูบริคส ์

ELO3 ออกแบบสูตรยางและกระบวนการแปร
รูปให้สอดคล้องกับสมบัติและการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ 

การบรรยาย  
การมอบหมายงาน ท ารายงาน 
การท าการทดลอง 
การท าวิจัย 
การน าเสนอหน้าช้ันเรียน/การอภปิราย 

การสอบทฤษฎ ี
การสอบปฏบิัต ิ
คะแนนรายงาน 
การใช้รูบริคส ์

ELO4 สามารถอธิบายการเป็นผู้ประกอบการ 
การวางแผนธุรกิจ และการจัดการนวัตกรรมยาง
และพอลิเมอร์ 

การบรรยาย  
การมอบหมายงาน  
การน าเสนอหน้าช้ันเรียน/การอภปิราย 
กรณีศึกษา 

การสอบทฤษฎ ี
การใช้รูบริคส ์

ELO5 ใช้ภ าษ าอั งกฤษ ในการสื่ อสารและ
น าเสนองานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

  

ELO6 ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การบรรยาย  
การมอบหมายงาน  

การสอบทฤษฎ ี
คะแนนงานกลุ่ม 
การใช้รูบริคส ์

ELO7 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

การบรรยาย  
การมอบหมายงาน กรณีศึกษา 

การสอบทฤษฎ ี
คะแนนงานกลุ่ม 
การใช้รูบริคส ์

ELO8 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การบรรยาย  
การมอบหมายงาน 

การสอบทฤษฎ ี
คะแนนงานกลุ่ม 
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ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (ELO) การเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล 
การใช้รูบริคส ์

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

กระบวนการจัดท า curriculum mapping ที่จัดท าใน มคอ.2 ด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนดไว้โดย สกอ. คือ 
การก าหนดทักษะ 5 ด้าน ในทุกรายวิชาตามเงื่อนไขที่ สกอ. ก าหนด (ก าหนดให้ร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตรต้อง
มีผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และทักษะทางปัญญา และก าหนดให้ร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร
ต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน) รายวิชาที่สอนโดยคณะอ่ืนๆ จะมีการเทียบเคียงผลการเรียนรู้ 5 ด้านของวิชานั้น ๆ กับ
ผลการเรียนรู้ 5 ด้านของหลักสูตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยก าหนดให้ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตรมีการเรียนการ
สอนแบบ active learning กระบวนการใส่จุดด า/จุดขาวใน curriculum mapping ใน มคอ.2 นั้น ได้มาจากการ
พิจารณาทักษะต่าง ๆ ที่จะได้ในแต่ละรายวิชา โดยที่แต่ละรายวิชาต้องพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะ
ช่วยให้บรรลุผลการเรียนรู้ (ทักษะ 5 ด้าน) 

เมื่อมีการก าหนด ELOs 8 ข้อแล้ว จึงมีการน ารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมาพิจารณาว่า แต่ละรายวิชาจะช่วยให้
บรรลุ ELO ข้อใด ผลการพิจารณาสรุปได้ในตารางที่ AUN3-4 รายวิชาฝึกงาน สหกิจศึกษา และโครงงาน เป็นรายวิชาที่
ช่วยพัฒนา ELOs ได้เกือบทุกข้อ (ยกเว้นภาษาจีน) และเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเรียนการสอนและการวัด/
ประเมินผลของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรสอดคล้องกับ ELO ที่ก าหนดไว้ จึงมีการประชุมและก าหนดวิธีการต่างๆ ดัง
แสดงในตารางที่ AUN3-5 ในปีการศึกษา 2562 มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 จ านวน 6 รายวิชา และทุกวิชามีการ
จัดท า course learning outcomes (CLOs) ที่สอดคล้องกับ ELOs โดยที่การออกแบบข้อสอบจะมีการระบุความ
สอดคล้องกับ CLOs มีการประชุมการจัดท า มคอ.5 เพื่อน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนในปีถัดไป บางรายวิชามีการ
เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายในชั้นเรียน (วิชาความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการ) มีการน านักศึกษาไปทัศน -
ศึกษาในโรงงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อเรียนมากข้ึน (วิชาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)   
 
ตารางที่ AUN3-4 ความสัมพนัธร์ะหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และรายวิชาต่างๆ 

รหัสวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรยีนรู้เฉพาะสาขา ผลการเรยีนรู้ดา้นท่ัวไป  

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับนักศึกษารหัส 60) : กลุ่มวิชาภาษา 
142-114 3     A   R 
142-117 3     A   R 
142-118 3     A   R 
142-119 3     A   R 
142-212 3     A   R 
890-231 3      R  R 
893-101 3      R  R 
893-102 3      R  R 
893-201 3      R  R 
893-202 3      R  R 
893-301 3      R  R 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับนักศึกษารหัส 60): กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
168-101 1        R 
142-133 1     A   R 
168-201 2  A  A    R 
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รหัสวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรยีนรู้เฉพาะสาขา ผลการเรยีนรู้ดา้นท่ัวไป  

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 
168-202 2    A    R 
142-131 3     A   R 
142-132 3     A   R 
142-231 3     A   R 
142-232 3     A   R 
142-233 3     A   R 
895-161 1        R 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับนักศึกษารหัส 60): กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
142-142 3     A  R R 
142-121 3     A  R R 
142-223 3     A  R R 
308-101 3       R R 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับนักศึกษารหัส 61): กลุ่มวิชาบังคับ: สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
001-102 2        R 
388-100 1        R 
168-101 1        R 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับนักศึกษารหัส 61): กลุ่มวิชาบังคับ: สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่ด ี  
950-101 1         
950-102 2         
895-001 2         
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับนักศึกษารหัส 61): กลุ่มวิชาบังคับ: สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
001-103 1    U     
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุม่วิชาบงัคับ: สาระที่ 4 การอยู่อย่างรูเ้ท่าทันและการรู้ดิจิทลั 
142-121 2     A  R R 
142-225 5     A  R R 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับนักศึกษารหัส 61): กลุ่มวิชาบังคับ: สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 
142-124 2     A   R 
142-129 2     A   R 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับนักศึกษารหัส 61): กลุ่มวิชาบังคับ: สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 
142-118 2     A   R 
142-119 2     A   R 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับนักศึกษารหัส 61): กลุ่มวิชาบังคับ: สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
142-135 1     A   R 
142-136 1     A   R 
142-137 1     A   R 
142-138 1     A   R 
142-139 1     A   R 
142-234 1     A   R 
142-237 1     A   R 
472-116 1     A   R 
472-117 1     A   R 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับนักศึกษารหัส 61): กลุ่มวิชาภาษา 
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รหัสวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรยีนรู้เฉพาะสาขา ผลการเรยีนรู้ดา้นท่ัวไป  

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 
891-020 2      R  R 
891-021 2      R  R 
891-022 2      R  R 
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะ 
322-101 3        R 
322-102 3        R 
324-101 3        R 
324-102 3        R 
325-101 1        R 
325-102 1        R 
332-101 3        R 
332-102 3        R 
332-111 1        R 
332-112 1        R 
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
168-203 2    R    R 
211-211 3 R       R 
211-221 3 R       R 
212-202 1 R       R 
216-191 3 R       R 
216-291 3 R       R 
216-292 3 R       R 
216-293 1 R       R 
217-294 3 R      R  R 
240-191 2 R      R R 
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาพอลิเมอร์และยาง 
168-210 3 R R  R      R 
168-211 3 R R R     R 
168-310 2 R R R     R 
168-320 3 R R R     R 
168-321 2 R R A     R 
168-322 2 R R A     R 
168-323 2 R R A     R 
168-324 2 R R A     R 
168-325 2 R R A     R 
168-326 2 R A A     R 
168-391 1 R A A     R 
168-392 1 R A A     R 
168-393 1 R A A     R 
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพ 
168-301 3 R R R     R 
168-302 3 R R R     R 
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รหัสวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรยีนรู้เฉพาะสาขา ผลการเรยีนรู้ดา้นท่ัวไป  

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 
168-401 3 R R A     R 
168-402 3 R R A     R 
168-482 3 A A A    A A 
168-483 3 A A A    A A 
168-484 3 A A A    A A 
หมวดวิชาเลือก 
225-347 2    R    R 
168-201 2    A     
168-202 2    A     
168-311 2 R R      R 
168-312 2 R R      R 
168-313 2 R R      R 
168-327 2 R R      R 
168-328 2 R R      R 
168-410 2 R R      R 
168-411 2 R R      R 
168-412 2 R R      R 
168-413 2 R R      R 
168-414 2 R R      R 
168-415 2 R R      R 
168-471 2 R R      R 
168-472 2 R R      R 
168-473 2 R R      R 
168-474 2 R R      R 
หมวดวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
168-480 - A R R R R A R A 
168-481 6 A A A R R A A A 
Blooms’ Taxonomy: R = Remembering, U = Understanding, A = Applying/Analyzing 
 
ตารางที่ AUN3-5  วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการตัดเกรดของรายวิชาตา่งๆ 

รหัส วิธีการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
168-101 1,2 (กลุ่ม),4,5 1,4,6,7 
168-201 1,2 (กลุ่ม),4,5 1,4,6,7 
168-202 1,4 (เดี่ยว),5 1,4,6,7 
168-203 1,2 (เดี่ยว),5,6 1,4,6,7 
168-210 1,2 (เดี่ยว),5 1,4,6,7 
168-211 1,4,8 1,4,6,7 
168-310 1,2 (กลุ่ม),8 1,4,6,7 
168-320 1,4,6 1,4,6,7 
168-321 1,4,6 1,4,6,7 
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รหัส วิธีการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
168-322 1,4,6 1,4,6,7 
168-323 1,4,6 1,4,6,7 
168-324 1,4,6 1,4,6,7 
168-325 1,4,6 1,4,6,7 
168-326 1,3,4,6 1,4,6,7 
168-391 4,5,8 4,5,6 
168-392 4,5,8 4,5,6 
168-393 4,5,8 4,5,6 
168-301 1,2 (เดี่ยว),6 1,4,6,7 
168-302 1,6 1,4,6,7 
168-401 1,6 1,4,6,7 
168-402 1,2 (เดี่ยว),6 1,4,6,7 
168-482 2 (เดี่ยว),4,5,7 3,4,5 
168-483 2 (เดี่ยว),4,5,7 3,4,5 
168-484 2 (เดี่ยว),4,5,7 3,4,5 
168-311 1,4 1,4,6,7 
168-312 1,4 1,4,6,7 
168-313 1,4,5 1,4,6,7 
168-327 1,2 (เดี่ยว) 1,4,6,7 
168-328 1,4 1,4,6,7 
168-410 1,4 1,4,6,7 
168-411 1,2 (เดี่ยว) 1,4,6,7 
168-412 1,2 (เดี่ยว) 1,4,6,7 
168-413 1,4 1,4,6,7 
168-414 1,4 1,4,6,7 
168-415 1,4 1,4,6,7 
168-471 1,2 (เดี่ยว),4,5 1,4,6,7 
168-472 1,2 (เดี่ยว),4,5 1,4,6,7 
168-473 1,2 (เดีย่ว),4,5 1,4,6,7 
168-474 1,2 (เดี่ยว),4,5 1,4,6,7 
168-480 4,5 3,4 
168-481 4,5,7 3,4 

หมายเหตุ: วิธีการตัดเกรดอิงเกณฑ์ทั้งหมด 
วิธีการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. การบรรยาย 
2. การมอบหมายงาน (เดี่ยว/กลุ่ม) 
3. กรณีศึกษา 
4. การน าเสนอหนา้ชัน้เรียน/อภิปราย 
5. การจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม 
6. การวิพากษ์กลุ่ม 

1. สอบทฤษฎ ี
2. สอบปฏิบัต ิ
3. การสอบน าเสนอโครงงาน 
4. คะแนนรายงาน 
5. คะแนนการน าเสนอ 
6. คะแนนการมีสว่นร่วมในชั้นเรียน 
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7. การท าวิจัย 
8. การท าการทดลอง 

7. การใช้รูบริคส์ส ์

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

สกอ. เป็นผู้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งจะต้องประกอบด้วยหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หมวด
วิชาเฉพาะ หมวดวิชาชีพ และมีวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต ซึ่งโครงสร้างของหลักสูตรได้จัดท าตามข้อก าหนดของ สกอ. ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีสองภาคการศึกษาและมีการเรียนสี่ปี ดังนั้น การจัดโครงสร้างหลักสูตรจึง
ก าหนดให้มีการเรียนการสอน 8 ภาคการศึกษา และมีการฝึกงานในภาคฤดูร้อนอีกหนึ่งภาคการศึกษา มีการน ากรอบ
ความคิดของการออกแบบหลักสูตร (ตารางที่ AUN3-1) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างฐานความรู้และ ELO มา
ออกแบบการจัดเรียงล าดับความรู้ที่เหมาะสมต่อการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งได้ข้อสรุปดังแสดงในตารางที่ 
AUN3-6 จากนั้นมีการออกแบบรายวิชาต่าง ๆ ในระดับขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง/ประยุกต์ โดยให้เรียนในภาค
การศึกษาที่เหมาะสมดังแสดงในตารางที่ AUN3-7 และใน มคอ. 2 (แผนการศึกษา หน้าที่ 24-35)  

นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาได้ คือ การไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีิงเต่าในปี
ที่ 3-4 (แผนการศึกษาแบบที่ 1) หรือการเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 4 ปี ซึ่งจะมีการเลือกเรียนแบบสหกิจ-
ศึกษาหรือการท าวิจัยผ่านวิชาโครงงาน 

นักศึกษาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งสี่ปีทุกคน จะต้องไปฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมในภาคฤดูร้อน
ของชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาพื้นฐานที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอก่อนที่จะไปฝึกงาน ส่วนนักศึกษาที่เลือกเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาจะได้เรียนรายวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วนก่อนจะไปสหกิจศึกษา 

จากผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษารหัส 60 มีผลการเรียนในระดับที่ดีขึ้น ท าให้
สามารถเรียนได้ตามแผนปกติของปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด ส่วนนักศึกษารหัส 61 และ 62 ที่มีปัญหาด้านผลการเรียน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ คือ ไม่เกิน 2.00 นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต ในการจัดการศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนในเบื้องต้นฝ่ายวิชาการได้ท าแผนการลงทะเบียนแจ้งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และแจ้งให้นักศึกษา
ที่มีปัญหาเร่ืองการเรียนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช่วยกันวางแผนด้านการเรียที่เป้นประโยชน์และสอดคล้องกับเรียน
ของนักศึกษามากที่สุด จากผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พบว่าผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 
แต่ยังคงมีนักศึกษาบางส่วนที่ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ 2.00 ทั้งนี้เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่
ผ่านมา มีปัญหาเรื่องของโรคระบาด COVID-19 ท าให้ทางโครงการจัดตั้งฯ และคณะอ่ืนๆ ไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ตามปกติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายป้องกันการระบาดที่บังคับใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป้นอุปสรรคต่อ
การเรียนและการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามทุกอย่างได้ทุกปรับเปลี่ยนได้ด าเนินไป
ภายใต้บริบทที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก 
 
ตารางที่ AUN3-6 การออกแบบหลักสูตรส าหรับแต่ละภาคการศึกษา 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
ชั้นปทีี่ 1  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ภาษา 
ศึกษาทั่วไป 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ภาษา 
ศึกษาทั่วไป 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ชั้นปทีี่ 2 วิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน 
พอลิเมอร์พื้นฐาน 
ศึกษาทั่วไป 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน 
พอลิเมอร์พื้นฐาน 
ศึกษาทั่วไป 
การเป็นผู้ประกอบการ 
วิศวกรรมประยุกต์ 
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ชั้นปทีี่ 3 ยางพื้นฐาน 
ศึกษาทั่วไป 

พอลิเมอร์ข้ันสูง 
ยางขั้นสงู 
การออกแบบสูตรยาง 
ยางล้อ 

ฝึกงาน 

ชั้นปทีี่ 4 (ท าโครงงาน) 
 

ยางล้อ 
วิชาชีพ (เลือก) 
โครงงาน 1 

โครงงาน 2 
วิชาเลือกเสรี 

 

ชั้นปทีี่ 4 (สหกิจศึกษา) ยางล้อ 
วิชาชีพ (เลือก) 
วิชาเลือกเสรี 

สหกิจศึกษา  

  
ตารางที่ AUN3-7 ประเภทระดบัรายวิชา (พืน้ฐาน ขั้นกลาง และขั้นสงู/ประยุกต์) 

รหัส ชื่อวิชา ระดับ ชั้นปทีี ่ ภาคการศึกษาที ่
168-201 การจัดการนวัตกรรม พื้นฐาน 

2 

1 
168-210 เคมีพอลิเมอร์ พื้นฐาน 
168-202 ความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการ พื้นฐาน 

2 168-203 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พื้นฐาน 
168-211 พอลิเมอร์ฟิสิกส์ พื้นฐาน 
168-320 วัสดุยาง พื้นฐาน 

3 1 

168-321 กระบวนการแปรรูปยาง พื้นฐาน 
168-322 สารเติมแต่งส าหรับยาง พื้นฐาน 
168-323 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ขั้นกลาง 
168-324 เคมีและเทคโนโลยีน้ ายาง พื้นฐาน 
168-391 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปยาง พื้นฐาน 
168-392 ปฏิบัติการเคมีและเทคโนโลยีน้ ายาง พื้นฐาน 
168-301 การผลิตยางล้อ ขั้นกลาง 

3 2 

168-302 กลศาสตร์ยางล้อ ขั้นสูง 
168-310 กระแสวิทยาของพอลิเมอร์ ขั้นสูง 
168-325 การวิเคราะห์สมบัติและการทดสอบยาง ขั้นกลาง 
168-326 การออกแบบยางคอมปาวด์ ขั้นสูง 
168-393 ปฏิบัติการการวิเคราะห์สมบัติและการทดสอบยาง ขั้นกลาง 
168-480 การฝึกงาน ประยุกต ์ 3 3 (ภาคฤดูร้อน) 
168-401 การออกแบบแม่พิมพ์ ขั้นสูง 

4 1 168-402 การออกแบบยางล้อ ขั้นสูง 
168-483 โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 2 ประยุกต ์
168-484 โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 3 ประยุกต ์

4 2 
168-480 สหกิจศึกษา ประยุกต ์
วิชาเลือก   

4 1 หรือ 2 
168-311 การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์โดยใช้

เครื่องมือ 
ขั้นกลาง 

168-312 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ ขั้นกลาง 
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รหัส ชื่อวิชา ระดับ ชั้นปทีี ่ ภาคการศึกษาที ่
168-313 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท ขั้นสูง 
168-327 ยางสังเคราะห์ พื้นฐาน 
168-328 การดัดแปรโมเลกุลยาง ขั้นสูง 
168-410 การเสื่อมสลายของพอลิเมอร ์ ขั้นกลาง 
168-411 พอลิเมอร์น าไฟฟ้า ขั้นสูง 
168-412 สีและวัสดุเคลือบผิว ขั้นกลาง 
168-413 การติดประสานและกาว ขั้นกลาง 
168-414 การรีไซเคิลพอลิเมอร์ ขั้นกลาง 
168-415 นาโนเทคโนโลยีดา้นพอลิเมอร์ ขั้นสูง 
168-471 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

พอลิเมอร์ 1 
ขั้นสูง 

168-472 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
พอลิเมอร์ 2 

ขั้นสูง 

168-473 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 1 ขั้นสูง 
168-474 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 2 ขั้นสูง 

 
หลักฐาน 
 1. มคอ.2 (ข้อมูลซีดีใน folder ของ AUN 1) 
 2. มคอ.3 และ มคอ.5 
 2. course syllabus (ข้อมูลซีดีใน folder ของ AUN 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.). 

 
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        
 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
 หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ว่า 
“การจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาผู้ เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตัวเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งน าไปสู่การ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่า การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัย
แต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย โดยการจัดการศึกษา
มุ่งเน้นผลลัพธ์ (outcome based education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่า
สามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือปฏิบัติ (active learning) ที่หลากหลาย 
โดนเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (problem based) การใช้โครงงานเป็นฐาน (project based learning) 
และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (service learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ” 
 หลักสูตรจัดการเรียนสอนภายใต้ความเชื่อที่ว่า “บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม 
พร้อมที่จะท างานในภาคอุตสาหกรรมยาง สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ยาง และสามารถเรียนรู้ได้ด้วนตนเอง  อันน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง” โดยแนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรตามที่ระบุไว้
ใน มคอ. 2 ได้มาจากการประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด แล้วก าหนดออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 
 หลักสูตรได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง นักเรียน ครูแนะแนว และประชาชนทั่วไป  กระบวนการรับรู้ของกลุ่ม
ต่างๆ ท าโดยดังนี้ 

- อาจารย์ผู้สอนจะรับทราบจากการประชุม รวมทั้งการจัดท า มคอ.3 และเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกคนที่ต้อง
จัดการการเรียนการสอนตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

- บุคลากรสายสนับสนุน รับทราบการประชุมและการด าเนินงานผ่านกิจกรรมนักศึกษา  
- นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองจะได้รับคู่มือนักศึกษาและคู่มือผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศและวันพบ

ผู้ปกครอง และผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งฯ ได้กล่าวถึงปรัชญาการศึกษาในวันดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป รับทราบปรัชญาการศึกษาอีกครั้งใน course syllabus ของทุกรายวิชาทั้งใน

รูปแบบของเอกสารและแขวนบนสื่อออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และอาจารย์ผู้สอนอธิบาย
ให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการสอนแบบ active learning ที่เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- ผู้ใช้บัณฑิตซึ่งหมายถึงภาคอุตสาหกรรมยางที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ไปเยี่ยมชมโรงงาน จะได้รับ
ข้อมูลนี้จากการน าเสนอด้วยวาจา  

- นักเรียนและครูแนะแนวในโรงเรียนต่าง ๆ ที่คณาจารย์ได้เข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรจะรับทราบผ่านการ
น าเสนอวิดิทัศน์และแผ่นพับของหลักสูตร  

- มีการเผยแพร่ปรัชญาการศึกษาทางเวปไซด์ของโครงการจัดตั้งฯ   

- มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นช่องทางที่ท าให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง หรือ
คนทั่วไปที่สนใจหลักสูตรสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารหรือสอบข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ 

 ในการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนทุกคนท่านจะมีการประชุมหารือร่วมกัน 
เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สอนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยและเป็นไปในทิศทาง
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เดียวกันทั้งหมด โดยหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนจะมีการชี้แจงต่อนักศึกษาทุกคร้ังก่อนการ
เรียนในแต่ละรายวิชาพร้อมทั้งระบุลงใน course syllabus ที่แจ้งให้นักศึกษาทุกคน และมีการแขวนไว้ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายและตลอดเวลา 
 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 

 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาใน 5 ด้าน 
ตามมาตรฐาน สกอ. ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ELOs ของหลักสูตรที่วางไว้ การจัดการเรียนการสอนจะต้องมีความสอดคล้องกับ CLOs ของแต่ละรายวิชา
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนจะต้องแจ้งแก่ผู้เรียนให้ทราบตั้งแต่คาบแรกของการเรียนการสอน 
 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มีดังนี้ 
    1) การบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบการบรรยาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้แก่ การใช้ 
power point วีดีโอ การถาม-ตอบ การมอบหมายงานนอกคาบเรียน การท าแบบฝึกหัด การท ากิจกรรมกลุ่ม  การ
น าเสนอหน้าห้องเรียน นอกจากนี้สื่อการสอนที่เตรียมขึ้นยังมีแขวนไว้ในระบบออนไลน์ที่จะช่วยให้นักศึกษาแต่ละคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นทุกที่ทุกเวลา 
    2) การลงมือปฏิบัติจริง การท าการทดลองเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือและการปฏิบัติงานกับ
เครื่องมือจริง เป็นส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในการปฏิบัติงานหรือท าการทดลองให้บรรลุผลตามที่
ได้รับมอบหมาย และมีการท างานรายงาน รวมไปถึงการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษายังมีโอกาสในการพัฒนา
ทักษะในการใช้สื่อสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ผล การมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ผู้อื่นในการน าเสนอข้อมูล โดยในการเรียนแต่ละรายวิชาได้มีการสอดแทรกกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ อย่างเช่น การฟังบรรยายจากบุคคลต้นแบบ การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ การน าเสนอข้อมูลใน
ห้องเรียน เป็นต้น 
    3) การฝึกงาน การท าสหกิจศึกษา และการศึกษาดูงานในสถานที่จริง จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้านซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้จากในห้องเรียน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ ความอดทน การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนจบการศึกษาก่อนที่
จะออกไปสู่ชีวิตการท างานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน หรืองานด้านอ่ืน 
   4) การท าโครงงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง ที่มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้รู้จักการวาง
แผนการท างาน การทดลองและการปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การใช้สื่อสารสนเทศในการจัดการ
ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
    5) มีการจัดท า CLOs ทุกรายวิชา เพื่อให้บรรลุ ELOs ในการก าหนด CLOs ของแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอน
จะต้องน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้เห็นชอบร่วมกัน และในการประเมินข้อสอบแต่ละรายวิชา
ต้องมีการระบุอย่างชัดเจนว่าข้อสอบแต่ละข้อช่วยให้นักศึกษาบรรลุ CLOs ข้อไหนของรายวิชาและสอดคล้องกับ ELOs 
ของไหนของหลักสูตรตามแบบฟอร์มประเมินข้อสอบของโครงการจัดตั้งฯ 

มีการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเรียนการสอนดังนี้ การพิจารณาการจัดท า CLOs การตัดเกรด
ของทุกรายวิชา ผลการเรียนของนักศึกษา การจัดท า มคอ.5 การจัดกิจกรรมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ การประเมินผลการ
จัดการการเรียนการสอนของรายวิชา 

หลักสูตรมีการพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. โครงการพี่เลี้ยงวิชาการส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยการจ้างติวเตอร์จากภายนอกมหาวิทยาลัยท าการสอน

เสริมวิชาเคมี คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง/วิชา  
2. โครงการสอนเสริมภาษาจีนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 โดยการจ้างติวเตอร์จากภายนอกมหาวิทยาลัยท าการ

สอนเสริม ภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง  
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หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาทุกคนพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Tell Me More จากการประเมินผล
การใช้โปรแกรม Tell Me More ด้วยตนเองของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรมีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) ของนักศึกษารหัส 60 โดยใช้ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝักทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแก่นักศึกษา อันได้แก่ หลัก 3R คือ Reading: อ่านออก, (W)Riting: เขียนได้ และ (A)Rithemetics: คิดเลขเป็น 
และหลัก 7C ได้แก ่
   - Critical thinking and problem solving: ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
 แก้ปัญหา 
   - Creativity and innovation: ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
  - Cross-cultural understanding: ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
   - Collaboration, teamwork and leadership: ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
  - Communications, information and media literacy: ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทัน
 สื่อ 
   - Computing and ICT literacy: ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   - Career and learning skills: ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวมีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาในการด าเนินชีวิตในอนาคต แต่ด้วยรายละเอียดในแต่ละด้านที่มีจ านวนมากท าให้เป็นการยากในการวัดและ
ประเมินผลให้ครบทุกด้าน ถึงจะมีการสอดแทรกองค์ความรู้ต่างๆ ไว้ในการเรียนการสอนแล้วก็ตาม ในปีการศึกษา 
2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้มีการเปลี่ยนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องการ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของหลักสูตรอย่างแท้จริง และสามารถวัดประเมินผลได้อย่างชัดเจนมากข้ึน โดยทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ก าหนดขึ้นใหม่มีดังต่อไปนี้ 
 ELO8 เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
   8.1 มีทักษะพื้นฐานดังต่อไปนี้ การใช้ภาษา (literacy) การค านวณ (numeracy) และการเป็นส่วน

หนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม (cultural and civil literacy) 
  8.2 มีทักษะการจัดการกับปัญหาในด้านต่อไปนี้ การวิเคราะห์ปัญหาถูกจุด (critical thinking) 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (creativity) สื่อสาร (communication) และท างานร่วมกับผู้อ่ืน (collaboration) 

   8.3 มีทักษะการจัดการตนเองกับสภาพสังคม ได้แก่ ความใฝ่รู้ (curiosity) การริเริ่มสร้างสรรค์ 
(initiative) ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (persistence) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (adaptability) ความเป็นผู้น า (leadership) และความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม 
(social and cultural awareness) 

    ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ก าหนดขึ้น ได้ถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชา
เรียนเนื่องจากมีการจัดการการเรียนการสอนแบบ active learning (ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร) ท าให้
นักศึกษาต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจากการฟังบรรยายโดยอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียน ซึ่งในการก าหนด CLO 
ของแต่ละรายวิชาจะน าเสนอแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีการระบุว่า CLO แต่ละข้อมีความสอดคล้องกับ 
ELO ข้อใดของหลักสูตรและช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อใดบ้าง ซึ่งในส่วนนี้อาจารย์
ผู้สอนมีการสื่อสารให้ผู้เรียนได้รับทราบตั้งแต่คาบแรกของการเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมของ
ตนเองได้อย่างถูกต้องตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา กลุ่มวิชาศึกษาทั่ว ไปมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้
กิจกรรมเป็นฐาน เช่น วิชาศาสตร์พระราชา ได้ก าหนดให้ผู้เรียนต้องคิดหัวข้อกิจกรรม ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และน าเสนอเป็นรายงาน รายวิชาของหลักสูตรที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจนคือวิชาความรู้เบื้องต้น



47 
 

การเป็นผู้ประกอบการ (168-202) และวิชาการจัดการนวัตกรรม (168-201) ซึ่งมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า
และน าเสนอนวัตกรรม 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดให้กับนักศึกษาจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามที่มหาวิทยาลัย
มีข้อก าหนดให้นักศึกษาทุกคนท ากิจกรรมนอกชั้นเรียนเป็นเวลารวม 100 หน่วยชั่วโมง ภายในระยะเวลาเรียนทั้ง 4 ปี 
การออกแบบหลักสูตรจึงมีการใช้กิจกรรมดังกล่าวเป็นฐานเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
(ทักษะของคนศตวรรษที่ 21) ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังแสดงใน
ตารางที่ AUN4-1 หลักสูตรได้เชิญนักจิตวิทยามาจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคการศึกษาเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีการ
น าข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักศึกษาแต่ละคนที่ได้จากการประเมินผลของนักจิตวิทยา มาใช้ในการดูแลนักศึกษา
เพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน นอกจากนี้ ผลจากการจัดกิจกรรมนี้ ท าให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเองและเพื่อนๆ 
ร่วมชั้นเรียนมากข้ึน ท าให้นักศึกษามีความรักใคร่กลมเกลียวในชั้นปีมากข้ึน  นักศึกษาท าการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการประชุมพิจารณาผลการประเมินเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปี
ถัดไป จากการประชุมทบทวนพบว่า ควรมีการจัดท าแบบสอบถามให้สะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมได้ชัดเจนมาก
ขึ้นและไม่จ าเป็นต้องใช้แบบสอบถามเดียวกันในทุกกิจกรรม ต้องให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรม
นักศึกษา (เนื่องจากเป็นบุคลากรใหม่ เข้าท างานเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไม่มีประสบการณ์การท างานด้านกิจกรรม
นักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ส่วนคณาจารย์ประจ าโครงการจัดตั้งฯ ก็เป็นอาจารย์ใหม่ทุกคน ไม่มีประสบการณ์
ดังกล่าวเช่นกัน) และให้มีการจัดท าแผนกิจกรรมเสริมทั้งในส่วนของรายวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร อย่างไรก็
ตาม จากการประเมินด้วยแบบสอบถามและการพูดคุยกับนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีการเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่
เข้าร่วมและช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้การประเมินประสิทธิผลการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีเมื่อ
เทียบกับจ านวนบุคลากรของโครงการจัดตั้งฯ และผลการเรียนรู้/ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ  
 
ตารางที่ AUN4-1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2562 (1 ส.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2563) 

วันท่ี ช่ือกิจกรรม (ย่อ) ผู้เข้าร่วม พัฒนาทักษะด้าน 
2 ส.ค. 2562 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 นศ.ช้ันปีท่ี 1 การท างานเป็นทีม 
4 ส.ค. 2562 โครงการสานสมัพันธ์น้องพี่ STIRC นศ.ช้ันปีท่ี 1-3 การท างานเป็นทีม 

การอยู่ร่วมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

19-20 ส.ค. 
2562 

งาน ม.อ.วิชาการ 2562 นศ.ช้ันปีท่ี 1-3 จิตอาสา 
ความรับผิดชอบ 
การท างานเป็นทีม 

19-20 ส.ค. 
2562 

ตลาดนดัอุดมศึกษา 2562 นศ.ช้ันปีท่ี 1-3 จิตอาสา 
ความรับผิดชอบ 
การท างานเป็นทีม 

24 ส.ค. 2562 โครงการบณัฑิตทีภ่าคอุตสาหกรรมต้องการในอนาคต นศ.ช้ันปีท่ี 1-3 ทักษะอาชีพ การ
เรียนรู ้
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
ทักษะการแก้ปัญหา 

2 พ.ย. 2562 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา Rubber city นศ.ช้ันปีท่ี 1-3 ทักษะอาชีพ การ
เรียนรู ้
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
ทักษะการแก้ปัญหา 

11 พ.ย. 2562 โครงการลอยกระทงประจ าปี 2562 นศ.ช้ันปีท่ี 1-3 จิตอาสา 
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วันท่ี ช่ือกิจกรรม (ย่อ) ผู้เข้าร่วม พัฒนาทักษะด้าน 
ความรับผิดชอบ 
การท างานเป็นทีม 

26 ธ.ค. 2562 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นศ.ช้ันปีท่ี 1-3 จิตอาสา 
ความรับผิดชอบ 
การท างานเป็นทีม 

12, 27 ก.พ. 
2563 

โครงการอบรมพื้นฐานโปรแกรม Microsoft excel นศ.ช้ันปีท่ี 1-3 ทักษะอาชีพ การ
เรียนรู ้
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
ทักษะการแก้ปัญหา 

 
 
หลักฐาน 

1. แฟ้มงานสอน course syllabus (ข้อมูลซีดีใน folder ของ AUN 2) มคอ.3 และ มคอ.5 (ข้อมูลซีดีใน folder 
ของ AUN 3) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาและผลสัมฤทธ์การเรียนของนักศึกษา 
3. ผลประเมินการจัดกิจกรรมต่างๆ  
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. เอกสารโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ 
6. เอกสารโครงการสอนภาษาจีน 
7. โครงการเยี่ยมชมโรงงาน 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 

       

Overall opinion        

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 

หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินนักศึกษาทกุคนทุกชั้นปี โดยท าการประเมินสามช่วงเวลา คือ (1) ช่วงการรับเข้า
ศึกษา (2) ระหว่างการศึกษา และ (3) ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยการประเมินในแต่ละระยะจะมีการก าหนดช่วงเวลาและ
เกณฑ์ในการประเมินไว้อย่างชัดเจน มีการแจ้งให้ผู้เรียนทราบตั้งแต่ก่อนเร่ิมการเรียนในช่วงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ
มีประกาศล่วงหน้าก่อนการประเมินผลทุกครั้งเพื่อนักศึกษามีเวลาในการเตรียมตัวก่อนการประเมิน  

(1) การประเมินช่วงการรับเข้า  
โครงการจัดตั้งฯ ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตามแผนที่วางไว้ โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

มี 2 แบบ คือ (1) รับสมัครผ่านโครงการรับตรงของโครงการจัดตั้งฯ ได้แก่ โครงการช่อศรีตรัง อินเตอร์ ช่อศรีตรัง 1 
และ กล้ายาง และ (2) รับสมัครผ่านโครงการรับของมหาวิทยาลัยและผ่านระบบของ ทปอ. ตามรอบการรับสมัคร 5 
รอบ (TCAS1 – TCAS5) ในแต่ละโครงการรับสมัครที่เปิดรับในแต่ละรอบมีการก าหนดนโยบาย วิธีการ และเกณฑ์การ
รับนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน โครงการจัดตั้งฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เกณฑ์การ
รับสมัคร วิธีการคัดเลือก และช่วงเวลาการรับสมัครให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ได้แก่ เว็บไซต์ของงานรับสมัครนักศึกษา (https://entrance.psu.ac.th/) เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโครงการจัดตั้งฯ 
(https://stirc.psu.ac.th; https://www.facebook.com/STIRC.PSU) ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา วิชาแนะแนว
โรงเรียนต่างๆ โครงการติวข้น ค้นฝัน และผ่านเว็บไซต์โซเชียลอ่ืนๆ เช่น https://www.trueplookpanya.com และ 
https://www.sangfans.com/tcas5-psu เป็นต้น 

ในกระบวนการก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตร ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งฯ ประธานหลักสูตร 
และคณาจารย์ประจ าหลักสูตรจะประชุมหารือร่วมกัน โดยเร่ิมจากการทบทวนเกณฑ์เดิมของปีการศึกษาที่ผ่านมา หาก
เกณฑ์การรับสมัครไม่มีความเหมาะสมจะถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับหลักสูตรและผู้สมัครในปัจจุบัน หลังจากผ่านความ
เห็นชอบจากหลักสูตรแล้ว เกณฑ์การรับสมัครในแต่ละรอบจะถูกส่งไปขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย ก่อนจะท าการ
ประชาสัมพันธ์   

หลักสูตรได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบท าการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะถูกแจ้งให้มาสัมภาษณ์
ในวัน เวลา ที่ก าหนด ซึ่งโครงการจัดตั้งฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้สมัครผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งฯ (ประธาน) และอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกอย่างน้อย 2 ท่าน (กรรมการ) 
เพื่อพิจารณาและประเมินผู้สมัคร โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้แสดงศักยภาพของตนเอง คณะกรรมการทุกท่านจะมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อคัดกรองผู้สมัครที่มีศักยภาพเพียงพอในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุ 
ELOs ของหลักสูตรได้ หลังจากได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละรอบแล้ว โครงการจัดตั้งฯ จะท าการสรุป ประเมิน
และทบทวน เกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการประเมินนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงใช้ในคร้ังต่อไป เช่น ใน
วันสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผู้สมัครจ านวนหนึ่งมีปัญหาเร่ืองการหาห้องสอบ โครงการจัดตั้งฯ จึงได้ท า
แผนที่และปักหมุดสถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครสามารถแสกนต าแหน่งที่ตั้งและใช้ Google map น าทาง พร้อมกันนี้
ได้จัดสายด่วนเพื่อให้นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ได้อีกด้วย เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์รอบที่ 2 และ
ต่อๆ ไป จากการติดตามการด าเนินงานพบว่า ผู้สมัครสามารถค้นหาสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้เร็วและถูกต้องมากข้ึน เม่ือ
กระบวนการคัดเลือกทุกรอบเสร็จสิ้น โครงการจัดตั้งฯ จะท าการสรุปจ านวนผู้สมัคร ผู้ยืนยันสิทธิ์ ทบทวนเกณฑ์การรับ
สมัครและกระบวนการต่างๆ ส าหรับการคัดเลือกผู้สมัครต่อไป 

โครงการจัดตั้งฯ ท าการบันทึกประวัติของนักศึกษาแต่ละคนทุกชั้นปี เช่น สมัครเข้าศึกษาในรอบใด เป็น
นักศึกษาที่มาจากโรงเรียนใด จังหวัดใด มีผลการเรียน และจ านวนหน่วยกิตสะสมเป็นอย่างไร เพื่อจัดท าเป็นข้อมูล
ส าหรับการวางแผนการเรียน การดูแล และการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในระหว่างเรียนให้บรรลุตาม ELOs 
ที่วางไว้ และเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับสมัครในอนาคต  

จากการติดตามและประเมินผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้สมัครส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนบาง
รายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าผลการเรียนในโรงเรียนจะอยู่ในระดับดีก็ตาม โครงการจัดตั้งฯ จึง

https://entrance.psu.ac.th/
https://stirc.psu.ac.th/
https://www.facebook.com/STIRC.PSU)%20ตลาด
https://www.sangfans.com/tcas5-psu%20เป็น
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มีมติให้จัดท าโครงการค่ายวิชาการให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับทัศนคติของนักศึกษาต่อ
การเรียนวิชาต่างๆ ในค่ายวิชาการนี้มีการสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นเวลาสองสัปดาห์ก่อน
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562  มีการประเมินโดยให้นักศึกษาสอบก่อนและหลังจัดโครงการ ซึ่งจากผลจากการ
ติดตามประเมินผลพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการสอบที่ดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการและมีทัศนคติที่ต่อการเรียนวิชา
ต่างๆ ดีขึ้น ซึ่งโครงการจัดตั้งได้มีแผนที่จะจัดให้กับนักศึกษารหัส 63 แต่เนื่องจากในปี 2563 มีปัญหาเรื่องของโรค
ระบาด COVID-19 โครงการจัดตั้งฯ ได้ท าการยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ และได้วางแผนไว้ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 
2564 ต่อไป   

2) การประเมินระหว่างการศึกษา  
โครงการจัดตั้งฯ ได้ด าเนินการก าหนดผลการเรียนรู้รายวิชา (CLOs) ที่สอดคล้องกับ ELOs ในทุกรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม (ELOs) ของหลักสูตรที่วางไว้ได้ ซึ่งผลการเรียนรู้รายวิชา แผนการสอน 
และกระบวนการการวัดและประเมินผลจะถูกระบุไว้ใน course syllabus และ มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา นอกจากนี้
วิธีการและช่วงเวลาในการประเมินผลการศึกษา รวมถึงวันเวลาในการสอบ (สอบย่อย-ระหว่างภาค-ปลายภาค) การ
น าเสนองาน การส่งงาน/รายงาน และอ่ืน ๆ ก็จะถูกระบุไว้อย่างชัดเจนใน course syllabus และ มคอ.3 ด้วย
เช่นเดียวกัน ข้อก าหนดต่างๆ เหล่านี้อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งแก่ผู้เรียนในชั่วโมงแรกของการสอน อาจารย์จะเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ซักถามและเสนอในสิ่งที่นักศึกษาไม่เห็นด้วย เพื่อท าข้อตกลงร่วมกันในรายวิชานั้นๆ อาจารย์ผู้สอนจะท า
การสอบถามนักศึกษาเพื่อเตือนและย้ าในเรืองคะแนนและการประเมินผลก่อนที่จะมีการสอบประเมินผล 

การประเมินผลการเรียนรู้ในระหว่างการศึกษาจะเริ่มจากการสอบย่อยในแต่ละวิชา การท ารายงาน การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ และการสอบกลางภาค/ปลายภาค หลักสูตรมีการด าเนินการประเมินข้อสอบก่อนจะใช้สอบจริงทกุ
คร้ัง ในเอกสารประเมินข้อสอบต้องมีการเขียนระบุความสอดล้องของ CLOs กับ ELOs การประเมินข้อสอบใช้กรรมการ
อย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งกรรมการต้องไม่เป็นผู้ที่สอนวิชานั้นๆ กรรมการจะเป็นผู้ประเมินข้อสอบว่าสามารถท าให้นักศึกษา
บรรลุตาม CLOs ของแต่ละวิชาและ ELOs ของหลักสูตรได้หรือไม่ หากข้อสอบไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ กรรมการจะให้
ค าแนะน าเพื่อแก้ไขข้อสอบ ในบางรายวิชาจัดให้มีการน าเสนอของนักศึกษาแบบปากเปล่าและเชิญคณาจารย์ที่ไม่ได้
สอนวิชานั้นๆ มาร่วมให้คะแนนและประเมิน เช่น ในรายวิชาปฏิบัติการแปรรูปยางได้ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลการ
ทดลองในรูปแบบบรรยายโปสเตอร์ คณาจารย์ทุกท่านมาร่วมฟัง ให้คะแนน และประเมิน ซึ่งนักศึกษาไม่เพียงแค่ได้รับ
ค าแนะน าทางวิชาการ แต่ยังได้รับค าแนะน าด้าน soft skill อ่ืนๆ เช่น การจัดรูปแบบตัวหนังสือ การแต่งตัว และการ
พูด เป็นต้น ซึ่งจากการติดตามผลหลังจากนักศึกษาได้รับค าแนะน า พบว่า นักศึกษามีความระมัดระวังในการท ารายงาน
มากข้ึน โครงการจัดตั้งฯ ยังพบว่านักศึกษาบางส่วนยังมีปัญหาในรายวิชาแคลคูลัส ฟิสิกส์ และเคมี จึงได้ท าการจัดการ
สอนพิเศษเพิ่มเติม และติดตามผลพบว่านักศึกษาหลายคนสามารถท าข้อสอบได้ดีขึ้นหลังจากได้เรียนเพิ่มเติม 

นอกจากนี้โครงการจัดตั้งฯ ยังได้ด าเนินการสอบถามอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ภาษาจีนและ
ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประเมินทักษะภาษาจีนและทักษะการใช้โปรแกรมแปรผล excel ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 และ 3 ซึ่งจากการประเมินร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนพบว่า นักศึกษาหลายคนสามารถใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสารได้ดี อย่างไรก็ตามโครงการจัดตั้งฯ ได้มีแผนที่จะจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาจีน (HSK) ให้นักศึกษาในปี
การศึกษาหน้า นักศึกษาหลายคนไม่มีทักษะการใช้โปรแกรม excel เพื่อการน าเสนอข้อมูล โครงการจัดตั้งฯ จึงได้
จัดการอบรมการใช้โปรแกรม excel เพื่อการน าเสนอข้อมูลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จากการติดตามประเมินผล
พบว่านักศึกษามีทักษะในการน าเสนอข้อมูลด้วย excel เพิ่มขึ้น และนักศึกษายังได้ขอให้จัดกิจกรรมนี้เพิ่มด้วย ซึ่งจาก
การทบทวนได้ข้อสรุปว่า จะมีการจัดอบรมการใช้โปรแกรม Excel นี้ ให้กับนักศึกษารุ่นอื่นๆ ต่อไป 

หลักสูตรได้ท าการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในส่วนที่เป็น soft skill จากการสังเกตและการติดตาม
จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนๆ และจากการเข้าร่วมกิจกรรม 100 ชั่วโมง ซึ่งมีการติดตามนักศึกษาทุกคนทุกชั้นปีอย่าง
สม่ าเสมอ มีการด าเนินการท าประวัติผลการเรียนและประวัติการเข้าท ากิจกรรมของนักศึกษาทุกคนตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา
จนถึงปัจจุบัน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชา 
และตาม ELOs ที่วางไว้ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Hard และ Soft skills หากนักศึกษามีปัญหาเรื่องผลการเรียนหรือมี
จ านวนชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ ในเบื้องต้นโครงการจัดตั้งฯ จะให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียนและการเข้าร่วม
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กิจกรรมในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจากการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาพบว่า ผลการเรียนขอ งนักศึกษามี
แนวโน้มที่ดีขึ้นตามล าดับ ณ ปัจจุบันนักศึกษารหัส 60 และ 61 มีผลการเรียนมากกว่า 2.00 ทั้งหมด ในขณะที่รหัส 62 
มีน้อยกว่า 2.00 จ านวน 7 คน ผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ แสดงได้ตามตารางที่ AUN5-1 

 
ตารางที่ AUN5-1 ผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ 

รหัสปี
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า 

GPAX Year 1 GPAX Year 2 GPAX Year 3 จ านวนนักศึกษา
ปัจจุบัน Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2 

2560 6 
< 2.00,  6 คน 
ใน 6 คนมีตก
ออก 3 คน 

< 2.00, 1 
คน 

ไม่มีน้อยกวา่ 
2.00  

ไม่มีน้อยกวา่ 
2.00  

ไม่มีน้อยกวา่ 
2.00  

ไม่มีน้อยกวา่ 
2.00  

3 

2561 9 
< 2.00, 3 คน 
ใน 3 คนมีตก
ออก 1 คน 

< 2.00, 2 
คน  

< 2.00, 1 
คน  

ไม่มีน้อยกวา่ 
2.00 

ลาออก
เนื่องจากไม่
ชอบ 1 คน 

  
7 

ออก เนื่องจาก
ไม่ชอบ 2 คน 

2562 22 
<  2.00, 10 

คน  
< 2.00, 7 

คน      

21 
ออกเนื่องจากไม่
ชอบ 1 คน 

 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

ร่วมกับ School of Materials Engineering, Universiti Malaysia Perlis เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษ 
จากการประเมินผลพบว่า กิจกรรมนี้สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจและกล้าใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ซึ่งในอนาคต
โครงการจัดตั้งฯ มีแผนที่จะจัดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาของนักศึกษาเพิ่มด้วย  

การติดตามและประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษาในระหว่างการศึกษาที่หลักสูตรด าเนินการมีหลาย
ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

- การตรวจทาน CLOs ข้อสอบ และแผนการสอนของแต่ละวิชา เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาในแต่ละด้านให้มี
ความรู้ความสามารถจนบรรลุตาม ELOs ของหลักสูตรที่วางไว้ ผ่านกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3  

- การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยคณาจารย์  
- การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและการ

พบปะพูดคุยอย่างสม่ าเสมอทั้งทางตรงและผ่านสื่อโซเชียล (ไลน์) รวมทั้งโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ทุกภาค
การศึกษา) โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าทั้งในเร่ืองการเรียนและทักษะการใช้ชีวิต 

- การติดตามผลการเรียนและการสอบถามปัญหาอุปสรรคต่างๆ  
- การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนทุกภาคการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- การประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
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รูปที่ AUN5-1 ภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารยผ์ู้สอนรว่มกับ School of Materials Engineering, UniMAP 

 
3) การประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรได้ก าหนดว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีจ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามแผนการเรียนของ

หลักสูตรที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 คือ ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต และมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 รวมทั้งผ่านการประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย และมีชั่วโมงกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 100 
หน่วยชั่วโมง วิธีการส าคัญส าหรับการประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนจบการศึกษาที่โครงการจัดตั้งฯ ก าหนดคือ 
กระบวนการฝึกงานและ/หรือสหกิจศึกษา หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนไปฝึกงาน เนื่องจากการฝึกงานเป็นการ
ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมา (Hard skill) และใช้ทักษะ Soft skill เพื่อการด ารงชีวิตร่วมกับคนอ่ืนๆ ในโรงงานด้วย 
โครงการจัดตั้งฯ คาดว่านักศึกษาจะสามารถเรียนรู้จากการฝึกงานว่า นักศึกษายังขาดความรู้และทักษะใดอยู่ ซึ่ง
นักศึกษาสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ในปีการศึกษาที่เหลืออยู่ โครงการจัดตั้งฯ ได้วางแผนที่จะท าการประเมินทักษะของ
นักศึกษาจากการสะท้อนกลับ (Feedback) ของโรงงานที่นักศึกษาได้ไปฝึกงานและการตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมจาก
บุคคลที่ใกล้ชิดนักศึกษาในช่วงฝึกงาน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาว่าบรรลุตาม ELOs ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
เพื่อที่จะวางแผนการพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่นักศึกษาจะจบการศึกษา อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มี
การส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่องโรคระบาด COVID-19 ซึ่งหลักสูตรได้วางแผนให้
นักศึกษากลุ่มไปฝึกงานในช่วงปีการศึกษา 2563 แทน นอกจากนี้ยังมีรายวิชาส าหรับประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
ก่อนจบการศึกษาคือ วิชาโครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง ซึ่งในรายวิชานี้นักศึกษาจะต้องรวบรวมองค์ความรู้
ต่างๆ ที่ได้เรียนมา เพื่อใช้ในการท างานวิจัย หลักสูตรฯ มีแผนที่จะประเมินนักศึกษาโดยใช้คณาจารย์ในโครงการจัดตั้งฯ 
และบุคคลภายนอก เพื่อประเมินและเติมเต็มให้นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาออกไป 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา เช่น การวัดและประเมินผลการศึกษา และการส าเร็จการศึกษา ได้ระบุ
ไว้ใน มคอ.2 และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย นอกจากนี้หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาที่ระบุใน มคอ.2 ด้วยเช่นกันดังต่อไปนี้ (1) อาจารย์ผู้สอนจะประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับค าอธิบาย
รายวิชา จุดมุ่งหมายรายวิชา และ CLOs ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 (2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบ เพื่อท าการ
ประเมินข้อสอบในทุกวิชาก่อนน าไปใช้สอบทุกภาคการศึกษา โดยกรรมการจะต้องไม่เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ  
(3) อาจารย์ผู้สอนจะท าการประเมินนักศึกษาจากการตอบค าถามในข้อสอบ และท าการป้อนข้อมูลกลับให้กับนักศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงและเพิ่มเติมความรู้ในช่วงเวลาที่เหลือ (4) คณาจารย์ประชุมตัดเกรดร่วมกัน (5) 
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนระดับรายวิชาและประเมินอาจารย์ผู้สอนแบบออนไลน์ รวมทั้งท าการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบออนไลน์ และ (6) อาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินดังกล่าวสรุปสาระส าคัญใน มคอ.5 
นอกจากนี้หลักสูตรได้มีแผนที่จะเพิ่มการสอบ comprehensive test โดยเชิญอาจารย์และผู้ทรงฯ จากภายนอก/ 
อุตสาหกรรมมาเป็นกรรมการ เพื่อการประเมินการบรรลุผลตาม ELOs ก่อนส าเร็จการศึกษาด้วย 
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5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to student 

มหาวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และก าหนดสัปดาห์สอบกลาง
ภาคและปลายภาคการศึกษา โดยท าเป็นประกาศเผยแพร่ทางเวปไซด์ล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา อาจารย์
ผู้สอนสามารถก าหนดวันสอบร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีประกาศระเบียบการเข้าห้องสอบ/การขาดสอบ และ
เกณฑ์การสอบได้/สอบตกอย่างชัดเจน โดยใช้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชา (เกรดเฉลี่ย) เป็นตัวบ่งชี้การพ้น
สภาพของนักศึกษา (retire) หลักสูตรได้จัดท าคู่มือนักศึกษาและคู่มือผู้ปกครองแจกให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครองในวัน
ปฐมนิเทศ ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะมีรายละเอียดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและโครงการจัดตั้งฯ รายละเอียดกฎ 
ระเบียบข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การลงทะเบียน แผนการเรียนในแต่ละชั้นปี กฎข้อบังคับต่างๆ ส าหรับ
นักศึกษา การอุทธรณ์ ทุนการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีระเบียบการเข้าห้อง
สอบเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบโดยระเบียบการเข้าห้องสอบ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะท าการย้ าเตือนระเบียบการเข้า
ห้องสอบก่อนถึงสัปดาห์การสอบ และติดระเบียบไว้หน้าห้องสอบ  

รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับรายวิชา เช่น รายละเอียดประจ าวิชา ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง รายละเอียดเนื้อหา รูปแบบการประเมินและสัดส่วนคะแนน รูบริคส์การให้คะแนน และการตัดเกรด จะถูก
แจกและแจ้งนักศึกษาในชั่วโมงแรกของการเรียน ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เพื่อท าข้อตกลงร่วมกัน อาจารย์ผู้สอนจะท าการประเมินการรับรู้ของนักศึ กษาเก่ียวกับ
รายละเอียดของวิชา รูปแบบการประเมินและสัดสว่นคะแนนก่อนมีการสอบกลางภาคและปลายภาค จากการติดตามผล
พบว่า การให้โอกาสกับนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท าข้อตกลงร่วมกัน และการย้ าเตือนนักศึกษาในเร่ืองของข้อตกลง
ร่วมกันก่อนสอบ มีส่วนช่วยให้นักศึกษาระมัดระวังและตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อท าข้อสอบได้มากข้ึน ซึ่งจากการประเมินผล
การด าเนินงานพบว่า รูปแบบการด าเนินงานลักษระนี้ยังมีความเหมาะสมอยู่ อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้ท าการติดตาม
และประเมินทบทวนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อวางแผนปรับปรุงต่อไป 

แนวทางที่หลักสูตรก าหนดให้คณาจารย์ปฏิบัติมีดังนี้ 
(1) อาจารย์ประจ าวิชาแจกและชี้แจง Course syllabus ให้กับนักศึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน ซึ่งใน

เอกสารประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เนื้อหาที่จะเรียน วิธีการเรียนการสอน ช่วงเวลาการสอบ วิธีการวัดและประเมินผล 
การมอบหมายงาน ตารางรูบริคส์ที่ใช้ในการให้คะแนน การแบ่งน้ าหนักคะแนนในกิจกรรมต่าง ๆ และหนังสือ/เอกสารที่
ใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ได้ระบุไว้แล้วใน มคอ.3 นักศึกษายังสามารถดาวน์โหลด Course 
syllabus เอกสารประกอบค าสอน และเอกสาร/สื่อวิดีโอประกอบการสอน ได้เพิ่มเติมจากห้องเรียนเสมือน (padlet)  

(2) อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งผลการสอบให้ทันตอ่ระยะเวลาการถอนรายวิชา หลักสูตรได้จัดท าคู่มือนักศึกษาแจก
ให้นักศึกษาทุกคนในวันปฐมนิเทศซึ่งในคู่มือนักศึกษาจะมีข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการ
อุทธรณ์ และทุนการศึกษา เป็นต้น 

(3) อาจารย์จะต้องให้ค าแนะน า/ อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่นักศึกษาตอบค าถามในข้อสอบไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน 

เกณฑ์ ระบบและวิธีการประเมินนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ของปีที่ผ่านมาถูกน ามาเข้าที่ประชุมทบทวน/
ปรับปรุงใหม่ และน ามาเป็นแบบอย่างในการสร้างระบบและวิธีการประเมินนักศึกษาส าหรับวิชาอ่ืนๆ ตารางที่ AUN 5-2
แสดงวิธีการวัดและประเมินผลของรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งเห็นได้ว่ามีวิธีการวัดและประเมินผลที่ค่อนข้างหลากหลายเพื่อให้
สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ทั้งในแง่ specific outcomes และ generic outcomes การวัด
และประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถท าได้โดยตรง คือ การที่นักศึกษาไม่ทุจริตในการสอบ การเข้าห้องเรียน
ตรงตามเวลา การส่งงานตามเวลาที่ก าหนด และไม่มีการท าผิดทางวินัย 

ใน มคอ.3 ของทุกรายวิชาที่สอนในหลักสูตรฯ จะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผล
การเรียนรูร้ายวิชา แผนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ช่วงเวลาของการสอบ ช่วงเวลาของการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
การกระจายคะแนนตามกิจกรรมต่างๆ (Weight Distribution) เช่น การเข้าเรียน การทดสอบ (Quiz) การสอบกลาง
ภาค การสอบปลายภาค การส่งรายงานและน าเสนอ เป็นต้น และหนังสือ/ เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนไว้ ซึ่ง
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ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบในชั่วโมงแรกของการเรียน นอกจากนี้วิธีการขอดูคะแนนสอบใน
กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยและข้อสอบหลังจากที่ประกาศแล้วก็จะถูกแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกเช่นเดียวกัน 
อย่างไรก็ตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics จะไม่ถูกก าหนดไว้ใน มคอ.3 แต่จะเขียนไว้ใน course syllabus การ
ประเมินผลด้าน soft skills จะใช้ Rubrics เป็นเครื่องมือในการพิจารณา มีการพิจารณาทบทวนรูบริคส์ร่วมกันโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และมีการใช้รูบริคส์ครอบคลุมทั้งการสอบข้อเขียน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การเขียน
รายงาน และรายวิชาปฏิบัติการ โดยใช้รูบริคส์เดียวกันในทุกรายวิชา 

ในทุกรายวิชาอาจารย์ผู้สอนท าการป้อนกลับให้นักศึกษาทุกคนได้ดูคะแนนสอบและการตอบค าถามของ
นักศึกษาทุกคน นักศึกษาที่ไม่เข้าใจวิธีการเขียนหรือตอบค าถามไม่ตรงประเด็นจะได้รับค าแนะน าเพิ่มเติมจากอาจารย์
ผู้สอน ซึ่งการป้อนข้อมูลกลับให้นักศึกษาในลักษณะนี้ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากข้ึนและระมัดระวังในการ
ท าข้อสอบปลายภาคมากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนจะสอบถามกระบวนการ/ วิธีการสอน เพื่อให้นักศึกษา
ได้ป้อนกลับในมุมของนักศึกษาเอง จากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะท าการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในช่วงหลังสอบกลางภาค 
จากการติดตามผลพบว่านกัศึกษาสามารถท าคะแนนในช่วงปลายภาคได้ดีกว่ากลางภาคซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลีย่น
วิธีการสอนและการป้อนกลับให้กับนักศึกษา และจากการประชุมทบทวน หลักสูตรได้มีมติให้ท าการป้อนกลับในลักษณะ
ดังกล่าวต่อไป  
 
ตารางที่ AUN5-2 วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการตัดเกรดของรายวิชาตา่งๆ 

รหัส วิธีการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
168-101 1,2 (กลุ่ม),4,5 1,4,6,7 
168-201 1,2 (กลุ่ม),4,5 1,4,6,7 
168-202 1,4 (เดี่ยว),5 1,4,6,7 
168-203 1,2 (เดี่ยว),5,6 1,4,6,7 
168-210 1,2 (เดี่ยว),5 1,4,6,7 
168-211 1,4,8 1,4,6,7 
168-310 1,2 (กลุ่ม),8 1,4,6,7 
168-320 1,4,6 1,4,6,7 
168-321 1,4,6 1,4,6,7 
168-322 1,4,6 1,4,6,7 
168-323 1,4,6 1,4,6,7 
168-324 1,4,6 1,4,6,7 
168-325 1,4,6 1,4,6,7 
168-326 1,3,4,6 1,4,6,7 
168-391 4,5,8 4,5,6 
168-392 4,5,8 4,5,6 
168-393 4,5,8 4,5,6 
168-301 1,2 (เดี่ยว),6 1,4,6,7 
168-302 1,6 1,4,6,7 
168-401 1,6 1,4,6,7 
168-402 1,2 (เดี่ยว),6 1,4,6,7 
168-482 2 (เดี่ยว),4,5,7 3,4,5 
168-483 2 (เดี่ยว),4,5,7 3,4,5 
168-484 2 (เดี่ยว),4,5,7 3,4,5 
168-311 1,4 1,4,6,7 
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รหัส วิธีการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
168-312 1,4 1,4,6,7 
168-313 1,4,5 1,4,6,7 
168-327 1,2 (เดี่ยว) 1,4,6,7 
168-328 1,4 1,4,6,7 
168-410 1,4 1,4,6,7 
168-411 1,2 (เดี่ยว) 1,4,6,7 
168-412 1,2 (เดี่ยว) 1,4,6,7 
168-413 1,4 1,4,6,7 
168-414 1,4 1,4,6,7 
168-415 1,4 1,4,6,7 
168-471 1,2 (เดี่ยว),4,5 1,4,6,7 
168-472 1,2 (เดี่ยว),4,5 1,4,6,7 
168-473 1,2 (เดี่ยว),4,5 1,4,6,7 
168-474 1,2 (เดี่ยว),4,5 1,4,6,7 
168-480 4,5 3,4 
168-481 4,5,7 3,4 

หมายเหตุ: วิธีการตัดเกรดอิงเกณฑ์ทั้งหมด 
วิธีการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
9. การบรรยาย 
10. การมอบหมายงาน (เดี่ยว/กลุ่ม) 
11. กรณีศึกษา 
12. การน าเสนอหนา้ชัน้เรียน/อภิปราย 
13. การจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม 
14. การวิพากษ์กลุ่ม 
15. การท าวิจัย 
16. การท าการทดลอง 

8. สอบทฤษฎ ี
9. สอบปฏิบัต ิ
10. การสอบน าเสนอโครงงาน 
11. คะแนนรายงาน 
12. คะแนนการน าเสนอ 
13. คะแนนการมีสว่นร่วมในชั้นเรียน 
14. การใช้รูบริคส์ส ์

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

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตร ในแต่ละวิชาได้ถูกระบุไว้โดยผู้สอนใน มคอ.3 ก่อนการเปิด
ภาคการศึกษา ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ CLOs ของรายวิชานั้น ๆ ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านใด อันจะประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียน การสอบย่อย การท ารายงาน การ
น าเสนอหน้าห้องเรียน การมีส่วนร่วมภายในห้องเรียน และงานที่ได้รับมอบหมาย หลักสูตรก าหนดให้มีการใช้รูบริคส์ใน
ทุกรายวิชา เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและการตัดเกรดเป็นไปอย่างเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และ
ยุติธรรม หลักสูตรจึงได้จัดท าแนวปฏิบัติของรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ข้อสอบที่น ามาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจะต้องครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนและสอดคล้องกับ
ผลการเรียน (CLOs) ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา มีการกระจายความยากง่ายของข้อสอบและเนื้อหามีความถูกต้อง มี
ความเหมาะสมของของปริมาณข้อสอบกับเวลาสอบ 

2. มีคณะกรรมการพิจารณาประเมินข้อสอบทุกรายวิชาก่อนน าไปใช้สอบ โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็น
ประธานและมีคณาจารย์อีกสองท่านเป็นกรรมการ โดยกรรมการที่ประเมินข้อสอบนั้นต้องไม่เป็นผู้ที่สอนวิชานั้นๆ เมื่อ
ได้รับค าแนะน าจากกรรมการประเมินข้อสอบแล้ว อาจารย์ก็จะท าการแก้ไขก่อนที่จะให้นักศึกษาใช้ในการสอบจริงต่อไป  
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3. ทุกรายวิชาจะมีการตัดเกรดเป็นแบบอิงเกณฑ์เพื่อความยุติธรรมและเสมอภาคกันของนักศึกษาทุกคน และ
แจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกันตั้งแต่คาบแรกของการเรียน ซึ่งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องแจ้งให้นักศึกษา
ทราบก่อนการประเมินผลการเรียนรู้ในรอบนั้น ๆ จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีมติว่าให้ทุก
รายวิชาใช้เกณฑ์ระดับคะแนนแบบเดียวกัน ดังนี้ 

A: 80-100  B+: 75-79  B: 70-74 C+: 65-69 
 C: 60-64  D+: 55-59  D: 50-54 E: 0-49  

4. มีการประชุมตัดเกรดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
5. การน าเสนอและการเขียนรายงานที่ได้รับมอบหมายจะใช้การเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์ส์ (rubrics) 

และมีการแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนแก่นักศึกษาทุกครั้งที่มีการมอบหมายงาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถท างานที่
ได้รับมอบหมายบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ หลังการประเมินผลมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบและชี้ให้เห็นข้อดี-ข้อด้อย
ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองก่อนการประเมินในคร้ังต่อไป 

6. หลังจากการสอบจะมีการประเมินผลการตอบค าถามของนักศึกษา และมีการแจ้งคะแนนและเฉลยแนวการ
ตอบให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากข้ึนด้วย 

7. ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยหรือไม่มั่นใจในผลการประเมินของตนเอง นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผล
การประเมินของตนเองผ่านอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง หรือยื่นข้อร้องเรียนขอทบทวนการประเมินผลการเรียนของตนเอง
ผ่านช่องทางของโครงการจัดตั้งฯ หรือผ่านกองทะเบียนและประเมินผลของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน  

ในชั่วโมงแรกของการเรียน นอกจากอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  การประเมินผล 
สัดส่วนคะแนน และรูยริคการให้คะแนนแล้ว อาจารย์ผู้สอนยังมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอความคิดเพิ่มเติม ซึ่ง
ในกรณีที่นักศึกษาไม่เห็นด้วยกับการประเมินในรูปแบบหรือสัดส่วนการให้คะแนน นักศึกษาสามารถเสนอและขอ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกันส าหรับรายวิชา อาจารย์ประจ าวิชาจะท าการสอบถาม/ ย้ า
ข้อตกลงต่างๆ และการให้คะแนนในรายวิชา ก่อนที่จะมีการสอบกลางภาค/ ปลายภาค หรือก่อนการน าเสนอ หลังจาก
การสอบกลางภาคจะมีการป้อนข้อมูลกลับให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนในช่วงปลายภาคได้ 
ซึ่งจากการติดตามผลพบว่า นักศึกษามีการวางแผนและมีความตั้งใจในการท าข้อสอบมากขึ้นหลังจากที่ได้รับการ
ป้อนกลับ เนื่องจากนักศึกษาสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ หากนักศึกษาต้องการให้ผลการเรียนอยู่ในระดับใด หลังจาก
จบปีการศึกษาหลักสูตรได้ท าการประชุมเพื่อทบทวนรูปแบบการประเมินในภาพรวมและพบว่าให้ใช้กระบวนการและ
วิธีการส าหรับการประเมินนี้ต่อไป ซึ่งปัจจุบันยังถือว่าอยู่ในระดับดี และวางแผนเพื่อใช้ในภาคการศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป 

อย่างไรก็ตามในปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรได้ปรับเพิ่มคะแนนการเข้าห้องเรียน และการมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและมีความกล้าในการเสนอแนวคิด/ ความคิดเห็น/ มีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนมากขึ้น มีการปรับคะแนนรายงานเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาท าการศึกษาด้วยตัวเองนอกเวลามากขึ้น เป็นต้น ซึ่ง
ผลจากการติดตามพบว่านักศึกษาเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และมีความกล้าในการเสนอความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพูด
และเขียนรายงานมากข้ึน ซึ่งหลักสูตรฯ ได้มีแผนที่จะใช้รูปแบบการให้คะแนนนี้ต่อไป 

การประกันคุณภาพข้อสอบของหลักสูตรใช้หลักการเทียบข้อสอบว่าจะช่วยให้บรรลุ CLOs หรือไม่ การใช้
เกณฑ์เดียวกันในทุกรายวิชาช่วยประกันความยุติธรรม การใช้รูบริคส์ในการให้คะแนนช่วยให้มีความเที่ยงธรรมในการให้
คะแนน จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่า ระบบการประเมินข้อสอบและรูบริคส์ที่ใช้ยงัเหมาะสมอยู่ ซึ่งใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรได้ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินข้อสอบให้มีความละเอียดมากข้ึน โดยในแบบฟอร์มจะ
มีการระบุความสอดล้องของ CLO และ ELO ด้วย ซึ่งหลักสูตรจะท าการติดตามและประเมินผลนักศึกษาว่าสามารถ
บรรลุตาม ELOs ที่วางไว้หรือไม่ เพื่อน าผลมาพิจารณาและวางแผนการประเมินข้อสอบต่อไป  
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

หลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลสะท้อนกลับ (feedback) ผลการประเมินการสอบและงานที่ได้รับ
มอบหมายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติแล้ววันเวลาที่ท าการป้อนกลับจะถูกก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในแบบ
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ประเมินข้อสอบและจะแจ้งให้กับนักศึกษารับทราบตามวัน เวลาที่ก าหนดไว้ หลักการเบื้องต้นที่โครงการจัดตั้งฯ ก าหนด
คือ  

1. การเฉลยการแบบฝึกหัด/การบ้านก่อนการเรียนในคาบเรียนถัดไป หรือหลังจากจบบทเรียนนั้น ๆ 
2. การให้ค าวิจารณ์/ข้อเสนอแนะ หลังจากการน าเสนอหน้าห้องเรียนหรือการสอบโครงงาน 
3. อาจารย์ผู้สอนเฉลยข้อสอบหลังการสอบเสร็จสิ้น 
4. อาจารย์ผู้สอนต้องประกาศผลสอบกลางภาคแก่ผู้เรียนก่อนหมดเวลาถอนรายวิชานั้น ๆ 
การที่นักศึกษาได้ทราบผลการประเมินและผลสะท้อนกลับอย่างทันท่วงทีจะช่วยให้นักศึกษามีเวลาในการคิด

พิจารณาและน ามาใช้ในการปรับปรุงตนเองและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลในการช่วยปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้ ผลสะท้อนที่ได้รับทั้งจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จะถูกรวบรวมและน ามาทบทวน เพื่อวางแผนการ
สอนนกัศึกษาให้เหมาะสมต่อไป  

ตัวอย่างการป้อนกลับในปีการศึกษาที่ผ่านมาส าหรับวิชาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และวิชาการวิเคราะห์
สมบัติและการทดสอบยาง ในกระบวนการป้อนกลับอาจารย์จะคืนกระดาษค าตอบจากการสอบย่อยและการสอบกลาง
ภาคให้กับนักศึกษาแต่ละคนได้ดูการเขียนตอบค าถามและคะแนนของตนเองหลังจากอาจารย์ตรวจข้อสอบเสร็จแล้ว 
จากนั้นอาจารย์จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัย และอาจารย์ผู้สอนจะแนะน าแนวทางการตอบค าถาม หรือ
สรุปใจความส าคัญในส่วนที่นักศึกษายังไม่เข้าใจ ซึ่งผลจากการป้อนกลับท าให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบ
ในการตอบค าถามข้อสอบปลายภาคมากข้ึน  

จากการทบทวนกลไกการป้อนกลับพบว่า การป้อนข้อมูลต่างๆ เช่น ผลการเรียน/ กิจกรรม และทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการบรรลุตาม ELOs ให้นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม/ ทันเวลา และสม่ าเสมอ ช่วยให้นักศึกษาสามารถ
วางแผนการศึกษาได้ดีขึ้น นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบกลางภาคน้อยเนื่องจากเข้าเรียนสาย จะเข้าเรียนตรงเวลาและ
สม่ าเสมอในช่วงครึ่งหลัง อีกทั้งยังท าคะแนนสอบปลายภาคได้ค่อนข้างดี และนักศึกษาที่มีจ านวนกิจกรรมไม่ครบ
สามารถวางแผนเข้ากิจกรรมตามภาคการศึกษา โครงการจัดตั้งฯ จะให้นักศึกษาท าการประเมินกระบวนการป้อนกลับที่
ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรในทุกปีการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ซึ่งกระบวนการ
นี้ก็จะถูกเสนอเข้าในที่ประชุมเพื่อหาข้อปรับปรุง และเพื่อให้วิชาอ่ืนๆ ได้น าไปปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกัน 

โครงการจัดตั้งฯ ได้ท าแบบประเมินรายวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท าการประเมินรายวิชาทั้งในส่วน
ของเนื้อหารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และตัวผู้สอน การประเมินจะท าหลังจากที่นักศึกษาเรียนจบรายวิชานั้นๆ 
ผลสะท้อนกลับของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาจะถูกน ามาใช้ในการจัดท า มคอ.5 และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนเพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุตาม ELOs ที่วางไว้ของหลักสูตร 
 หลักสูตรได้มีระบบการดูแลนักศึกษา โดยจัดกลุ่มนักศึกษาและมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล อาจารย์ทุก
คนจะมีจ านวนนักศึกษาใกล้เคียงกัน นักศึกษารหัส 61 มีจ านวน 8 คน จึงแบ่งเป็นสองกลุ่ม นักศึกษารหัส 62 มีจ านวน 
22 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม และนักศึกษารหัส 63 มีจ านวน 17 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มเช่นเดียวกัน  การจัดกลุ่มจะพิจารณา
บุคลิกภาพของนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพต่างกันจะอยู่ร่วมกันเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลักสูตรได้ด าเนินการและวางแผนให้นักศึกษาทุกชั้นปีพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะพบอาจารย์ที่ปรึกษาเดือนละ 1 คร้ัง จากการติดตามพบว่านักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่จะสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านกลุ่ม เฟซบุ๊กเนื่องจากสามารถสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว 
นักศึกษาจะขอค าปรึกษาผ่านทางไลน์และจะได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาทันที นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 
จะสามารถพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาได้บ่อยคร้ังเนื่องจากนักศึกษาทั้งสองชั้นปีมีวิชาเรียนที่โครงการจัดตั้งฯ เป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งเวลานักศึกษามีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถให้ค าแนะน าได้ทันท่วงที จากการติดตามและประเมินผลภาพรวม
ของการสะท้อนกลับให้กับนักศึกษาพบว่า รูปแบบที่โครงการจัดตั้งฯ ใช้ในปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่และโครงการ
จัดตั้งฯ ได้มีแผนที่จะด าเนินวิธีการสะท้อนกลับดังกล่าวต่อไป  
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5.5 Students have ready access to appeal procedure 
นักศึกษาทุกคนจะได้รับ “คู่มือนักศึกษา” และรับฟังค าชี้แจงเกี่ยวกับการอุทธรณ์ต่าง ๆ ในวันปฐมนิเทศ (ปี

การศึกษานี้จัดผ่านออนไลน์) ซึ่งในคู่มือนักศึกษาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งฯ การ
ลงทะเบียนเรียนในแต่ภาคการศึกษา กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์หรือการยื่นข้อร้องเรียนต่าง ๆ เช่น 
อุทธรณ์ผลการเรียนในรายวิชา และการอุทธรณ์เนื่องจากการผิดวินัยร้ายแรง มหาวิทยาลัยมีกระบวนการขอทบทวนการ
ต ร ว จ ข้ อ ส อ บ ใ ห ม่ ข อ ง ท ะ เ บี ย น ก ล า ง  โ ด ย ป ร ะ ก า ศ ใ น เ ว ป ไ ซ ต์ 
(https://ref.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf) ซึ่งนักศึกษาสามารถท าเรื่องร้องเรียนโดยตรงเพื่อขอ
ทบทวนการตัดเกรด หรือจะร้องเรียนผ่านโครงการจัดตั้งฯ ได้เช่นกัน นักศึกษาสามารถขอดูผลการตรวจข้อสอบจาก
อาจารย์ผู้สอนได้ทุกรายวิชา และกระบวนการขอดูคะแนนสอบ/ผลการตรวจข้อสอบ จะขึ้นอยู่กับคณะที่เป็นเจ้าของ
รายวิชา ส าหรับรายวิชาที่จัดสอนโดยโครงการจัดตั้งฯ จะด าเนินการดังนี้ นักศึกษาสามารถขอดูการให้คะแนนสอบจาก
อาจารย์ผู้สอนได้ หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการให้คะแนน/การตัดเกรด นักศึกษาจะปรึกษากับประธานหลักสูตร
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้อ านวยการโครงการจัดตั้ง ฯ และยื่นค าร้องขอทบทวนคะแนนสอบใหม่ผ่านกองทะเบียน
และประเมินผล โดยใช้เอกสารแบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์กอง
ทะเบียนและประมานผล ในกรณีที่เร่ืองร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจของประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ที่
ปรึกษา จะมีกระบวนการด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. ผู้ร้องเรียนท าบันทึกถึงผู้อ านวยการโครงการจัดตั้ง ฯ หรือส่งข้อความทางอีเมล์ 
2. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้ง ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยผู้อ านวยการ

โครงการจัดตั้ง ฯ (ประธานกรรมการ) และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่เก่ียวข้องกับข้อร้องเรียนอีก 2 ท่าน 
3. คณะกรรมการ ฯ ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 7-30 วัน โดยพิจารณาถึงความเร่งด่วน

และความเหมาะสมของเรื่องร้องเรียน 
4. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้ง ฯ เป็นผู้ชี้แจงผลการสอบสวนให้ผู้ร้องเรียนรับทราบด้วยวาจาและมีการลงนาม

บันทึกทั้งสองฝ่าย  
 ส าหรับการอุทธรณ์เนื่องจากผิดวินัยร้ายแรง เช่น การเสพสุรา ยาเสพติด การเล่นการพนัน การทุจริตการสอบ 
เป็นต้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระท าผิดวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2548 ในหมวดที่ 3 การอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา ได้ก าหนดให้นักศึกษายื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดี
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ทราบค าสั่ง  

ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาไม่มีนักศึกษาของโครงการจัดตั้ง ฯ ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอดูคะแนนรายวิชาหรือ
อุทธรณ์เนื่องจากผิดวินัยร้ายแรง นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งฯ ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ผลการ
ประเมินพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

จากการติดตามผลการด าเนินงานพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากคู่ มือนักศึกษา โดยเฉพาะในส่วน
ของการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งในอนาคตโครงการจัดตั้งฯ มีแผนที่จะท าคู่มือให้สวยงามมากข้ึน 

 
หลักฐาน 
 1. เอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ผ่านโครงการรับตรง ช่อศรีตรังอินเตอร์  ปี
การศึกษา 2563 
 2. เอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ผ่านโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาบุคคล
เข้าศึกษา โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PATและวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 
 3. เอกสารแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์  
 4. ไฟล์ Excel ประวัติผลการเรียนของนักศึกษา  
 5. Course syllabus (ยกตัวอย่างรายวิชาปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปยาง) (ข้อมูลซีดีใน folder ของ AUN 
 2) 
 6. เอกสารการประเมินข้อสอบวิชา (ยกตัวอย่างวิชาวัสดุยาง) 

https://ref.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf
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 7. โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Excel 
 8. Padlet ส าหรับรายวิชา (ยกตัวอย่างรายวิชา Rubber Testing and Characterization) 
 9. แบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ยกตัวอย่างรายวิชา Rubber Testing and Characterization) 
 10. คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
 11. เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 

assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 
 develop and use a variety of instructional media; 
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 
เกณฑ ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 
and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service 
 การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะ
อ่ืนๆ และจัดสรรต าแหน่งอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ให้แก่โครงการจัดตั้งฯ จ านวน 4 อัตรา โครงการจัดตั้ง
ฯ ได้ท าการขอต าแหน่งอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เพิ่มอีก 1 อัตรา แต่ไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่เพิ่มอัตราก าลัง 
 โครงการจัดตั้งฯ มีการปรับเปลี่ยนผู้อ านวยการ เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร .วราภรณ์ ตันรัตนกุล ได้
ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการ และตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 0143/2563 ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิม
ยานนท์ เป็นผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งฯ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้การ
บริหารงานภายในโครงการจัดตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามค าสั่งเลขที่ 0541/2563 ได้
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล เป็นผู้รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งฯ และตามค าสั่ง
เลขที่ 0402/2563 ได้แต่งตั้ง ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ เป็นผู้รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งฯ อีกต าแหน่ง
ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วยดูแลทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ท าให้โครงการจัดตั้งฯ 
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มาร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นในการแสดงแผนอัตราก าลังทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 อาจารย์ประจ าโครงการจัดตั้ง ฯ จ านวน 4 คน ได้รับการอนุมัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2561 มีหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการ เพื่อตอบสนองภารกิจของหลักสูตรและโครงการจัดตั้ง ฯ อาจารย์ทั้ง 4 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์และยางซึ่งเป็นสาขาที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตร ท าให้การบริหาร
จัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ประจ าโครงการจัดตั้ง ฯ ทั้ง 4 คน ขณะนี้สามารถเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีการบรรจุเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ ในปี พ.ศ. 
2562 และอาจารย์ทั้ง 4 คน มีแผนในการยื่นขอต าแหน่งวิชาการในปีการศึกษา 2563 โครงการจัดตั้งฯ จึงมีนโยบาย
และแนวปฏิบัติเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ในทุกด้าน เช่น การให้งบประมาณสนับสนุนการเข้าประชุม
วิชาการ/อบรม/สัมมนา คนละ 40,000 บาท/ปีอาจารย์ทุกคนมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ AUN6-1 และเป็นผู้ให้บริการวิชาการด้านวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือของ
โครงการจัดตั้งฯ แก่คณะต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยอ่ืน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม
ยาง  
ตารางที่ AUN6-1 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 

ชื่อโครงการวิจัย คณะนักวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ (บาท) 

โฟมพอลิยูริเทนฐานชีวภาพเตรียมจากยาง
ธรรมชาติและน้ ามันปาล์ม 

วราภรณ์ ฤดี ณัฐพนธ์ ม.อ. 400,000 

แผ่นรองฝ่าเท้าซับแรงกระแทกจาก
ยางพารา 

ณัฐพนธ์ พรศิริ เอกวิภู ม.อ. 110,000 

กรวยยางอัดรูระเบิดจากยางธรรมชาติ
ส าหรับใช้ในงานด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ 

ณัฐพนธ์  วิฆเนณว์  สกุลรัตน์ พงศ์ศิริ ม.อ. 110,000 

การพัฒนาวิธีสร้างอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์
บนกระดาษด้วยน้ ายางพาราส าหรับ
ตรวจวัดสารโปรเมทาซีน 

อับดุลฮากิม อภิชัย นาบิล ม.อ. 100,000 
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ฟองน้ าส าหรับแต่งหน้า
จากน้ ายางธรรมชาติ 

ณัฐพนธ์ กานดา  อับดุลฮากิม สวทช. 83,500 

วัสดุพิมพ์ส าหรับการพิมพ์ 3 มิติจากยาง
ธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก 

ณัฐพนธ์ เอกวิภู ลัดดาวัลย์ สนอง  

ปารินทร ทวีศักดิ์ 

สกว. 1,319,702 

อุปกรณ์ยางยืดเปลี่ยนสีได้เพื่องาน
กายภาพบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุ 

กานดา อภิชาติ 

 

ม.อ. 110,000 

ผลของชนิดและระดับพันธะเชื่อมโยงแบบ
ต่างๆ ต่อพฤติกรรมการตกผลึกของยาง
ธรรมชาติวัลคาร์ไนซ์ 

อับดุลฮากิม นาบิล ม.อ. 200,000 

อิทธิพลของยางที่มีขั้วต่อสมบัติของยาง
ธรรมชาติเสริมแรงด้วยสารตัวเติมซิลิกา 

กานดา ม.อ. 200,000 

การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิแลคติค
แอซิดด้วยยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิไว
นิลพรอพิโอเนต 

ฤด ีวราภรณ์ ม.อ. 200,000 

การศึกษาอิทธิพลของกระบวนการผลิตต่อ
สมบัติของยางแท่ง 

กานดา ฤดี ณัฐพนธ์  

อับดุลฮากิม 

ม.อ. 499,225 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสาหลักน าทางและ
วัสดุหุ้มแบริเออร์จากยางพาราส าหรับงาน
จราจรและความปลอดภัยทางถนน 

อาซีซัน เจริญ ณัฐพนธ์  สุวลักษณ์ 
สมคิด ฐิติมน 

ม.อ. 1,629,309 

อิทธิพลของสารตัวเติมชนิดทรัพยากร
หมุนเวียนต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติก
ยางธรรมชาติย่อยสลายได้ทางชีวภาพจาก
การเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับแป้ง
เทอร์โมพลาสติก 

สกุลรัตน์ ณัฐพนธ์ เจริญ 

 

ม.อ. 400,000 

ซ้ังเทียม (บ้านปลา) จากยางธรรมชาติเทอร์
โมพลาสติก 

ณัฐพนธ์ กานดา ฤดี 
อับดุลฮากิม 

มูลนิธิเจริญโภค
ภัณฑ์ 

85,000 

การเตรียมโฟมยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นทุ่น
ลอยน้ า 

กานดา ณัฐพนธ์ ฤดี 

อับดุลฮากิม 

บจ. จีเอ 2007  53,000 

 

พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขยายขอบเขต
สมรรถนะผลิตภัณฑ์รองเท้า  

กานดา ณัฐพนธ์  เอกวิภู 

 

บจ. โกลด์ซิตี้ 96,000 

 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service 
 ปัจจุบันนักศึกษาของโครงการจัดตั้งฯ มีจ านวน 3 รุ่น รุ่นแรก (นักศึกษารหัส 60) จ านวน 3 คน มอบหมายให้
อาจารย์ 1 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นที่สอง (นักศึกษารหัส 61) จ านวน 8 คน มอบหมายให้อาจารย์ 2 คน เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นที่สาม (นักศึกษารหัส 62) จ านวน 21 คน มอบหมายให้อาจารย์ 4 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
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พบว่าในการดูแลนักศึกษาสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวไม่ส่งผลต่องานด้านการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการ ในส่วนของภาระงานสอนของอาจารย์ทุกท่านได้มาจากการประชุมร่วมกันกับผู้อ านวยการ 
โดยพิจารณาจากความถนัดในรายวิชาของแต่ละคน และการกระจายภาระงานสอนทั้งหลักสูตรในภาพรวมให้ใกล้เคียง
กัน ซึ่งภาระงานสอนของอาจารย์ในปีการศึกษา 2562 ดังแสดงในตารางที่ AUN6-2 
 
ตารางที่ AUN6-2 ภาระงานสอนคณาจารย์ปีการศึกษา 2562 

ภาคการศึกษา/ 
รายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
ดร. กานดา ดร. ณัฐพนธ ์ ดร. ฤดี ดร. อับดุลฮากิม 

1/2562     
168-101 1    
168-201  1  1 
168-210   3  
168-320 1.5   1.5 
168-321  2   
168-391 1 1 1 1 

2/2561     
168-101 1    
168-202 1 1   
168-203   1 1 
168-211 1 1 1  
168-301 1 1  1 
168-325    2 
168-326 2    
168-393 1 1 1 1 

รวม 10.5 8 7 8.5 
 
 ในด้านการท าวิจัยอาจารย์ทั้ง 4 คน ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 6.1 ซึ่งในแต่ละโครงการวิจัยอาจารย์แต่ละคนมีผู้ช่วยวิจัยในการท าวิจัย ท าให้อาจารย์สามารถ
บริหารจัดการด้านการดูแลนักศึกษา การเรียนการสอน และบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้อาจารย์
ทั้ง 4 คน มีภาระงานดูแลครุภัณฑ์ซึ่งมีการกระจายความรับผดิชอบให้ใกล้เคียงกัน และอาจารย์ที่ดูแลครุภัณฑ์มีหน้าทีใ่น
การให้บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง ซึ่งช่วยให้อาจารย์มีประสบการณ์ในการใช้ครุภัณฑ์และเป็นประโยชน์ในการ
ท าวิจัยและงานด้านการเรียนการสอน 
  
6. 3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้ง ฯ 
ก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งอาจารย์ มีการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปผ่านทางเวปไซด์ของมหาวิทยาลัย ใช้วิธีการ
สอบสัมภาษณ์และการสอบสอนด้วยภาษาอังกฤษเป็นเวลา 10-15 นาที โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้อ านวยการ
โครงการจัดตั้ง ฯ (ประธานกรรมการ)  ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 1 ท่าน ในประกาศรับสมัครมี
การระบุต าแหน่ง หน้าที่ที่รับผิดชอบ เงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง ในกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการได้
พิจารณาทั้งด้านความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ผลงานวิชาการ ทัศนคติในอาชีพอาจารย์ บุคลิกภาพ ความสามารถ
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การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และจิตสาธารณะ กรรมการทุกท่านมีอิสระในการตัดสินใจ และผลการตัดสินใจเป็นมติเอก
ฉันท์ ในปีการศึกษา 2561 ไม่ได้มีการประกาศรับสมัครต าแหน่งอาจารย์ 

อาจารย์ทุกท่านทราบถึงภาระงานต่างๆ ตั้งแต่วันที่สอบสัมภาษณ์รวมถึงรายละเอียดต่างๆในการท างานจาก
ผู้อ านวยการ อาจารย์แต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้ท างานอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากภาระงานการสอน วิจัย และ
บริการวิชาการ โดยผู้อ านวยการจะพิจารณาจากความสามารถ ความถนัด และความเหมาะสมของแต่ละคน และจะ
กระจายภาระงานให้ใกล้เคียงกัน อาจารย์ทุกคนมีอิสระทางวิชาการในการจัดการการเรียนการสอนและการวิจัยซึ่งมีทั้ง
การท าวิจัยร่วมกันเป็นทีมหรือการท าวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม/เอกชน/หน่วยงานภายนอกดังกล่าวในหัวข้อที่ 6.1 
การสื่อสารระหว่างผู้อ านวยการและอาจารย์มีทั้งแบบเป็นทางการ คือ การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
และการประชุมของโครงการจัดตั้งฯ และการพูดคุยแบบส่วนตัวผ่านอีเมล์ โทรศัพท์หรือไลน์ และในกรณีที่มีเรื่องด่วน
การประชุมเพื่อถามมติของที่ประชุมก็สามารถจัดขึ้นได้ พบว่าการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางส่งผลให้การด าเนินงาน
ของโครงการจัดตั้งฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการท างานของอาจารย์ (TOR) และมีการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ 
โดยแต่ละคณะสามารถเลือกหัวข้อสมรรถนะตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินได้ เนื่องจากอาจารย์ทั้ง 4 คน ยัง
อยู่ในสถานะอาจารย์ใหม่ การประเมิน TOR ของอาจารย์เหล่านี้ยังไม่ใช้ระบบ TOR online การประเมินท าโดยการ
สัมภาษณ์ด้วยคณะกรรมการประเมินประกอบการพิจารณาเอกสาร หัวข้อการประเมินจะประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และภาระงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
ผู้อ านวยการ (ประธาน) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร (กรรมการ) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) และ
นักวิชาการอุดมศึกษาสังกัดส านักวิจัยและพัฒนา (กรรมการและเลขานุการ) รอบการประเมินขึ้นอยู่กับการก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินปีละ 1 ครั้ง มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมิน
ทราบด้วยวาจาและเอกสาร 
 อาจารย์ทุกคนรับทราบถึงสมรรถนะที่หน่วยงานต้องการตั้งแต่วันแรกของการท างานโดยการชี้แจงของ
ผู้อ านวยการ ซึ่งสมรรถนะในการท างานประกอบไปด้วย ความสามารถในการสอน การท าวิจัย การขอทุนวิจัย การเขียน
บทความวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ การดูแลนักศึกษา การบริการวิชาการ และความรับผิดชอบ
ด้านอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนและการออกบูธตามงานประชุมวิชาการ 
การดูแลครุภัณฑ์ ซึ่งมีการประชุมของโครงการจัดตั้งฯ ทุกเดือนเพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานด้านต่างๆ หรือ
การเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงสมรรถนะในการท างานต่อไป 
 ด้านการสอนมีการประชุมเพื่อแบ่งภาระงานสอนตลอดทั้งหลักสูตร โดยแบ่งจากความถนัดของอาจารย์แต่ละ
ท่าน โดยมีการกระจายภาระงานสอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยทุกรายวิชามีการระบุ ELOs เพื่อให้การสอนบรรลุตามการ
สอนแบบ outcome-based education ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีการจัดท าแผนการสอน การท าแฟ้มการสอนของทุก
รายวิชา และให้นักศึกษาประเมินการสอนในทุกรายวิชา เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป  
 ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ จากปีที่ผ่านมาอาจารย์ทุกท่านได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ทั้ง 4 คนมีผลงานวิจัยตามแผนที่วางไว้ในปี 2561 โดยที่อาจารย์ 4 คนมีผลงาน
วิชาการ (proceeding) และอาจารย์ 2 คนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ISI) และสามารถเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตามแผนที่วางไว้ และอาจารย์ทั้ง 4 คนวางแผนที่จะยื่นขอต าแหน่ง
วิชาการในปี 2563 
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6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
 โครงการจัดตั้งฯ ให้ทุนพัฒนาอาจารย์ 40,000 บาท/คน/ปี เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/
สัมมนา โดยส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลนักศึกษา การเรียนการสอน การท าวิจัย การออกแบบหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตร เป็ นต้น เพื่อ
พัฒนาตนเองน ามาปรับใช้ในการดูแลนักศึกษา การเรียนการสอนและการวิจัย เป็นต้น  นอกจากนี้ทางโครงการจัดตั้งฯ 
จัดโครงการให้อาจารย์เยี่ยมชมภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงานของรัฐด้านการวิจัยที่เก่ียวข้องกับยาง รายละเอียดกิจกรรม
การพัฒนาตนเองของอาจารย์ดังแสดงในตารางที่ AUN6-4 
 
ตารางที่  AUN6-4 กิจกรรมการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม 
ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน 1. การอบรมหัวข้อ ออกแบบ วัด และประเมินในการเรียนการสอนออนไลน์  วันที่ 28 

เ ม ษ า ย น  2563 ผ่ า น ร ะ บ บ  Zoom meeting ข อ ง ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. การอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Refresh ผู้ประเมิน) รุ่นที่ 1
วันที่  26 เมษายน 2563  ณ ห้องประชุม 210 ส านักอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. การอบรมโครงการ STEM in Higher Education : Training of the trainers วันที่ 6 
มกราคม 2563 ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) วิทยาเขตหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. การเข้ าร่ วมและน า เสนอผลงาน ใน งานประชุม วิช าการ 2 nd International 
Conference on Materials Research and Innovation (ICMRI 2019) วันที่  16 -18 
ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว  
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ
โมดูล วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ชั้ััน 3 อาคารปฏฺับัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 
2019)  The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar 
Symposium (ISS) 2019 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราช
สมบัติครบ 60 ปี 
7. อ บ ร ม โค ร งก า ร  แ น ว ท า งก า รดู แ ล นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ จิ ต  ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 210 ส านัก
อธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ััองการปรับเปลี่ยนนโยบายสู่วัฒนธรรมาภิบาล โดยการสรร
สร้างให้เกิดมหาวิทยาลัยคุณธรรมสู่สังคมคุณธรรม วันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2562 ณ 
โรงแรมคริตตัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
9. การดูงานโรงงานแปรรูปยางพารา สหกรณ์การเกษตร รัตภูมิ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 
ณ สหกรณ์การเกษตร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
10. งานสัมมนาหัวข้อ Gel Permeation Chromatography Workshop Series 2019 
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ อาคารอ้ือจื่อเหลียง กรุงเทพฯ 

ดร. ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ 1. การอบรมโครงการ STEM in Higher Education : Training of the trainers วันที่ 6 



68 
 

มกราคม 2563 ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) วิทยาเขตหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ
โมดูล วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ชั้ััน 3 อาคารปฏฺับัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 
2 0 1 9 )  The 8 th PSU Education Conference & 4 th Inspirational Scholar 
Symposium (ISS) 2019 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราช
สมบัติครบ 60 ปี 
5 . อ บ รม โค ร งก า ร  แ น ว ท า งก า ร ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าที่ มี ปั ญ ห า สุ ข ภ าพ จิ ต  ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 210 ส านัก
อธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ School of Materials 
Engineering, Unimap 
7. การดูงานโรงงานแปรรูปยางพารา สหกรณ์การเกษตร รัตภูมิ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 
ณ สหกรณ์การเกษตร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

ดร. ฤดี จรัสโรจน์ก าจร 1. การอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Refresh ผู้ประเมิน) วันที่ 25 
พ ฤษ ภ าค ม  2563 ณ  ห้ อ งป ระชุ ม  210 ส านั ก อ ธิ ก ารบ ดี  วิ ท ยา เขต ห าด ให ญ่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. การสัมมนา Webinar " DSC, TGA for Rubber Sample วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดย บริษัท อาร์ไอเทคโนโลยี่ส์ จ ากัด 
3. การอบรมโครงการ Trainer and Training วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 
2019)  The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar 
Symposium (ISS) 2019 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราช
สมบัติครบ 60 ปี 
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ
โมดูล วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ชั้ััน 3 อาคารปฏฺับัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ััองการปรับเปลี่ยนนโยบายสู่วัฒนธรรมาภิบาล โดยการสรร
สร้างให้เกิดมหาวิทยาลัยคุณธรรมสู่สังคมคุณธรรม วันที่  8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ 
โรงแรมคริตตัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
7. การดูงานโรงงานแปรรูปยางพารา สหกรณ์การเกษตร รัตภูมิ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 
ณ สหกรณ์การเกษตร อ าเภอรัตภูม ิจังหวัดสงขลา  
8. งานสัมมนาหัวข้อ  Gel Permeation Chromatography Workshop Series 2019 
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ อาคารอ้ือจื่อเหลียง กรุงเทพฯ 

ดร. อับดุลฮากิม มะสะ 1. Teaching outside the class after COVID-19 วันที่  26 พฤษภาคม  2563 ผ่ าน
โปรแกรม Zoom จัดโดย ศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของอิสราเอล 
(มาชาฟ) 
2. การสัมมนา Webinar " DSC, TGA for Rubber Sample วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
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ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดย บริษัท อาร์ไอเทคโนโลยี่ส์ จ ากัด 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ
โมดูล วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ชั้ััน 3 อาคารปฏฺับัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. อ บ ร ม โค ร งก า ร  แ น ว ท า งก า รดู แ ล นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ จิ ต  ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 210 ส านัก
อธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 
2019)  The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar 
Symposium (ISS) 2019 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราช
สมบัติครบ 60 ปี 
6. การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ School of Materials 
Engineering, Unimap 
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การรับนักศึกษา ปี  2563" วันที่  12 พฤศจิกายน 2562 ณ 
อาคารปฏฺับัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8. การดูงานโรงงานแปรรูปยางพารา สหกรณ์การเกษตร รัตภูมิ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 
ณ สหกรณ์การเกษตร อ าเภอรัตภูม ิจังหวัดสงขลา  
9. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประสานงานการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 วันที่ 23-25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมลันตารีสอร์ท 
จังหวัดกระบี่ 

 
 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
 โครงการจัดตั้งฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณภาพทั้งด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
ตามที่ได้ระบุในหัวข้อ AUN6.5 เรื่องแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการประชุมร่วมกันเก่ียวกับการ
ให้รางวัลต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานของอาจารย์ มติในที่ประชุมเห็นว่ายังไม่มีความจ าเป็นในการให้
รางวัลดังกล่าว เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เล็ก มีอาจารย์เพียง 4 คน และเป็นหน่วยงานใหม่ การสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับอาจารย์จึงด าเนินการผ่านการให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพิ่มเติมในกรณีที่ได้รับทุนวิจัยไม่เพียงพอ 
ผู้อ านวยการจะส่งข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย และทุนวิจัย รวมทั้งแนะน าการเข้าร่วม
อบรม/ประชุม/สัมมนาในงานที่น่าสนใจ ให้กับอาจารย์ทุกคนอย่างสม่ าเสมอผ่านทางไลน์กลุ่มและอีเมล์ 
 โครงการจัดตั้งฯ มีแผนให้อาจารย์ทุกคนยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการในป ี2563 และสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งฯ ท า
หน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ทางด้านภาระงานที่ต้องรับผิดชอบทั้งทางด้านการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการ ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวส่งผลให้อาจารย์มีความพึงพอใจ ผูกพันในหน่วยงาน และมั่นคงในอาชีพ ส่งผลให้
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored 
and benchmarked for improvement 
 ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ทุกคนได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยดังกล่าวในหัวข้อ 6.1 และมีผลงานตีพิมพ์ทั้งใน
รูปแบบบทความวิชาการ (proceeding) และวารสารในระดับนานาชาติ และนอกจากนี้มีการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในด้านนวัตกรรมโดยผลิตเป็นยางหุ้มรองเท้าป้องกันเชื้อโรค เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยบริจาคให้กับ
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โรงพยาบาลในเขต พื้นที่จังหวัดสงขลา เช่น โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ รวมถึงจังหวัด ภูเก็ตบางส่วน คือ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ต าบลกะทู้ และโรงพยาบาล
ถลาง ดังแสดงในรูปที่ AUN 6.1 และมีการติดตามงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์จะด าเนินการผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (TOR) ทุก 6 เดือน ทางโครงการจัดตั้งฯ เลือกคู่เทียบที่เปิดสอนหลักสูตรใกล้เคียงกันและมีการสอนเฉพาะ
ปริญญาตรีเท่านั้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ -
สงขลา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ โดยเป็นคู่เทียบด้านบุคลากร และผลงานวิชาการ ดังแสดงในตารางที่ 
AUN6-6 และ AUN6-7 
 
ตารางที่  AUN6-5 ผลงานวิชาการ (ปี 2560- 2562) 

ลักษณะผลงานวิชาการ จ านวน 
Proceeding ระดับชาติ - 
Proceeding ระดับนานาชาติ 3 
ผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล TCI - 
ผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล Scopus 1 
ผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล ISI 4 
 
ผลงานวิชาการ 
 1. R.  Jaratrotkamjorn, V. Tanrattanakul. Bio-based flexible polyurethane foam synthesized 
from palm  oil and natural rubber, Journal of Applied Polymer Science, (2020) 49310. 
 2.  N.  Hayeemasae, H.  Ismail, S.  Matchawet, A.  Masa.  Kinetic of thermal degradation and 
thermal stability of natural rubber filled with titanium dioxide nanoparticles. Polymer Composites. 40 
(2019) 3149–3155. 
 3.  N.  Hayeemasae, K.  Waesateh, A.  Masa, H.  Ismail.  Halloysite Nanotubes Filled Natural 
Rubber Composites: Functionality, Crystallinity and Thermal Studies. Journal of Engineering Science. 
15 (2019) 1–10. 
 4.  V.  Tanrattanakul, R.  Jaratrotkamjorn, W.  Juliwanlee.  Effect of maleic anhydride on 
toughness and ductility of poly(lactic acid)/natural rubber blend, Songklanakarin Journal of Science 
and Technology, 42 (2019) 1-10. 
 5. N. Lopattananon, J. Julyanon, A. Masa, B. Thongnuanchan. Effect of the addition of ENR 
on foam properties of EVA/NR/Clay nanocomposites. International Polymer Processing, 33 (2018) 42-
51. 
ผลงานน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
 1.  K.  Sengloyluan, O.  Sangampai, N.  Uthaipan, V.  Tanrattanakul.  Effect of acrylonitrile 
butadiene rubber on the properties of silica-reinforced natural rubber.  The 2 nd International 
Conference on Materials Research and Innovation, Thailand, 16-18 December 2019, IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 773 (2020) 012019 
 2. K. Waesateh, A. Masa, N. Hayeemasae. Effect of acid treatment on properties of natural 
rubber/epoxidized natural rubber/halloysite nanotube composites. The 4 4 th Congress on Science 
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and Technology of Thailand (STT 44). October 29-31, 2018. Bangkok International Trade & Exhibition 
Centre (BITEC) Thailand. Pp. 556-561. 
 3. R. Jaratrotkamjorn, V. Tanrattanakul. Effect of mixing time on the mechanical properties 
of bio-based flexible polyurethane foam, The 44th Congress on Science and Technology of Thailand 
(STT44), Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Thailand. pp. 519-525. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ AUN 6.1 การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในดา้นนวัตกรรมโดยผลิตเปน็ยางหุ้มรองเท้าป้องกันเชื้อโรค 
 
ตารางที่  AUN6-6 ข้อมูลคู่เทียบด้านบุคลากร ปี 2562 

ม. 
ปีที ่

เปิดสอน 
จ านวนอาจารย์ (คน) 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. รวม 
แม่โจ้ 2548 1 4 2 - - 5 
อุบลฯ 2550 - 2 7 2 - 11 

ราชภัฏสงขลา 2555 2 4 1 - - 6 
ทักษิณ 2560 1 4 1 - - 5 

 
ตารางที่  AUN6-7 ข้อมูลคู่เทียบด้านผลงานวชิาการ (ปี 2559-2562) 

 
ม. 

ลักษณะผลงานวิชาการ 
Proceeding 
ระดับชาต ิ

Proceeding 
ระดับนานาชาต ิ

ผลงานตีพิมพ์
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงานตีพิมพ์
ฐานข้อมูล Scopus 

ผลงานตีพิมพ์
ฐานข้อมูล ISI 

แม่โจ ้ 12 13 4 - - 
อุบลฯ 2 5 5 5 5 

ราชภัฏสงขลา 37 9 - 1 5 
ทักษิณ 9 3 2 - 7 
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หลักฐาน 

 1. หนังสือค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งฯ 
 2. หนังสือค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งฯ 
 3. รายการการดูแลครุภัณฑ์ 
 4. รายการการให้บริการวิชาการ 
 5. แฟ้มประกอบการสอน (ข้อมูลซีดีใน folder ของ AUN 2) 
 6. แบบส ารวจข้อมูลคู่เทียบ 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 7  
Support Staff Quality 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried 
out to fulfil the needs for education, research and service 
 เนื่องด้วยโครงการจัดตั้งฯ เป็นหน่วยงานเล็ก ปัจจุบันมีเพียงหลักสูตรเดียวในการบริหารจัดการ จากการ
ทบทวนแผนอัตราก าลังระยะสั้น สรุปได้ว่ามีจ านวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนจ านวน 3 คน ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการท างาน
ดังแสดงในตารางที่ AUN7-1 ทางโครงการจัดตั้งฯ มีการส่งเสริมการสอนงานให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนด้วยวิธี
ต่างๆ เช่น การให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม/สัมนา และการมีพ่ีเลี้ยงจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานในด้านต่างๆ ช่วยสอนงานหรือให้ค าแนะน าในการท างาน นอกจากนี้ทางโครงการจัดตั้งฯ มี
งบพัฒนาตนเองให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนปีละ 20,000 บาท/คน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับ
การท างานที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมพัฒนาตนเองที่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้าร่วมดัง
แสดงในตารางที่ AUN7-2  

ตารางที่ AUN7-1 จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 
ต าแหน่ง เพศ คุณวุฒิการศึกษา หน้าที่หลัก 

นักวิชาการอุดมศึกษา หญิง วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 1. งานพัสด ุ
2. งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
3. งานบริการวชิาการ 
4. งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

นักวิชาการอุดมศึกษา หญิง วท.บ. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 1. งานการเงิน  
2. งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
3. งานการเจ้าหนา้ที ่
4. งานธุรการ 

นักวิชาการอุดมศึกษา หญิง วท.บ. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 1. งานกิจการนักศึกษา 
2. งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
3. งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
4. งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
ตารางที่ AUN7-2 กิจกรรมการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม 
นางสายฝน พฒุศรี 1. การเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการด าเนินงานส าหรับส่วนงานที่ได้รับ

งบประมาณแผ่นดินลดลง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 215 ส านักงาน
อธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. การสัมมนาเก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินรายได้บุคคลธรรมดา ส าหรับ
ปีภาษี 2562 วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 210 ส านักอธิการบดี วิทยาเขต
หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร 2562 วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ 
ห้องประชุมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จนี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

นางสาวนินาซอพะห์ ปูเต๊ะ 1. การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาแลกเปลี่ยนกองการเจ้าหน้าที่พบวิทยาเขต วันที่ 24 
มีนาคม 2563 ผ่าน PSU LIVE 
2. การเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการด าเนินงานส าหรับส่วนงานที่ได้รับ
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งบประมาณแผ่นดินลดลง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 215 ส านักงาน
อธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. การสัมมนาเก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินรายได้บุคคลธรรมดา ส าหรับ
ปีภาษี 2562 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 210 ส านักอธิการบดี วิทยาเขต
หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2562 วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ 
ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม โค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ ย า ง พ า ร า ไท ย -จี น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นางสาวสุวนนัท์ เภอแสละ 1. เข้าร่วมโครงการ"ทักษะการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา รุ่น
ที่  2 "  วั น ที่  1 9  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 3  ณ  ห้ อ ง  EC201 ค ณ ะ เศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. เข้าร่วมโครงการอบรมผู้น านักศึกษายุคใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ วันที่ 26 มิถุนายน 
2 5 6 3  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  2 1 0  ส า นั ก อ ธิ ก า ร บ ดี  วิ ท ย า เข ต ห า ด ให ญ่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโดยรวมในรอบปีการศึกษา 2562 และแนวทางการ
ด าเนินงานในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส (COVID-19) ปี
การศึกษา 2563 โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้อง
ประชุม 210 ส านักอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4 . ก า ร อ บ ร ม แ น ว ท า ง ก า ร ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ จิ ต ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 210 ส านัก
อธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5 .  ก า ร อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ  " ร ะ บ บ รั บ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. การดูงานโรงงานแปรรูปยางพารา สหกรณ์การเกษตร รัตภูมิ วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2562 ณ สหกรณ์การเกษตร อ าเภอรัตภูม ิจังหวัดสงขลา 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประสานงานการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 วันที่ 23-25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมลันตารี
สอร์ท จังหวัดกระบี่ 
8. เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยม
ในภาคใต้  ครั้ งที่  20 วันที่  23-25 กันยายน 2562  ณ  จั งหวัดพัทลุ ง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
9. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2562 วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ 
ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม โค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ ย า ง พ า ร า ไท ย -จี น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 โครงการจัดตั้งฯ ใช้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์และบริษัทต่างๆ ในการจัดการระบบสารสนเทศ ไม่มีเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดเพราะไม่มีบริการห้องสมุด ใช้บริการจากกองอาคารสถานที่และหน่วยงานภายนอกในการจัดการอาคารสถานที่ 
มีเจ้าหน้าที่และอาจารย์รับผิดชอบครุภัณฑ์การสอนและการวิจัย และห้องปฏิบัติการ มีการจ้างพนักงานท าความสะอาด
และพนักงานรักษาความปลอดภัย 
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 จากการทบทวนผลการด าเนินงานในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า อัตราก าลัง 3 คนที่มีอยู่
เพียงพอต่อการด าเนินงานของโครงการจัดตั้งฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม โครงการจัดตั้งฯ มี
การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของบุคลากรไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
  
7. 2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
 การสรรหาบุคคลในต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา โดยด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โครงการ
จัดตั้งฯ ก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่ง ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้อ านวยการโครงการ
จัดตั้งฯ (ประธานกรรมการ) ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าโครงการจัดตั้งฯ จ านวน 4 ท่าน มีการระบุ
ภาระหน้าที่ อัตราเงินเดือน ระยะเวลาการจ้าง ในประกาศ ซึ่งต าแหน่งนี้เป็นอัตราลูกจ้างชั่วคราว ท าสัญญา 1 ปี 
 ผู้อ านวยการจะมีการแจ้งภาระงานที่มอบหมาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้แก่บุคลากรใหม่ทุกคนในวัน
แรกของการท างาน และท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่บุคลากรใหม่ มีการสื่อสารถึงบุคลากรสายสนับสนุนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม อย่างเป็นทางการและส่วนตัว เช่น การประชุมบุคลากรโครงการจัดตั้งฯ ปีละ 3-4 คร้ัง การสื่อสารทางอีเมล์/
ไลน์/โทรศัพท์ และการพูดคุย มีการจัดท าไลน์กลุ่มซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทุกคนทั้งฝ่ายอาจารย์และฝ่ายสนับสนุน ท า
ให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเดียวกัน 
 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 การประเมินการท างานของบุคลากรเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการส่ง TOR โดยระบุภาระงาน
และความรับผิดชอบ มีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วยผู้อ านวยการ (ประธาน) ประธานหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอีก 1 คน ท าการประเมินในเดือนกันยายน ถ้าได้ผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับการต่อ
สัญญาจ้างและการขึ้นเงินเดือน 
 ทางโครงการจัดตั้งฯ มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 3 คน ซึ่งแต่ละคนมีภาระงานที่หลากหลาย โดยบุคลากร
ต าแหน่งแรกสมรรถนะหลักคืองานด้านพัสดุ พบว่าปัจจุบันทางโครงการจัดตั้งฯ ไม่ได้มีงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างมากอย่างในช่วงแรก ดังนั้นสมรรถนะหลักในขณะนี้จึงเปลี่ยนเป็นงานด้านบริการวิชาการและงานด้านการสนับสนุน
การสอน โดยมีอาจารย์ผู้ที่เชี่ยวชาญในเคร่ืองมือแต่ละเครื่องเป็นพี่เลี้ยงในการสอนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และ
ทดสอบให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อช่วยให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีความช านาญในการใช้เครื่องมือและท าให้การ
บริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บุคลากรต าแหน่งที่สองสมรรถะหลักคืองานด้านการเงินและการเจ้าหน้าที่ ส่วน
บุคลากรต าแหน่งที่สามสมรรถนะหลักคืองานกิจการนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีการพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรม/การอบรม/สัมนา ดังกล่าวในหัวข้อ
ที่ 7.1 แล้วนั้น ผู้อ านวยการและอาจารย์ยังเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการท างาน ผ่านการ
สื่อสารทั้งแบบกลุ่มและส่วนตัวผ่านช่องทาง เช่น โทรศัพท์ ไลน์และอีเมล์ และทางโครงการจัดตั้งฯ มีการติดตามและ
ประเมินผลการท างานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และทุกปีจะให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเขียน
แผนในการพัฒนาตนเองในปีถัดไปเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป 
 
7. 4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
 โครงการจัดตั้งฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรดังนี้ (1) งบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคนละ 20,000 บาท/ปี ใช้เพื่อ
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา (2) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน และ (3) ดูงานที่มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่มีหลักสูตรนานาชาติ  ดังที่ได้กล่าวไว้
ในหัวข้อ 7.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากโครงการ
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จัดตั้งฯ เป็นหน่วยงานที่เพิ่งก่อตั้ง บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกคนจึงต้องท างานหลากหลายด้านจึงยังไม่มีเวลาในการสร้าง
ผลงานเพื่อพัฒนาตนเองเหมือนภาควิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนมานานแล้ว บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกคนมีแผนการพัฒนา
ตนเองและระบุไว้ใน TOR เพื่อการติดตามและประเมินผลตามที่ระบุไว้ 
 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
 บุคลากรสายสนับสนุนมีการจัดท า TOR และได้รับการประเมินตามที่กล่าวไว้ในข้อ 7.3 ผู้อ านวยการและ
อาจารย์เป็นผู้สอนงาน/พี่เลี้ยงให้กับบุคลากร และนอกจากนี้บุคลากรภายนอก เช่น ส านักวิจัยและพัฒนา คณะ
วิทยาศาสตร์ กองคลังและพัสดุ กองอาคาร กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา ฯลฯ  ก็ท า
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการสอนงานให้กับบุคลากรเช่นเดียวกัน เพื่อท าให้การท างานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 บุคลากรสายสนับสนุนแต่ละคนมีส่วนร่วมในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ในระดับที่
แตกต่างกัน โดยที่งานแต่ละเร่ืองบุคลากรฝ่ายสนันสนุนจะท างานร่วมกับอาจารย์ที่ดูแลเรื่องนั้นๆ เพื่อช่วยให้การท างาน
ด าเนินไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 โครงการจัดตั้งฯ มีนโยบายการขึ้นเงินเดือนให้กับบุคลากรสายสนับสนุนถึงแม้ว่าจะอยู่ในต าแหน่งลูกจ้าง
ชั่วคราว โดยจะใช้เงินรายได้ของหน่วยงานสมทบกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราจ้างใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
และไม่สามารถขึ้นเงินเดือนได้ นอกจากนี้โครงการจัดตั้งฯ ได้มีโครงการสวัสดิการบุคลากร ซึ่งจัดสวัสดิการการประกัน
อุบัติเหตุให้กับบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน และมีโครงการเพิ่มขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรทุกคน หน่วยงาน  ด้วย
การบริหารจัดการดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความพึงพอใจและก าลังใจใน
การท างาน 
 
หลักฐาน  
 1. โครงการสวัสดิการบุคลากร 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
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Criterion 8 

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

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-todate [1] 
 
Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2560 9 30 6 
2561 45 30 9 
2562 82 30 22 
2563 95 30 16 

 
Total Number of Students  

Academic Year 
Students 

1
st 

Year 
2
nd 

Year 
3
rd 

Year 
4
th 

Year 
>4

th 
Year 

Total 

2560 3 0 0 0 0 3 
2561 8 3 0 0 0 11 
2562 22 8 3 0 0 33 
2563 16 0 0 0 0 49 

 
โครงการจัดตั้งฯ มีการก าหนดเกณฑ์/นโยบายการรับสมัครและวิธีการในการคัดเลือกนักศึกษาโดยเร่ิมจากการ

ประชุมเพื่อทบทวนการรับสมัครในภาพรวมของปีที่ผ่านมา จากนั้นก าหนดเกณฑ์ และนโยบายการรับผู้เรียน เสนอ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และท าการประชาสัมพันธ์หลังจากได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งฯ จะ
ท าการประเมินและทบทวนเกณฑ์การรับสมัครย่อยๆ ในแต่ละรอบที่การรับสมัครเสร็จเรียบร้อย ควบคู่กับการประเมิน
จ านวนนักศึกษาที่สมัครและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นโยบายการรับนักศึกษาของโครงการจัดตั้งฯ คือ ให้โอกาสกับ
นักศึกษาทุกคน โดยหลักสูตรนานาชาติต้องไม่แพงเกินไปและทุกคนสามารถเรียนได้ ส่วนเกณฑ์การรับสมัครโดยทั่วไป
ของโครงการจัดตั้งฯ จะรับเด็กนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนเน้นสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 (จากคะแนนเต็ม 4.00) หรือมีคะแนนรายวิชาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด นอกจากนี้ผู้สมัครยังสามารถใช้วุฒิเทียบเท่าได้ เช่น GED, IGCE หรือ IB เป็นต้น แต่ต้องเรียน
เน้นสายวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกนักศึกษาของโครงการจัดตั้งฯ ได้ถูกปรับปรุงเร่ือยมาเพื่อให้มีความเหมาะสม
กับผู้สมัครมากขึ้น โดยท าการปรับลดเกรดเฉลี่ยของผู้สมัครในรอบต่างๆ ลง  และท าการปรับคุณสมบัติเฉพาะให้
เหมาะสมมากข้ึน ซึ่งเกรดเฉลี่ยขั้นต่ าในการรับสมัครในแต่ละรอบของปีการศึกษา 2562 แสดงได้ดังตารางที่ AUN 8.1 
 
ตารางที่ AUN8-1 เกรดเฉลี่ยของโครงการรับสมัครนักเรียนในรอบต่างๆ ส าหรับปีการศึกษาต่างๆ   
TCAS 
รอบที่ 

โครงการ ผู้ด าเนินการ GPA ขั้นต่ าของผู้สมัครในปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

1 
รับนักเรียนที่มีผลการเรียน
ดี 

มหาวิทยาลัย 3.25 3.00 3.00 

ช่อศรีตรัง 1  โครงการจัดตั้งฯ 3.00 2.50 2.50 
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ช่อศรีตรังอินเตอร์  โครงการจัดตั้งฯ 3.00 2.50 2.50 
ทายาทธุรกิจยางพารา โครงการจัดตั้งฯ 3.00 3.00 - 
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม ผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมฯ 

มหาวิทยาลัย 3.00 2.75 2.75 

รับเด็กจบจากต่างประเทศ มหาวิทยาลัย ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 
2 รับตรง 14 จังหวัด มหาวิทยาลัย 2.00 2.00 2.00 

3 
GAT/PAT แ ล ะ ส ามั ญ  9 
วิชา 

มหาวิทยาลัย + ทปอ 2.00 2.00 2.00 

4 แอดมิชชั่น ทปอ 2.00 2.00 2.00 

5 

รับตรงอิสระ  โครงการจัดตั้งฯ 2.50 2.50 2.00 
ช่อศรีตรัง 1  2.50 2.50 - 
ช่อศรีตรังอินเตอร์  2.50 2.50 - 
ทายาทธุรกิจยางพารา  2.50 2.50 2.00 

กล้ายาง 
 

การประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับสมัครในแต่ละรอบ มีทั้งผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เอกสารประชาสัมพันธ์ ตลาด
อุดมศึกษา และการแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งรูปแบบการประชาสัมพันธ์จะถูกทบทวนคร้ังหลังจากการรับสมัครใน
แต่ละรอบสิ้นสุดลง เพื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางปรับปรุงเพื่อใช้ในการรับสมัครรอบถัดไป ได้อย่าง
ทันท่วงที ซึ่งระบบการก าหนดเกณฑ์/นโยบายแสดงได้ดังรูปที่ AUN 8.1 

จากผลการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 โครงการจัดตั้งฯ ได้นักศึกษารวมทั้งสิ้น 22 คน และ
หลังจากที่ได้ท าการประชุมทบทวนเกณฑ์การรับสมัคร รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และรูปแบบการสัมภาษณ์ แล้วพบว่า 
เกณฑ์การรับสมัครที่ใช้ในปีการศึกษา 2562 ยังมีความเหมาะสม และได้ใช้ประกอบการท าแผนการรับสมัครนักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2563 นอกจากนี้ได้ท าการปรับจ านวนรับสมัครให้เหมาะสมตามค าแนะน าของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม
ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับแผนการประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม หลังจากการรับสมัครใน
รอบที่ 1 เนื่องจากมีประกาศ พรก. ฉุกเฉินว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคระบาดโคโรนาไวรัส (COVID-19) ซึ่งโครงการ
จัดตั้งฯ ได้ท าการประเมินเพื่อทบทวนเกณฑ์การรับสมัคร การสัมภาษณ์และการประชาสัมพันธ์ หลังจากที่การรับสมัคร
ในแต่ละรอบสิ้นสุดลง เพื่อวางแผนและปรับเปลี่ยนแนวทางส าหรับการรับสมัครนักศึกษาในรอบต่อๆ ไป ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

ในรอบที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 นี้มีผู้สมัครจ านวน 30 คน ผ่านโครงการช่อศรีอินเตอร์ จ านวน 28 คน และ
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน ซึ่ง
จากการสอบถามผู้สมัครพบว่า ผู้สมัครส่วนใหญ่รู้จักโครงการจัดตั้งฯ ผ่านการแนะแนวตามโรงเรียนของโครงการจัดตั้งฯ 
ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีผู้สมัครผ่านโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ซึ่งโครงการจัดตั้งฯ ได้พิจารณาและทบทวน
เกณฑ์การรับสมัครของโครงการทั้งหมดที่เปิดรับในรอบที่ 1 พบว่า เกณฑ์การรับสมัครมีความเหมาะสมแล้ว แต่ให้เพิ่ม
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อดึงดูดผู้สมัครให้มากข้ึน ในรอบ 1 นี้ มีจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์ทั้งสิ้น 2 คน   

ในรอบที่ 2 ของการรับสมัคร พบว่ามีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น จ านวน 63 คน ผ่านโครงการช่อศรีตรัง 1 จ านวน 12 
คน ผ่านโครงการรับตรง 14 จังหวัดจ านวน 50 คน และโครงการรับเด็กจบจากต่างประเทศจ านวน 1 คน เนื่องจากการ
ประกาศ พรก. ฉุกเฉินเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 โครงการจัดตั้งฯ ได้ท าการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการสอบ
สัมภาษณ์ ซึ่งจากการประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนจากการสอบสัมภาษณ์เป็นการส่งคลิบวิดิโอแนะน าตัวของผู้สมัครแทน ซึ่ง
ในรอบ 2 นี้ มีจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์ทั้งสิ้น 14 คน โครงการจัดตั้งฯ ได้ท าการติดตามและทบทวนผู้สมัครที่ซึ่งมีจ านวน
เยอะ แต่ยืนยันสิทธิ์น้อย และพบว่า ค่าเทอมอาจจะแพงเกินไป เนื่องจากมีนักศึกษาและผู้ปกครองจ านวนหนึ่งไ ด้
สอบถามเร่ืองค่าเทอมเข้ามาในเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่ผู้สมัครหลายคนไม่ยืนยัน
สิทธิ์ เนื่องจากปัญหาค่าเทอม โครงการจัดตั้งฯ จึงได้จัดท าแผนขอทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก



81 
 

มหาวิทยาลัย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม และการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน 
นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งได้ปรับเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์จากเดิม มาเป็นการเข้าร่วมไลฟ์สดผ่านเพจของ “ค่ายเตรียม
ความพร้อม ม.ปลาย” และ “สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.” เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายและผู้ปกครองได้รู้จักโครงการจัดตั้งฯ และหลักสูตรมากขึ้น ประกอบกับการเล่นเกมส์ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรใน
เพจเฟซบุ๊ก ซึ่งจากการประชุมทบทวนพบว่า การไลฟ์และการสร้างเกมส์ในเพจสามารถดึงดูดให้มีผู้ติดตามมากขึ้น ซึ่ง
ปัจจุบัน มีผู้ติดตามเพจประมาณ 3,255 คน (ข้อมูลวันที่ 17 กค. 2563) ซึ่ง TCAS รอบ 3 -5 ก็ท าการประชาสัมพันธ์
ผ่านการไลฟ์สดด้วย นอกจากนี้ได้ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทุกรูปแบบส าหรับการรับสมัครรอบ 3-5 อีกด้วย เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้สมัคร ซึ่งบางคนอยู่ในที่ๆ ไม่ค่อยมีสัญญานโทรศัพท์ และติดต่อไม่ได้ 

หลังจากเสร็จสิ้นรอบที่ 3 และรอบที่ 4 พบว่าไม่มีผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ อย่างไรก็ตามโครงการจัดตั้งฯ ได้ทบทวน
การรับสมัครรอบ 3 และ 4 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติว่าเกณฑ์การรับสมัครมีความเหมาะสมแล้ว และยังจะ
ใช้ในปีการศึกษาถัดไป ส าหรับรอบที่ 5 ซึ่งเป็นรอบรับตรงอิสระ โครงการจัดตั้งฯ ได้ท าการทบทวนเกณฑ์การรับสมัคร 
และจ านวนผู้สมัครทั้ง 4 รอบที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่ได้ตามเป้าที่ก าหนด โครงการจัดตั้งฯ จึงได้มีมติให้ปรับเกณฑ์การรับ
สมัครของโครงการทายาทธุรกิจยางพาราจากเดิม 2.50 เป็น 2.00 และท าการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ “กล้ายาง” 
เพื่อเปิดรับสมัครในรอบที่ 5 ต่อไป จากการติดตามผลพบว่า ในรอบ 5 มีผู้สมัครจ านวน 2 คน  ซึ่งหลังจากประชุม
ทบทวนแล้ว พบว่า โครงการจัดตั้งฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และปรับจ านวนผู้สมัครใหม่ โดย
เน้นในรอบที่  1 และ 2 เป็นหลัก เนื่องจากมีจ านวนผู้สมัครและผู้ยืนยันสิท์ค่อนข้างเยอะใน 2 รอบนี้ และการ
ประชาสัมพันธ์ในโซเชียลอื่นๆ ให้คงไว้แบบเดิม นอกจากนี้โครงการจัดตั้งได้มีนโยบายหาทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพื่อเป็นรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีอีกด้วย จากการทบทวนแผนการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมาพบว่า เกณฑ์ และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติม มีความเหมาะสม ส าหรับการใช้เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป   

 
รูปที่ AUN 8.1 แผนผังการท างานในการก าหนดนโยบายการรับสมัครนักศึกษา 

 
ด้านการสื่อสาร 
ในปีการศึกษา 2562 โครงการจัดตั้งฯ ได้ท าการยกเลิกการประชาสัมพันธ์ตามงานตลาดนัดหลักสูตร

อุดมศึกษาในภูมิภาคอ่ืนๆ ยกเว้นภาคใต้ เนื่องจากผู้สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา และให้เพิ่มจ านวนโรงเรียนที่จะเข้าประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม 14 จังหวัด
ภาคใต้ เพิ่มอัตราการประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊กของโครงการจัดตั้งฯ ให้มากข้ึน และคงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
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ไ ว้ เห มื อ น เดิ ม  เช่ น  ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใน เว็ บ ไ ซ ต์  Dek-D.com, admissionpremium.com, แ ล ะ 
trueplookpanya.com เป็นต้น ดังรูปที่ AUN 8.2 ซึ่งจากการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผนวกกับการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การ
รับสมัครให้เหมาะสมในแต่ละรอบท าให้ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนผู้สมัครและผู้เข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นเป็น 22 คน 
หลังจากการรับสมัครปีการศึกษา 2562 สิ้นสุดลง โครงการจัดตั้งฯ ได้ท าการทบทวนเกณฑ์การรับสมัครและ
กระบวนการคัดเลือกเพิ่มเติม ซึ่งจากการประเมินภาพรวมของโครงการรับสมัครในรอบต่างๆ ของปีการศึกษา 2562 
พบว่ามีความเหมาะสม ยกเว้นโครงการทายาทธุรกิจยางพาราที่ซึ่งไม่มีผู้สนใจสมัครเข้ามา และจากการประชุมทบทวน
พบว่าเกณฑ์การรับสมัครค่อนข้างเฉพาะเจาะจงและกระบวนการรับสมัครค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากผู้สมัครโครงการ
ทายาทธุรกิจยางพารานี้จ าเป็นต้องใช้เอกสารรับรองการเป็นทายาทของผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจยางที่ออกโดยหน่วยงาน
ของผู้ปกครอง ซึ่งโครงการจัดตั้งได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป็นโครงการ “กล้ายาง” และปรับเปลี่ยนเกณฑ์การ
รับสมัครให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการรับสมัครปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

ส าหรับการรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งกระบวนการรับสมัครได้เสร็จสิ้นไปเมื่อเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ การรับสมัครนักศึกษายังคงเป็น 5 รอบ เหมือนปีการศึกษาที่ผ่านมา แต่ได้
มีการปรับเปลี่ยนเวลาการรับสมัครตามประกาศของ ทปอ. และมหาวิทยาลัย มีการปรับเปลี่ยนเว็บไซด์การรับสมัคร
นักศึกษาโครงการรับตรงจากเดิมที่สมัครผ่านเว็บไซด์ (https://stirc.psu.ac.th/admission) ซึ่งเป็นระบบของโครงการ
จัดตั้งฯ มาเป็นระบบของมหาวิทยาลัย (https://e-admission.psu.ac.th) ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ โครงการจัดตั้งฯ 
ได้นักศึกษาทั้งหมด 16 คน  

ใน TCAS รอบ 1 โครงการจัดตั้งได้เปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านโครงการต่างๆ พบว่ามีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทั้งสิ้น 
30 คน มีผู้เข้าสัมภาษณ์จ านวน 8 คน และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจ านวน / คน โครงการจัดตั้งฯ ได้ท าการสอบถามถึงการ
ประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้สมัครและพบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านการแนะแนวที่โรงเรียนเป็นช่องทางที่
มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก และผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้ง
ได้ท าการทบทวนเกณฑ์การรับสมัครในรอบที่ 1 และพบว่ายังมีความเหมาะสม และจะใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับปีการศึกษา 
2564 ต่อไป อย่างไรก็ตามโครงการจัดตั้งฯ ก็ได้ท าการทบทวนวิธีการรับสมัคร และท าการทบทวนรายละเอียดอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการจัดตั้งฯ เพื่อหาค าตอบว่าท าไมผู้ยืนยันสิทธิ์ มีจ านวนน้อย ซึ่งจากการประชุมทบทวนมีการตั้ง
สมมุติฐานว่า อาจจะมาจากค่าเทอมที่ค่อนข้างสูง (ประมาณ 36,000 บาทต่อเทอม)  

จากการรับสมัคร TCAS รอบ 2 พบว่ามีผู้สมัครจ านวนทั้งสิ้น 63 คน ซึ่งในรอบ 2 นี้ตรงกับช่วงประกาศ พรก. 
ฉุกเฉินเก่ียวกับ COVID-19 ที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุม โครงการจัดตั้งฯ ได้ท าการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์
ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ให้คงการสอบสัมภาษณ์ไว้แต่ปรับให้ผู้สมัครส่งคลิบวิดีโอแนะน าตัวแทนการมาสัมภาษณ์ ซึ่งมีผู้ส่งคลิ
บวิดีโอแนะน าตัวทั้งสิ้น 26 คน และมีผู้ยืนยันสิทธิ์ทั้งสิ้น 14 คน หลังจากการรับสมัครสิ้นสุดลงโครงการจัดตั้งฯ ได้
ประชุมทบทวนและวางแผนการประชาสัมพันธ์ส าหรับรอบ 3 และ 4 เพิ่มเติม และในขณะเดียวกันหาค าตอบเก่ียวกับ
จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์ที่น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนผู้สมัคร ซึ่งจากการประชุมทบทวนได้มีมติให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์โดย
การโปรโมท ผ่านเฟซบุ๊กเป็นหลักและหามาตรการเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าเทอมนักศึกษา โครงการจัดตั้งฯ ได้ท าการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการไลฟ์ร่วมกับเพจที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น เพจ “ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย” และเพจ 
“สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.” เป็นต้น และได้มีมติให้จัดโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาที่เรียนดี โดยจะระดมทุนการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันโครงการทุนการศึกษาอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการ 

หลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครรอบ 3 และ 4 ซึ่งไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการจัดตั้งได้ท าการทบทวนเกณฑ์
การรับสมัคร และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง พบว่า รอบการรับสมัครที่มีประสิทธิภาพส าหรับโครงการจัดตั้งฯ คือ รอบที่ 
1 และรอบที่ 2 ซึ่งในปีการศึกษาหน้าจะเน้นการรับสมัครใน 2 รอบนี้เป็นหลัก อย่างไรก็ตามโครงการจัดตั้งฯ ก็ได้มีมติ
ให้เปิดรับสมัครในรอบที่ 5 ผ่านโครงการ “กล้ายาง” ที่ซึ่งได้ท าการปรับเปลี่ยนชื่อและเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 

การไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กในเพจที่เก่ียวข้องกับการศึกษาต่อช่วยให้มีผู้สนใจเข้ามาติดตามเฟซบุ๊กเพจ ของโครงการ
จัดตั้งฯ มากขึ้น ปัจจุบันยอดผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊กของวิทยาลัยมาประมาณ 3,255 คน (ข้อมูลวันที่ 17 กค. 2563) และมี
การดูวิดีโอประชาสัมพันธ์วิทยาลัยไปแล้วประมาณ 916 คร้ัง (ข้อมูลวันที่ 17 กค. 2563)  
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นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มือนักศึกษา และ มคอ.3 ในวันปฐมนิเทศ มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อจัด
อาจารย์ที่ปรึกษา มีสร้างกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นปีเพื่อการสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ติดตามนักศึกษา
และรับฟังปัญหาของนักศึกษา ซึ่งหากนักศึกษามีปัญหาก็สามารถแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ได้ อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งปัญหา
ให้กับคณาจารย์ท่านอ่ืนๆ ในช่วงการประชุมโครงการจัดตั้งฯ เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป นโยบาย 
เกณฑ์ และแนวทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ก็จะถูกน ามาทบทวนอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันโครงการจัดตั้งฯ จัดให้มีการประชุมในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและอ่ืนๆ จ านวนผู้สมัครและเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของ
โครงการจัดตั้งฯ ในแต่ละรอบของปีการศึกษาต่างๆ แสดงได้ดังตารางที่ AUN 8.2 – 8.5  
 
ตารางที่ AUN8-2 จ านวนผู้สมัครผู้ผ่านเกณฑ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ และผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560  

รอบการสมัคร จ านวน 
ผู้สมคัร ผู้ผ่านเกณฑ ์ ผู้เข้าสมัภาษณ ์ ผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 

1 9 9 8 6 
รวม 9 9 8 6 

 
ตารางที่ AUN8-3 จ านวนผู้สมัครผู้ผ่านเกณฑ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ และผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561  

รอบการสมัคร จ านวน 
ผู้สมคัร ผู้ผ่านเกณฑ ์ ผู้เข้าสมัภาษณ ์ ผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 

TCAS 1 3 3 3 1 
TCAS 2 40 0 0 0 
TCAS 3 ไม่ทราบ 14 8 8 
TCAS 4 ไม่ทราบ 0 0 0 
TCAS 5 2 2 0 0 

รวม 45 19 11 9 
หมายเหตุ: TCAS รอบ 3 และ 4 ไม่ทราบจ านวนเนื่องจากผู้สมัครสมัครผ่านระบบกลางของ ทปอ. 
 
ตารางที่ AUN8-4 จ านวนผู้สมัครผู้ผ่านเกณฑ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ และผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562  

รอบการสมัคร จ านวน 
ผู้สมคัร ผู้ผ่านเกณฑ ์ ผู้เข้าสมัภาษณ ์ ผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 

TCAS 1 60 53 17 8 
TCAS 2 18 18 18 16 
TCAS 3 ไม่ทราบ 1 1 1 
TCAS 4 ไม่ทราบ 1 1 1 
TCAS 5 4 4 2 2 

รวม 82 77 39 28 
หมายเหตุ: TCAS รอบ 3 และ 4 ไม่ทราบจ านวนเนื่องจากผู้สมัครสมัครผ่านระบบกลางของ ทปอ. 
 
ตารางที่ AUN8-5 จ านวนผู้สมัครผู้ผ่านเกณฑ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ และผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563  

รอบการสมัคร จ านวน 
ผู้สมคัร ผู้ผ่านเกณฑ ์ ผู้เข้าสมัภาษณ ์ ผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 

TCAS 1 30 30 8 2 
TCAS 2 63 63 26  14 
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TCAS 3 ไม่ทราบจ านวน - ไม่มีการสัมภาษณ ์ 0 
TCAS 4 ไม่ทราบจ านวน - ไม่มีการสัมภาษณ ์ 0 
TCAS 5 2 2 ไม่มีการสัมภาษณ ์ 1 

รวม 95 95 34 17 
หมายเหตุ: TCAS รอบ 3 และ 4 ไม่ทราบจ านวนเนื่องจากผู้สมัครสมัครผ่านระบบกลางของ ทปอ. 
 

หลังจากการสรุปและทบทวนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในปีที่ผ่านมาพบว่า แนวทางที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดคือ การเข้าประชาสัมพันธ์โดยตรงในห้องเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตร
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ประมาณ 60% รู้จักหลักสูตรผ่านการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน รองลงมาคือทราบจากเฟ
ซบุ๊ก และเว็บไซด์ ดังนั้นจึงได้มีมติให้คงการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน (ซึ่งท าได้หลังจากการสถานการณ์  COCID-19 
คลี่คลายลง) และเพิ่มจ านวนโรงเรียนที่จะเข้าประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมๆ กับเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบผ่านเฟซบุ๊ก น่าจะมีความส าคัญ 
และเหมาะสมมากในยุคปัจจุบันที่ทุกคนต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน ซึ่งเป็นแผนที่โครงการจัดตั้งฯ ได้วางไว้ และมี
แผนที่จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Zoom และส่ง VDO แนะน าหลักสูตรไปยังโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย  
 

 
รูปที่ AUN8.2 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์อ่ืนๆ (https://www.u-review.in.th/addirect/faculty/36699 
และ https://www.dek-d.com/tcas/55529) 
 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated [2] 

โครงการจัดตั้งฯ ได้ก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดโดย ทปอ.และมหาวิทยาลัย วิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียนจะใช้
วิธีการสอบสัมภาษณ์ ในเบื้องต้นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากโครงการจัดตั้งฯ จะท าการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครว่า
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ จากนั้นโครงการจัดตั้งฯ จะเรียกผู้ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นมาสัมภาษณ์ต่อไป ซึ่ง
โดยทั่วไปในเบื้องต้นจะดูจากเกณฑ์ดังนี้ (1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า (2) มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 (จากคะแนนเต็ม 4.00) หรือได้คะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ
ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด กระบวนการสัมภาษณ์ด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่โครงการ

https://www.u-review.in.th/addirect/faculty/36699%20และ
https://www.u-review.in.th/addirect/faculty/36699%20และ
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จัดตั้งฯ ได้แต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการได้แก่ ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการฯ และกรรมการอีกอย่าง
น้อย 2 ท่าน (คณาจารย์) คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ (1) ต้องผ่านเกณฑ์การรับสมัครตามที่
โครงการจัดตั้งฯ ก าหนด (2) มาสัมภาษณ์ตามวัน-เวลาที่ก าหนด (3) ตอบค าถามของกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ และ 
(4) มีแฟ้มสะสมผลงานที่น่าสนใจ (กรณีที่มีแฟ้มสะสมผลงาน) ซึ่งจะมีการพิจารณาทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษ 
การตอบค าถามเชิงวิชาการ ทัศนคติต่อวิชาเรียนและสถาบัน และไหวพริบในการตอบค าถาม ประธานกรรมการและ
กรรมการสอบสัมภาษณ์จะตั้งค าถามต่างๆ เพื่อประเมินว่าผู้สมัครสามารถเรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ตาม ELOs ของ
หลักสูตรได้หรือไม่ เพื่อแจ้งผ่านฝไม่ผ่านต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

หลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครของปีการศึกษา 2562 สิ้นสุดลง โครงการจัดตั้งฯ จะท าการประชุมเพื่อสรุป และ
ทบทวนวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ซึ่ง ณ ปัจจุบันพบว่ายังมีความเหมาะสมอยู่ และได้ก าหนดเป็นแผนเพื่อ
ใช้ในปีการศึกษาหน้าต่อไป  

ในปีการศึกษา 2563 โครงการจัดตั้งฯ ใช้วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเหมือนกับปีการศึกษาที่ผ่าน
มา โดยในขั้นตอนแรกจะพิจารณาจากใบสมัครของผู้สมัครก่อน หากผ่านเกณฑ์ตามที่โครงการจัดตั้งฯ ก าหนดก็จะท า
การเรียกมาสัมภาษณ์ต่อไป ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ โครงการจัดตั้งฯ จะแต่งตั้งกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ และ
กรรมการก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าสัมภาษณ์อีกครั้ง และให้คะแนนสัมภาษณ์ตามรูบริคส์ที่ก าหนด 
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2563 ได้มีการสัมภาษณ์แบบปกติในรอบที่ 1 เท่านั้น เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศ พรก.
ฉุกเฉิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โครงการจัดตั้งฯ จึงได้มีมติให้ท าให้การสัมภาษณ์ในรอบ 2 ผ่านการส่งวิดีโอค
ลิบแนะน าตัว และยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในรอบ 3 – 5 หลังจากเสร็จสิ้นการคัดเลือกนักศึกษาแล้วโครงการจัดตั้งฯ 
จะประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการทั้งหมดว่าเกณฑ์และวิธีการที่ใช้อยู่มีความเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ในระหว่างการ
สอบสัมภาษณ์ นอกจากจะมีค าถามเก่ียวกับวิชาการแล้ว ยังได้ท าการสอบถามการรับทราบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา
ของโครงการจัดตั้งฯ ด้วยเพื่อน ามาใช้ในการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ของโครงการจัดตั้งฯ ด้วย  

 นอกจากนี้การใช้วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนี้ผนวกกับการดูแลนกัศึกษาที่เข้มข้น ท าให้จ านวนนักศึกษาตก
ออกลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวนนักศึกษาตกออกของนักศึกษาแต่ละปีการศึกษาแสดงได้ดังตารางที่ 
AUN8-6  

 
ตารางที่ AUN8-6 จ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวน (คน) 

ผู้สมัคร ผู้ผ่านเกณฑ ์ ผู้เข้าศึกษา ตกออก คงเหลือ 
2560 9 9 6 3 3 
2561 45 19 9 1* 8 
2562 82 77 22 1** 21 
2563 93 93 16   

* นักศึกษาลาออกหลังจากเปิดเรียนได้ 1 เดือน เพราะต้องการเรียนสาขาอื่น 
** นักศึกษาลาออกหลังจากเรียนได้ 1 ปี โดยไปเรียนต่อสาขาอื่น 

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

โครงการจัดตั้งฯ ได้ก าหนดกระบวนการติดตามผลการเรียนและการให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา แต่ละชั้นปี 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและติดตามความก้าวหนาของนักศึกษาผ่านการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียน 

(www.sis.psu.ac.th) สังเกตพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษาผ่านเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 
และผ่านการพูดคุยกับนักศึกษาโดยตรง อาจารย์ที่ปรึกษา/ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะท าการพบปะพูดคุยกับ
นักศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าต่างๆ และสอบถามปัญหา/อุปสรรคของนักศึกษา หาก
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นักศึกษามีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าแนะน าในเบื้องต้น แต่หากเป็นปัญหาที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาก็เอาปัญหาเข้าที่ประชุมโครงการจัดตั้งฯ ที่มีการประชุมทุกๆ วันศุกร์ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3. มีการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาและผู้ปกครองในทุกๆ ภาคการศึกษา  
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี โดยพิจารณาผล

สอบกลางภาคการศึกษาและเกรดที่ได้ของทุกรายวิชา หากนักศึกษามีคะแนนผลสอบกลางภาคต่ าและมีเกรดต่ า จะ
สอบถามปัญหานักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

5. มีการสอบถามอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ (วิชาของคณะอ่ืนๆ) ถึงผลการเรียนและพฤติกรรมของ
นักศึกษาในชั้นเรียน 

7. อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าแนะน าและร่วมวางแผนการลงทะเบียนเรียนกับนักศึกษา 
จากการประเมินของนักศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจในวิธีการดูแลนักศึกษา  จากการติดตามผลการเรียนของ

อาจารย์ที่ปรึกษาท าให้ทราบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีปัญหาในการเรียนเนื่องจากไม่สามารถจัดแบ่งเวลาได้เหมาะสมใน
ภาคการศึกษาที่ 1 โครงการจัดตั้งฯ จึงได้ช่วยนักศึกษาวางแผนการลงทะเบียน  และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ซึ่งจาก
การด าเนินงานพบว่า นักศึกษาหลายคนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นในภาคการศึกษาที่ 2 โครงการจัดตั้งฯ ก็ได้น าผลการ
ประเมินมาประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงระบบการดูแลนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ผลการลงทะเบียนของนักศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษาจะถูกติดตามโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/ เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการติดตามนั้นจะดูจากผลการลงทะเบียนของแต่ละคน และดูจากรายวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละชั้น
ปี ในระบบการลงทะเบียนเรียน และผลการเรียนของนักศึกษา (www.sis.psu.ac.th) หากนักศึกษาคนใดมีปัญหา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมเพื่อทบทวนการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนของแต่ละคนต่อไป  

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ากิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตร การลงทะเบียน แผนการ
ศึกษา กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะท าการลงทะเบียนผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การลงทะเบียนของนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาก่อนทุกครั้ง ไม่ว่านักศึกษาใหม่หรือนักศึกษาปัจจุบันที่อยู่ในสภาพปกติ รอพินิจ หรือนักศึกษาที่
ต้องการลงทะเบียนสูง/ต่ ากว่าหน่วยกิตที่ก าหนด โดยก่อนลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
สอบถามนักศึกษาแต่ละคน เพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีปัญหารอพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษา
จะวางแผนให้กับนักศึกษา และแนะน าแนวทางการลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน 
จากนั้ น อาจารย์ที่ ป รึกษ าจะ ท าการตรวจสอบผลการลงทะ เบี ยนของนั กศึ กษ าแต่ ละคนทางเว็บ ไซต์ 
(www.sis.psu.ac.th) หลังจากลงทะเบียนเสร็จ อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งผลการลงทะเบียนของนักศึกษาให้กับคณาจารย์
ทุกท่านรับทราบ หากนักศึกษาคนไหนมีปัญหาที่ไม่สามารถเรียนต่อในรายวิชาใดๆ อาจารย์ที่ปรึกษาจะแนะน าให้
นักศึกษาถอนรายวิชานั้นๆ เพื่อลดความกดดันให้กับนักศึกษา  
 อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามผลการเรียนของนักศึกษาจากช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

- สอบถามนักศึกษาโดยตรงในระหว่างการพบปะของนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้ก าหนดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพบนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถติดต่อกับนักศึกษาผ่านการสื่อสารแบบ
ออนไลน์ เช่น Facebook และ Line ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะนิยมปรึกษาปัญหาการลงทะเบียน การถอนรายวิชา และ
การเปลี่ยนวิชาเรียนผ่านช่องทางไลน์ 

- ติดตามความก้าวหน้าและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาผ่านอาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ โดยการโทรศัพท์ไป
คุยกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยตรง 

- ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลการเรียน พฤติกรรม และภาระการเรียนผ่านระบบระบบ intranet ของ
มหาวิทยาลัย (www.sis.psu.ac.th)  

- คณาจารย์ในหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จะช่วยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
หากพบว่ามีนักศึกษาคนใดมีปัญหาในการเรียน ก็จะแจ้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป  

 

http://www.sis.psu.ac.th/
http://www.sis.psu.ac.th/
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ตารางที่ AUN8-7 แสดงจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560-2562 และตารางที่ AUN8-8 
แสดงระดับเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 จะมีการปรับเปลี่ยน
รายวิชาเรียนให้เหมาะสมกับภาวะวิกฤตของนักศึกษา ส่งผลให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น โครงการจัดตั้งฯ ได้มีการ
ติดตามและประเมินนักศึกษาทุกชั้นปีเป็นระยะๆ หากพบว่านักศึกษามีปัญหาในการเรียนโครงการจัดตั้งฯ จะน าปัญหา
มาทบทวนและก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 
3 มีปัญหาในการสร้างกราฟด้วยโปรแกรม excel โครงการจัดตั้งฯ จึงได้จัดกิจกรรมสอนการใช้โปรแกรม excel เพื่อให้
นักศึกษาสามารถสร้างกราฟได้ ซึ่งจากผลการประเมินโดยนักศึกษาพบว่า นักศึกษาทุกคนพอใจอย่างมาก และต้องการ
ให้โครงการจัดตั้งฯ จัดกิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งทางโครงการจัดตั้งฯ ได้ทบทวนและวาง
แผนการปรับปรุงทักษะเหล่านี้เพิ่มเติมในภาคการศึกษาต่อไป 
 
ตารางที่ AUN8-7 จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรตั้งแต่ปี 2560 

ปีการศึกษา 
ชั้นป ี

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกออก คงเหลือ 
2560 6 3 3 3 3 3 
2561 9 8 7 - 1 8 
2562 22 21 - - 1 (ลาออก) 21 

 
ตารางที่ AUN8-8 ระดับเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  

ปีการศึกษา 
(รหัสนักศึกษา) 

จ านวนนักศึกษา 
ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 

ตกออก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 
≤ 1.99 ≥ 2.00 ≤ 1.99 ≥ 2.00 ≤ 1.99 ≥ 2.00 ≤ 1.99 ≥ 2.00 

2560 (รหัส 60) 6 6 0 4 2 0 3 0 3 3 
2561 (รหัส 61) 9 3 6 2 6 0 0 0 0 1* 
2562 (รหัส 62) 22 9 13 7 14      

* นักศึกษาลาออกหลังจากเปิดเรียนได้ 1 เดือน เพราะต้องการเรียนสาขาอื่น 
 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability [4]  

อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกิจการนักศึกษาจะให้ค าแนะน า/ดูแลนักศึกษาด้านการศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะนัดพบกับนักศึกษาทุกๆ เดือน หากนักศึกษาคนใดมีปัญหาก็จะแจ้งแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 

ในปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการดูแลนักศึกษาในเรื่องการเรียนตามแผนที่วางไว้คือ มีการจ้างอาจารย์
พิเศษมาสอนเสริมในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และแคลคูลัสให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง/วิชา จาก
การติดตามการด าเนินงานพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้เข้าเรียนพิเศษเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็
ตามมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่ค่อยเข้าชั้นเรียนสอนเสริม ซึ่งโครงการจัดตั้งฯ ได้ท าการประชุมทบทวนเร่ืองการจัดสอน
เสริม และได้วางแผนเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 จะท าการเก็บเงินจากนักศึกษาจ านวนหนึ่งและอาจจะท าการ
คืนเงินให้นักศึกษาหากนักศึกษามาเรียนครบตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนด เพื่อกระตุ้น/บังคับให้นักศึกษาได้เข้าเรียนใน
รายวิชาเสริมให้มากข้ึน นอกจากนี้ยังมีการสอนเสริมวิชาภาษาจีนแก่นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ภาคการศึกษา
ละ 30 ชั่วโมง ซึ่งจากการติดตามความก้าวหน้าจากอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถโต้ตอบได้
กับอาจารย์ชาวจีนได้ระดับที่ดี อย่างไรก็ตามโครงการจัดตั้งฯ ได้ท าการทบทวนทักษะภาษาจีนของนักศึกษา และได้มีมติ
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ให้จัดการสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อให้นักศึกษามีผลการสอบและเห็นความก้าวหน้าของตัวเองอย่างชัดเจน ซึ่งโครงการ
จัดตั้งมีแผนจะจัดการสอบภาษาจีนในปีการศึกษา 2563 นี้ 

โครงการจัดตั้งฯ ได้วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร อ่ืนๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และการได้งานท าของนักศึกษาเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่โครงการจัดตั้งฯ 
จัดจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นด้านการเพิ่มทักษะเฉพาะด้านที่ส าคัญด้านวิชาชีพและทักษะที่จ าเป็นส าหรับเยาวชนใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้ได้จากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นหลัก โครงการจัดตั้งฯ มีแผนเดินทางเยี่ยม
ชมโรงงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ศึกษาดูงานตามโรงงานในภูมิภาคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการจัดพบปะผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังด้วยเช่นเดียวกัน การมาของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงงานแต่ละคร้ังโครงการจัดตั้งฯ จะจัด
สัมมนาหัวข้อพิเศษและให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้ารับฟัง นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้และวางแผนตัวเองให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมได้ การจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของ
นักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับ
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์อีกด้วย ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาใช้สร้างเป็นวิชาเรียน/สอนเสริมเพิ่มเติมในวิชาเรียน และ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เหมาะสมต่อไป ตลอดจนมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ AUN 4 (ตาราง AUN4-1) และรูปที่ AUN8.3 – 8.6 ซึ่งมีบางกิจกรรมที่
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรียนและบางกิจกรรมเป็นส่วนเสริมทักษะ ตัวอย่างของกิจกรรมเพิ่มเติมที่ได้จัดขึ้นมาคือ การ
ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (University Malaysia Perlis, Unimap) เหตุผลที่
ส าคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ เพื่อให้นักศึกษาได้พบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษจริงๆ โครงการจัดตั้งฯ 
ได้เริ่มจัดการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระยะสั้นระหว่างกัน โดยอาจารย์จากทาง Unimap มาสอนที่โครงการจัดตั้งฯ 
เป็นเวลา 2 วัน และอาจารย์จากโครงการจัดตั้งฯ ก็ไปสอนที่ Unimap เป็นเวลา 2 วันด้วยเช่นเดียวกัน นักศึกษาได้
ทดลองเรียนกับอาจารย์ต่างชาตจิริงๆ ท าให้นักศึกษาสามารถปรับตัว ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาและวางแผนการ
เรียนได้ดียิ่งขึ้น  

 

รูปที่ AUN8.3 บรรยากาศงาน มอ. วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รูปที่ AUN8.4 บรรยากาศงานตลาดนดัหลักสูตรอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
รูปที่ AUN8.5 บรรยากาศการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวฒุิจากภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รูปที่ AUN8.6 บรรยากาศการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนระหว่างโครงการจัดตั้งฯ กับ Unimap ประจ าปีการศึกษา 
       2562 
 

ส าหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยโครงการจัดตั้งฯ จะมีการทบทวน/ ประเมินในทุกๆ ปี เพื่อปรุงปรุงให้ทันสมัยมาก
ที่สุด ซึ่งผลจากการทบทวนได้มีมติให้คงกิจกรรมต่างๆ และเพิ่มการจัดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับทาง 
Unimap ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เร่ิมอย่างเป็นทางการ เนื่องจากปัญหาด้าน พรก. ฉุกเฉินสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 
อย่างไรก็ตามโครงการจัดตั้งฯ มีแผนที่จะท าความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพิ่มเติมด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะ
สั้นกับทาง Unimap เพื่อให้นักศึกษาฝึกและพัฒนาภาษาและการเข้าสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย นอกจากนี้
โครงการจัดตั้งฯ ยังมีแผนการจัดกิจกรรม English Day หนึ่งวันต่อสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและบุคลากรในโครงการจัดตั้งฯ อีกด้วย นักศึกษาจะได้เยี่ยมชมโรงงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และได้เยี่ยมชมโรงงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร เพื่อให้เข้าใจอุตสาหกรรมยางและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน ข้อมูลที่
ได้รับจากภาคอุตสาหกรรมจะน ามาใช้ในการออกแบบการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มี
แผนการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะการใช้โปรแกรม Excel เพื่อการค านวณ จะเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการได้งานท าให้กับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรม 100 ชั่วโมงให้กับนักศึกษา สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมได้ดังนี้ 
1) กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งก าหนดให้นักศึกษาบังคับเลือก (Extra -Curricular Activities Requirement) 

40 ชั่วโมง ที่มีเป้าประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ม.อ. โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา 
การเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า และการ
แนะน าแนวทางในการวางแผนชีวิตภายหลังการส าเร็จการศึกษา 

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งก าหนดให้นักศึกษาเลือกร่วม (Extra - Curricular Activities Free Elective) 
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก มีจ านวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ซึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบ
เลือกร่วมนี้ประกอบด้วย  

1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย 
2. กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม วิชาการหรือวิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  
3. กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต/เขต

การศึกษา 
4. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม และความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรง

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

โครงการจัดตั้งฯ ได้ประชุมเพื่อจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ให้กับนักศึกษาโดยได้จัดห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องศึกษาด้วยตัวเอง ระบบอินเตอร์เน็ต ที่จอดรถ และเครื่องท าน้ าดื่มไว้ให้กับนักศึกษา และจัด
บรรยากาศภายในโครงการจัดตั้งฯ ให้ร่มรื่นเพื่อให้สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัยของนักศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม มีการจัดระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีห้องกิจกรรมนักศึกษาและห้องละหมาด มีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงประจ าทุกวัน มีกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกอาคารที่สามารถครอบคลุม
บริเวณโดยรอบทั่วโครงการจัดตั้งฯ มีการก าหนดเปิด-ปิดประตูเข้าออก มีการจัดท าบัตรอนุญาตเข้าออกโครงการจัดตั้งฯ 
มีลวดหนามบนก าแพงโดยรอบ มีการซื้อกลองให้กับนักศึกษาเพื่อกิจกรรมของนักศึกษา มีแผนการซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับ
นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป มีการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาและคุคลากรทุกคนของโครงการจัดตั้งฯ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมทบทวนผลการประเมินและน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา 
ในปีที่ผ่านมานักศึกษาได้เสนอขอพื้นที่เพื่อท ากิจกรรมเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามโครงการจัดตั้งฯ มีพื้นที่จ ากัด ไม่
สามารถจัดหาพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวให้กับนักศึกษาได้ แต่โครงการจัดตั้งฯ ได้มีแผนที่จะปรับพื้นที่ว่างภายในอาคารเพื่อเป็น
สถานที่ส าหรับนักศึกษาได้จัดกิจกรรมต่อไป นอกจากนี้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโครงการจัดตั้งฯ ได้เปิดอาคารให้กับ
นักศึกษาในช่วงเวลากลางคืน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้พื้นที่ส าหรับการอ่านหนังสือและท ากิจกรรมอีกด้วย 

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการและสวัสดิการต่างๆ และจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัยของนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการที่มีในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หอพักนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย มีหน่วยงานประกันสุขภาพส าหรับนักศึกษา เช่น มีบริการสุขภาพอนามัยที่หน่วยพยาบาล กองกิจการ
นักศึกษาการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุและโรงพยาบาล มีทุนการศึกษาและเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มี
อาคารกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมตามสมัครใจผ่านชมรมต่างๆ  และศูนย์กีฬา นอกจากนี้ ยังมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น หอสมุดขนาดใหญ่ ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ร้านสะดวกซื้อ (7-11) ที่ท าการไปรษณีย์ โรง
อาหาร รถไฟฟ้ารับส่ง หอประชุมนานาชาติ ระบบ wifi ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษาท าการประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
หลักฐาน 

1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2563 
2. จ านวนโรงเรียนที่เข้าประชาสัมพันธ์ปี 62 และแผนการเข้าประชาสัมพันธ์ปี 63  
3. เอกสารโครงการรับตรงรอบที่ 1 ช่อศรีตรังอินเตอร์ 
4. เอกสารโครงการรับตรงรอบที่ 2 (รับตรง 14 จังหวัด) 
5. เอกสารโครงการรับตรงรอบที่ 5 (กล้ายาง) 
6. เอกสารรูบริคส์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
7. เอกสารแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
8. เอกสารคู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

https://activity.psu.ac.th/content/files/n125_ts.pdf 
  
 
 
 
 
 
 

https://activity.psu.ac.th/content/files/n125_ts.pdf
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) 
are adequate and updated to support education and research  
 ในการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรมีกระบวนการท างานโดยใช้งจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ดังแสดงในแผนผัง โดยด าเนินการวางแผน
ร่วมกับฝ่ายบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ในการก าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนสิ่งอ านวย
ความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน โดยการน าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมินการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ AUN-QA รอบปีการศึกษา 2561 และผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐาน รอบปีการศึกษา 2561 ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการด าเนินงานในปี 2562 โดยส่วนงานของ
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาตยิางพาราไทย-จีนที่ด าเนินงานและก ากับดูแลด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐาน ประกอบด้วย งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ งานรักษาความปลอดภัย งานบริการวิชาการ และงานกิจการ
นักศึกษา โดยในการด าเนินงานในแต่ละด้านจะมีการตรวจสอบโดยงานประกันคุณภาพและหลักสูตรฯ และมี การ
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผ่านการประชุมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย -จีน และ
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  น าข้อมูลย้อนกลับผ่านทางฝ่ายบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
ยางพาราไทย-จีนและหลักสูตรฯ มาใช้ในการวางแผนเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 

 
รูปที่ AUN9.1 แผนผังกระบวนการท างานโดยใช้แผนการบริหารงานคุณภาพ การด าเนนิงานดา้นสิง่อ านวยความสะดวก
       และโครงสร้างพื้นฐาน 
 

จากรอบการประเมินการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA รอบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีคุณภาพการ
ด าเนินงานตาม ข้อ 9.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสอน ห้องเรียน และอุปกรณ์ในห้องเรียนเพียงพอ ตามเกณฑ์ 
(ระดับคะแนน 4) ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ในส่วนของอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ห้องเรียน หลักสูตรได้ด าเนินการทบทวนขั้นตอนการใช้งานและกระบวนการการดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน มีการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ/
ครุภัณฑ์ ภายในประจ าปี มีระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน และมีการส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานกับนักศึกษาและบุคลากร ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research  
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จากรอบการประเมินการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA รอบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีคุณภาพการ
ด าเนินงานตาม ข้อ 9.2 มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยตามเกณฑ์ (ระดับคะแนน 4) ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรยังคงใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยหลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งใน
ภาพรวมส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ความทันสมัย มีความพอเพียง มีคุณภาพสูง และมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ในส่วนการด าเนินการของหลักสูตรฯ มี
นโยบายให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลผลงานวิชาการด้านยางที่มีความทันสมัยจากฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยฯ โดยผู้สอนมีการมอบหมายงานและมีการแนะน าขั้นตอนการสืบค้น  
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research  

จากรอบการประเมินการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA รอบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีคุณภาพการ
ด าเนินงานตาม ข้อ 9.3 มีห้องปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัยตามเกณฑ์ (ระดับคะแนน 4) โดยในปีการศึกษา 2562 ได้
ด าเนินการทบทวนการจัดสรรพื้นที่อาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบัติการ โดยหลักสูตรได้ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และเคร่ืองทดสอบ พร้อม
ได้จัดท าคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาและบันทึกการใช้งานประจ าเครื่องมือทุกเครื่อง มีการวางแผนงานเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL) นอกจากนี้ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ด้านความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องแปรรูป/เครื่องมือทดสอบ/เครื่องมือวิเคราะห์ส าหรับการเรียนการสอนตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 ถึงปัจจุบันเงินประมาณทั้งสิ้นประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อหารายได้มาจัดสรรเป็นค่าเสื่อมครุภัณฑ์ 
ค่าสารธูปโภค ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม และอ่ืนๆ ทั้งนี้เพื่อให้มีการได้ใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้มีการตรวจบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดให้มีการบริการวิชาการเครื่องมือวิเคราะห์
และทดสอบ โดยในปี 62 มียอดเงินจากการบริการวิชาการเข้าหน่วยงาน ทั้งสิ้นเป็นเงิน  94,990.00  บาท นอกจากนี้ได้
ด าเนินการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ บัญชีรายการวัสดุ รายชื่อผู้รับผิดชอบเครื่องมือ/
เครื่องทดสอบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 

จากรอบการประเมินการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA รอบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีคุณภาพการ
ด าเนินงานตาม ข้อ 9.4 มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัยตามเกณฑ์ (ระดับคะแนน 4) โดย
โครงการจัดตั้งฯ ได้ด าเนินการติดตั้งระบบ LAN และ ระบบเครือข่ายไร้สายทั่วบริเวณอาคารของโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษา
และบุคลากรเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจใน
การเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อน าผลประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุง
ข้อบกพร่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2562 มีปัญหาระบบสัญญาณเครือข่ายไร้ขัดข้อง
ทั้งสิ้นจ านวน 2 คร้ัง โดยมีรายละเอียดเหตุการและการด าเนินการแก้ไข ดังแสดงในตารางที่ AUN9-1 

 
ตารางที่ AUN9-1 รายการช ารุดและการปรับปรุง 
ล าดับ รายการ การด าเนินการ/การปรับปรุง 

1 สาย LAN ช ารุด ประสานผู้รับจ้างเข้าแก้ไข 
2 สายไฟเบอร์ออฟติกช ารุด ประสานงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย ด าเนินการ 

 
 



95 
 

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

จากรอบการประเมินการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA รอบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีคุณภาพการ
ด าเนินงานตาม ข้อ 9.5 สิ่งแวดล้อมเชิงอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามข้อก าหนดในทุกด้านตามเกณฑ์ 
(ระดับคะแนน 4) โดยมีหัวข้อที่ควรพัฒนาปรับปรุง คือ ทบทวนกฎเกณฑ์ ข้ันตอน วิธีการ และเวลาการเข้า-ออกอาคารของ
นักศึกษา 

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 จากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมิน รอบปี
การศึกษา 2561 เรื่อง ทบทวนกฎเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเวลาการเข้า-ออกอาคารของนักศึกษา ได้ประชุมหารือ
ประเด็นดังกล่าวแล้วด าเนินการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และเวลาการเข้า-ออกอาคารของนักศึกษาใหม่ จากเดิมประตูรั้ว
ปิดเวลา 6.00 น. เป็นเวลา 22.00 น. โดยให้อยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัย และหากมีเหตุไม่ปกติ
เกิดขึ้นให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งยังหน่วยรักษาความปลอดภัยกลางมหาวิทยาลัยและแจ้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ในลับดับถัดไป  

นอกจากนี้ ในการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 โครงการจัดตั้งฯ ยังคงด าเนินการจัดจ้างพนักงานรักษา
ความปลอดภัยท าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วบริเวณพื้นที่ของโครงการจัดตั้งฯ ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง จัดจ้าง
แม่บ้านเพื่อดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ มีการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเชิงอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ประกอบอาคาร กล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ถังดับเพลิง ชุดฝักบัวฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ 
ระบบแสกนลายนิ้วมือส าหรับเข้าออกอาคาร ใช้อยู่ในสภาพดี โดยมีผู้รับผิดชอบเฉพาะและด าเนินการเป็นประจ าทุก
เดือน นอกจากนี้ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษาโดยจัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บของ และอุปกรณ์จ าเป็นอ่ืนๆ 
ส าหรับนักศึกษา  

 
หลักฐาน 
 1. รายการห้องเรียน/ห้องอภิปลายกลุ่ม/ห้องประชุม และผู้รับผิดชอบ  
 2. รายการชื่อห้องปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ   
 3. ทะเบียนครุภัณฑ์ส านักงาน   
 4. ทะเบียนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
 5. บัญชีรายการวัสดุ  
 6. คู่มือการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร   
 7. บันทึกตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองมือ/เครื่องจักร   
 8. คู่มือแนะน าด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ  
 9. การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบ ESPRL 
 10. คู่มือแนะน าเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้  
 11. ผังทางหนีไฟ 
 12. คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 13. บันทึกการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 14. ภาพถ่ายจุดบริการอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 15. ภาพถ่ายจุดบริการน้ าดื่ม 
 16. ภาพถ่ายจุดติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 
 17. ภาพถ่ายการจัดสภาพแวดล้อม 
 18. ภาพถ่ายจุดบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 19. แบบฟอร์มระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
 20. แบบส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 
 21. คู่มือขอรับบริการวิชาการ 
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 22. ประกาศอัตราค่าบริการวิชาการ 
 23. ภาพถ่ายห้องกิจกรรมนักศึกษา 
 24. บันทึกตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยประกอบอาคาร 
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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 
10.1Stakeholders’needs and feedback 
serve as input to curriculum design and 
development [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการหลักสูตร ด าเนินการการวางแผนด าเนินการ สนับสนุนให้
เกิดการปฏิบัติ มีการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพื่อเกิดการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการน าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมิน รอบปี
การศึกษา 2561 เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง 
 หลักสูตรน าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบหลักสูตร ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes) ออกแบบรายวิชา และในการก าหนด
รายละเอียดอ่ืนๆ โดยเพื่อให้ผลการเรียนรู้คาดหวังเป็นไปตามที่ก าหนด หลักสูตรมีการน าข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาใช้ปรับปรุงกระบวนการสอน ได้แก่ การน าผลการประเมินการสอนและความคิดเห็นต่อรายวิชาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป ซึ่งมีการระบุเป็นรายละเอียดเพื่อชี้แจงประเด็นที่
นักศึกษาได้ประเมินและแนวทางการปรับปรุงในเอกสาร มคอ. 5 นอกจากนี้หลักสูตรได้วางแผนการในส่วนของการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อมีบัณฑิตรุ่นแรกส าเร็จการศึกษา (สิ้นสุดปีการศึกษา 2563) รวมถึงการส ารวจ
ติดตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ ง
หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2563 นี้ 
 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
 หลักสูตรอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีการทบทวน
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ทบทวบผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes) เน้น
การจัดการเรียนการสอนในระบบชุดวิชา (Module system) การพัฒนา/ปรับปรุงจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน การประเมินผล และมีการก าหนดรายละเอียดต่างๆ โดยน าข้อมูลย้อนกลับต่างๆ ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ได้ท าการส ารวจอย่างต่อเนื่อง วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม เป็นฐานในการปรับปรุงหลักสูตร 
  
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 
 ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่คาดหวัง หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) เพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษาโดยแสดงถึงวัตถุประสงค์ของ รายวิชา ผลการเรียนรู้ ของ
รายวิชาที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเรียนรายวิชานั้นแล้ว แผนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ มีการประเมินคุณภาพ
ของข้อสอบ มีการประชุมพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา มีการสรุปผลการด าเนินการ มคอ.5 และ มคอ.6 มีการ
ทบทวนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมิน และปัญหาที่พบระหว่างภาคการศึกษา โดยมีการร่วม
หารือกับกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อหาวิธีการพัฒนาและปรับปรุง 
 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
 โครงการจัดตั้งฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง โดยการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมต่างๆ โดยอาจารย์จะได้รับคะแนนประเมินเพิ่มในภาระงานที่ส่วนงานก าหนด ทั้งนี้เพื่อ
ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยซึ่งจะน าไปสู่การน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 
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โดยในรอบปีการศึกษา 2562 ดร.ฤดี จรัสโรจน์ก าจร ได้น าผลการวิจัย ชื่อเรื่อง Toughness Enhancement of 
Poly(lactic acid) by Melt Blending with Natural Rubber ใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง น้ าหนักโมเลกุล 
รายวิชาเคมีพอลิเมอร์ 
 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
 หลักสูตรมีการก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ในด้านให้บริการและ
สื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ในการวางแผ น
ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement 
 หลักสูตรมีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรน าความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบัน ผู้ปกครอง และอาจารย์
ผู้สอน ในการปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาผ่านทาง
อาจารย์ที่ปรึกษา มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังต่อหลักสูตรผ่านการประชุมผู้ปกครอง มีการประชุม
สรุปปัญหาที่พบระหว่างภาคการศึกษา และโดยในส่วนความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรมีการวางแผนการในส่วน
ของการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากผู้ใช้บัณฑิตหลังจากที่บัณฑิตเข้าท างานในอุตสาหกรรมแล้วเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน (ผ่านช่วงทดลองงาน)  และมีการติดตามในทุกๆ ปี โดยเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2563 จะมีนักศึกษา
รุ่นแรกที่ส าเร็จการศึกษา   
 
หลักฐาน 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2. รายงานการเยี่ยมชมโรงงาน (ข้อมูลซีดีใน folder ของ AUN 1) 
 3. มคอ. 3 และ มคอ.5 (ข้อมูลซีดีใน folder ของ AUN 3) 
 4. แบบประเมินรายวิชา 
 5. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 6. แบบประเมินข้อสอบ 
 7. Course syllabus (ข้อมูลซีดีใน folder ของ AUN 2) 
 8. รายงานการประชุมงานวิชาการและหลักสูตร 
 9. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 10. ร่าง มคอ 2 หลักสูตรปรับปรุง 
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ผูป 
 

 
Criterion 11 

1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 
employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the programme 
should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of the stakeholders. 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

 

AUN 11 
Output 



101 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 
improvement 
 ในปีการศึกษา 2562 นักกศึกษาสมัครเรียนในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียางรหัส 60 มีจ านวน 3 คน โดย
เป็นจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เดิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  ส่วนนักศึกษารหัส 61 มีอยู่จ านวน 8 คน โดยในจ านวนนี้ มี
นักศึกษา  1 คนที่ขอหยุดพักการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนยังประเทศจีน และมี
นักศึกษารหัส 62 ที่เข้ามาใหม่จ านวน 22 คน โดยจ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีทั้งการรับเข้า การตกออก หรือจบ
การศึกษาของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ได้มีการเปรียบเทียบกับคู่เทียบจาก 4 หลักสูตร ได้แก่ 
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
ตารางที่ AUN11-1 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา มหาวิทยาลยั 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

รับเข้า ลาออก จบการศึกษา คงอยู ่
 
 

2562 

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 22 1 - 21 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 12 2 - 10 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 7 3 - 4 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 31 3 - 28 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 8 2 - 6 

 
 

2561 

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 8 1 - 7 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 21 - - 21 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 4 2 - 2 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 45 6 - 39 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 26 12 - 14 

 
 

2560 

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 6 3 - 3 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 8 2 - 6 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 13 3 - 10 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 31 5 - 26 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 38 13 - 25 

 
 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
 ไม่ได้ประเมิน เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
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11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement 
 ไม่ไดป้ระเมิน เนื่องจากยงัไม่มนีกัศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
 ไม่ไดป้ระเมิน เนื่องจากนักศึกษายังอยู่ในระดบัที่เรียนรายวชิาพืน้ฐาน 
 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for 
improvement 
 โครงการจัดตั้งฯ มีการจัดท าแบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่  1 และผู้ปกครองของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 เพื่อน าความคาดหวังของนักศึกษาและผู้ปกครองมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมืออ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อันจะช่วยส่งเสริมทักษะด้านการ
เรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 โครงการจัดตั้งฯ มีการน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในปีที่ผ่านมาเพื่อใช้ใน
การพัฒนาและปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโครงการจัดตั้งฯ เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ
นักศึกษา โดยโครงการจัดตั้งฯ จะมีการให้นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจบภาคการศึกษาทุก
ครั้งพร้อมทั้งการนัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาทุกคนเพื่อให้ท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง และน า
ข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงระบบและวิธีการดูแลนักศึกษา นอกจากนี้ทั้งอาจารย์และบุคลากรของโครงการ
จัดตั้งฯ มีการท าแบบประเมินความพึงพอใจทุกภาคการศึกษาด้วยเช่นกัน 

 
หลักฐาน 
 1. แบบส ารวจข้อมูลคู่เทียบ (ข้อมูลซีดีใน folder ของ AUN 6) 
 2. แบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 3. แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองหลังจบภาคการศึกษา 
 5. แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์และบุคลากร 
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สรุปรายการหลักฐาน 
1. มคอ.2  
2. รายงานสรุปทวัร์โรงงาน 
3. ผลการตอบแบบสอบถามจากผู้ประกอบการ 
4. ผลการตอบแบบสอบถามจากนกัศึกษา 
5. ผลการตอบแบบสอบถามจากผูป้กครอง 
6. รายงานการประชุมเก่ียวกับการประเมินตนเอง (การจัดประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ELO และความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต) 
7. รายงานการประชุมวันที่ 5 เมษายน 2562 
8. รายงานการประชุมวันที่ 17 มิถุนายน 2562  
9. Course syllabus ของทุกรายวิชา (ในซดีียกตัวอย่างเปน็วิชา Rubber Processing Laboratory) 
10. เอกสารโครงการศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปยางพารา สหกรณ์การเกษตร รัตภูมิ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ 

สหกรณ์การเกษตร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
11. ภาพ/ ไฟล์โครงการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวฒุิจากอุตสาหกรรม  
12. เกณฑ์การให้คะแนนและรูบริคส์ทุกรายวิชา (ในซีดยีกตัวอย่างเป็นวชิา Rubber Processing Laboratory) 
13. คลิปวีดีโอสัน้ๆ แนะน าการทดสอบ 

 

 
(https://www.facebook.com/watch/?v=249546932900092) 

14. แบบสอบถามอุตสาหกรรม  
15. แบบสอบถามส าหรับโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcpQF3ieK_VH0RwAx8MulmVWUacukY3bt1QfN
pzqW6uf7WIg/viewform?usp=sf_link) 

16. เวปไซด์ (ปรับปรุงใหม่ ) 

  
https://stirc.eng.psu.ac.th/ 

17. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
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18. เฟซบุ๊ก  
19. Powerpoint ประชาสัมพนัธ ์
20. แฟ้มงานสอนรายวชิา 
21. มคอ.3 และ มคอ.5 
22. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษาและผลสัมฤทธ์การเรียนของนักศึกษา                                     
23. ผลประเมินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
24. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
25. เอกสารโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ 
26. เอกสารโครงการสอนภาษาจีน 
27. โครงการเยี่ยมชมโรงงาน 
28. เอกสารประกาศรับสมัครนกัศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ผ่านโครงการรับตรง ช่อศรีตรังอินเตอร์ ปี
การศึกษา 2563 
29. เอกสารประกาศรับสมัครนกัศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ผ่านโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาบุคคลเข้า
ศึกษา โดยใชผ้ลคะแนนสอบ GAT/PATและวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 
30. เอกสารแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ ์
31. ไฟล์ Excel ประวัตผิลการเรียนของนักศึกษา 
32. เอกสารการประเมินข้อสอบวิชา (ยกตัวอย่างวิชาวัสดุยาง) 
33. โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Excel 
34. Padlet ส าหรับรายวิชา (ยกตัวอย่างรายวิชา Rubber Testing and Characterization) 
35. แบบประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา (ยกตัวอย่างรายวชิา Rubber Testing and Characterization) 
36. คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
37. เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศกึษา 2563 
38. หนังสือค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการโครงการจดัตั้งฯ 
39. หนังสือค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งฯ 
40. รายการการดูแลครุภัณฑ์ 
41. รายการการให้บริการวิชาการ 
42. แบบส ารวจข้อมูลคู่เทียบ 
43. โครงการสวัสดิการบุคลากร 
44. แบบประเมินความพงึพอใจของบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
45. โครงการประชาสัมพันธ์หลกัสูตรประจ าปีการศึกษา 2563 
46. จ านวนโรงเรียนที่เข้าประชาสัมพันธ์ปี 62 และแผนการเข้าประชาสัมพนัธ์ปี 63 
47. เอกสารโครงการรับตรงรอบที่ 1 ช่อศรีตรังอินเตอร์ 
48. เอกสารโครงการรับตรงรอบที่ 2 (รับตรง 14 จังหวัด) 
49. เอกสารโครงการรับตรงรอบที่ 5 (กล้ายาง) 
50. เอกสารรูบริคส์ที่ใช้ในการสมัภาษณ ์
51. เอกสารแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
52. เอกสารคู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานกัศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 https://activity.psu.ac.th/content/files/n125_ts.pdf 
53. รายการห้องเรียน/ห้องอภิปลายกลุ่ม/ห้องประชุม และผู้รับผิดชอบ 
54. รายการชื่อห้องปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ   
55. ทะเบียนครุภัณฑ์ส านักงาน   
56. ทะเบียนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
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57. บัญชีรายการวัสด ุ 
58. คู่มือการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร   
59. บันทึกตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องมือ/เครื่องจักร   
60. คู่มือแนะน าด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ  
61. การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบ ESPRL 
62. คู่มือแนะน าเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้  
63. ผังทางหนีไฟ 
64. คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย 
65. บันทึกการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย 
66. ภาพถ่ายจุดบริการอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
67. ภาพถ่ายจุดบริการน้ าดื่ม 
68. ภาพถ่ายจุดติดตั้งระบบสญัญาณเครือข่ายไร้สาย 
69. ภาพถ่ายการจัดสภาพแวดล้อม 
70. ภาพถ่ายจุดบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
71. แบบฟอร์มระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
72. แบบส ารวจความพึงพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 
73. คู่มือขอรับบริการวิชาการ 
74. ประกาศอัตราค่าบริการวิชาการ 
75. ภาพถ่ายห้องกิจกรรมนักศึกษา 
76. บันทึกตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยประกอบอาคาร 
77. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
78. แบบประเมินรายวชิา 
79. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
80. แบบประเมินข้อสอบ 
81. รายงานการประชุมงานวชิาการและหลักสูตร 
82. แบบประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
83. ร่าง มคอ 2 หลักสูตรปรับปรุง 
84. แบบสอบถามความคาดหวงัของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
85. แบบสอบถามความคาดหวงัของผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
86. แบบประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาและผูป้กครองหลังจบภาคการศึกษา 
87. แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์และบุคลากร 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง  

1. เป็นหลักสูตรแรกของประเทศด้านวิศวกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
2. คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุมีความมุง่มั่นและทุ่มเทในการท างาน 
3. เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
4. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม 

 
จุดที่ควรพฒันา  

1. จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกและตอ่เนื่องทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
2. การให้ความช่วยเหลือด้านวชิาการแก่นักศึกษา 
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ภาคผนวก 1 
ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ชื่อ นายณัฐพงศ์   สกุล นิธิอุทัย 
 วุฒิ ปร.ด.  สาขา  Polymer Science and Engineering 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการยอ้นหลัง 5 ปี (2016-2020) 
1. Teppinta, W., Junhasavasdikul, B., & Nithi-Uthai, N. (2019) . Properties of EPDM/PP thermoplastic 
vulcanizates produced by an intermeshing-type internal mixer comparing with a co-rotating twin-
screw extruder. Journal of Polymer Engineering, 39(2), 143-151. doi: 10.1515/polyeng-2018-0162 
2.  Katueangngan, K. , Tulyapitak, T. , Saetung, A. , Soontaranon, S. , & Nithi-Uthai, N.  ( 2019) . 
Improvement in the properties of silica-reinforced natural rubber with the sustainable interfacial 
modifier: effect of molecular weight and content of interfacial modifier. Journal of Metals, Materials 
and Minerals, 29(4), 1-12. doi: 10.14456/jmmm.2019.41 
3. Katueangngan, K., Tulyapitak, T., Saetung, A., Soontaranon, S., & Nithi-Uthai, N. (2019). Interfacial 
Interactions of Silica and Natural Rubber Enhanced by Hydroxyl Telechelic Natural Rubber as 
Interfacial Modifier. Journal of Vinyl and Additive Technology, (-), -. doi: 10.1002/vnl.21743 
4.  Chueangchayaphan, N. , Nithi-Uthai, N. , Techakittiroj, K. , & Manuspiya, H.  (2018) .  Evaluation of 
dielectric cure monitoring for in situ measurement of natural rubber vulcanization.  Advances in 
Polymer Technology, 37(8), 3384-3391. doi: 10.1002/adv.22122 
5. Naebpetch, W., Junhasavasdikul, B., Saetung, A., Tulyapitak, T., & Nithi-Uthai, N. (2017). Influence of 
filler type and loading on cure characteristics and vulcanisate properties of SBR compounds with a 
novel mixed vulcanisation system.  Plastics, Rubber and Composites, 46( 3) , 137-145.  doi: 
10.1080/14658011.2017.1299419 
6. Naebpetch, W., Nithi-Uthai, N., Saetung, A., Junhasavasdikul, B., & Kaewsakul, W. (2017). Utilisation 
of zinc dimethacrylate as coagent in sulfur-peroxide dual vulcanisation with different sulfur systems 
for styrene-butadiene rubber compounds.  Journal of Rubber Research, 20( -) , 71-86.  doi: 
10.1007/BF03449143 
7. Naebpetch, W., Junhasavasdikul, B., Saengtung, A., Tulyapitak, T., Nithi-Uthai, N. (2016). Influence 
of accelerator/ sulphur and co-agent/ peroxide ratio in mixed vulcanisation systems on cure 
characteristics, mechanical properties and heat aging resistance of vulcanised SBR.  Plastics, Rubber 
and Composites, 45(10), 436-444. doi:10.1080/14658011.2016.1244029 
8. Katueangngan, K., Tulyapitak, T., Saetung, A., Soontaranon, S., Nithi-Uthai, N. (2016) . Renewable 
interfacial modifier for silica filled natural rubber compound.  Procedia Chemistry, 19, 447-454. 
doi:10.1016/j.proche.2016.03.037 
 
2.  ชื่อ นางสาวปุญญาณชิ  สกุล อินทรพัฒน ์
 วุฒิ ปร.ด.  สาขา เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 (2016-2020) 
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1. Intharapat, P., Kongnoo, A., & Maiwat, P. (2020). Bio-processing aids based on jatropha seed oil and 
its epoxidized derivatives in carbon black-reinforced natural rubber.  Journal of Vinyl and Additive 
Technology, 26(1), 62-76. doi: 10.1002/vnl.21716 
2.  Sae-ngae, S. , Cheirsilp, B. , Suksaroj, T.T. , & Intharapat, P.  ( 2019) .  Acid hydrolysis of Brewers’ 
Industrial Wastes and their use for lipid production by Oleaginous Yeasts.  Journal of Water and 
Environment Technology, 17(5), 336-344. doi: 10.2965/jwet.18-055  
3. Malawet, C., Jarnthong, M., Intharapat, P., Liao, L., Zhang, F., Wang, Y., Li, P., & Peng, Z. (2017) . 
Utilization of oil palm ash as an reinforcing filler in natural rubber biocomposites.  AIP Conference 
Proceedings 1846(1), 020015. doi: 10.1063/1.4983596 
4. Jarnthong, M., Liao, L., Zhang, F., Wang, Y., Li, P., Peng, Z., Malawet, C., & Intharapat, P. (2017) . 
Characterization of interaction between natural rubber and silica by FTIR.  AIP Conference 
Proceedings, 1846(1), 020014. doi: 10.1063/1.4983595 
5. Intharapat, P., Nakason, C., Kongnoo, A. (2016). Preparation of boric acid supported natural rubber 
as a reactive flame retardant and its properties. Polymer Degradation and Stability, 128, 217-227. doi: 
10.1016/j.polymdegradstab.2016.03.004 
6.  Kongnoo, A. , Intharapat, P. , Worathanakul, P. , Phalakornkule, C.  ( 2016) .  Diethanolamine 
impregnated palm shell activated carbon for CO2 adsorption at elevated temperatures. Journal of 
Environmental Chemical Engineering, 4(1), 73-81. doi:10.1016/j.jece.2015.11.015 
 
3. ชื่อ นายอับดลุฮากิม สกุล มะสะ 
 วุฒิ ปร.ด.  สาขา เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2020) 
1. Hayeemasae, N., & Masa, A. (2020). Relationship between Stress Relaxation Behavior and Thermal 
Stability of Natural Rubber Vulcanizates. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 30(2), e2020016. 
doi.10.1590/0104-1428.03120 
2. A. Masa, S. Soontaranon, N. Hayeemasae. (2020) Influence of Sulfur/Accelerator Ratio on Tensile 
Properties and Structural Inhomogeneity of Natural Rubber.  Polymer( Korea)  4 4 ( 4 ) ,                                
519-526. doi.10.7317/pk.2020.44.4.519 
3. Surya, I. , Masa, A. , Ismail, H. , Hayeemasae. N. (2 0 2 0 ) . Acid-treated halloysite nanotubes filled 
natural rubber composites. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 801, 012087. 
4. Hayeemasae, N., Waesateh, K., Soontaranon, S., & Masa, A. (2020). The effect of mastication time 
on the physical properties and structure of natural rubber. Journal of Elastomers and Plastics, -(-), - 
In press. doi: 10.1177/0095244320928566 
5. Hayeemasae, N., Ismail, H., Matchawet, S., & Masa, A. (2019). Kinetic of thermal degradation and 
thermal stability of natural rubber filled with titanium dioxide nanoparticles. Polymer Composites, 
40(8), 3149-3155. doi: 10.1002/pc.25163  
6. Hayeemasae, N., Waesateh, K., Masa, A., & Ismail, H. (2019). Halloysite Nanotubes Filled Natural 
Rubber Composites: Functionality, Crystallinity and Thermal Studies. Journal of Engineering Science, 
15(-), 1-10. doi: 10.21315/jes2019.15.1 
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7. Lopattananon, N., Julyanon, J., Masa, A., & Thongnuanchan, B. (2018). Effect of the addition of ENR 
on foam properties of EVA/NR/Clay nanocomposites. International Polymer Processing, 33(1), 42-51. 
doi: 10.3139/217.3358 
 
4. ชื่อ นายทรงธรรม  สกุล โพธิ์ถาวร 
 วุฒิ ปร.ด.  สาขา วิศวกรรมเคมี 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2020) 
1 .  Chanakaewsomboon, I. , Tongurai, C. , Photaworn, S. , Kungsanant, S. , & Nikhom, R.  ( 2 0 2 0 ) . 
Investigation of Saponification Mechanisms in Biodiesel Production: Microscopic Visualization of the 
Effects of FFA, Water and the Amount of Alkaline Catalyst.  Journal of Environmental Chemical 
Engineering, 8(2), 103538. doi: 10.1016/j.jece.2019.103538  
2. Chanakaewsomboon, I., Tongurai, C., Photaworn, S., & Kungsanant, S. (2020). Miscibility and mass 
transfer in biodiesel production observed by LCD digital microscope.  Biomass Conversion and 
Biorefinery, -(-), - In Press. doi: 10.1007/s13399-020-00728-8 
3. Thoai, D.N., Chanakaewsomboon, I., Prasertsit, K., Photaworn, S., & Tongurai, C. (2019). A Novel 
Inspection of Mechanisms in Conversion of Refined Palm Oil to Biodiesel with Alkaline Catalyst. Fuel, 
256(-), 115831. doi: 10.1016/j.fuel.2019.115831 
4 . Thoai, D.N. , Photaworn, S. , Kumar, A. , Prasertsit, K. , & Tongurai, C.  (2 0 1 7 ) . A Novel Chemical 
Method for Determination Ester Content in Biodiesel.  Energy Procedia, 1 3 8 ( -) , 5 3 6 -5 4 3 .  doi: 
10.1016/j.egypro.2017.10.156 
5 .  Photaworn, S. , Tongurai, C. , & Kungsanunt, S.  ( 2 0 1 7 ) .  Process Development of Two-Step 
Esterification plus Catalyst Solution Recycling on Waste Vegetable Oil Possessing High Free Fatty 
Acid.  Chemical Engineering & Processing:  Process Intensification, 1 1 8 ( -) , 1 -8 .  doi: 
10.1016/j.cep.2017.04.013 
 
5.  ชื่อ นางสาวกานดา  สกุล เซ่งลอยเลื่อน 
 วุฒิ ปร.ด.  สาขา เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2020) 
1.  Sengloyluan, K. , Sangampai, O. , Uthaipan, N. , & Tanrattanakul, V.  (2020) .  Effect of acrylonitrile 
butadiene rubber on the properties of silica-reinforced natural rubber.  IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 773, 012019(1-4). doi: 10.1088/1757-899X/773/1/012019 
 
6.  ชื่อ นายณัฐพนธ ์  สกุล อุทัยพันธุ ์
 วุฒิ ปร.ด.  สาขา เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2020) 
1.  Sengloyluan, K. , Sangampai, O. , Uthaipan, N. , & Tanrattanakul, V.  (2020) .  Effect of acrylonitrile 
butadiene rubber on the properties of silica-reinforced natural rubber.  IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 773, 012019(1-4). doi: 10.1088/1757-899X/773/1/012019 
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7.  ชื่อ นางสาวฤด ี สกุล จรัสโรจน์ก าจร 
 วุฒิ ปร.ด. สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร ์
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2016-2020) 
1. Jaratrotkamjorn, R., & Tanrattanakul, V. (2020). Bio-based flexible polyurethane foam synthesized 
from palm oil and natural rubber.  Journal of Applied Polymer Science, 4 9 3 1 0 .  doi: 
10.1002/app.49310 
2 . Tanrattanakul, V. , Jaratrotkamjorn, R. , & Juliwanlee, W. (2 0 1 9 ) . Effect of maleic anhydride on 
toughness and ductility of poly(lactic acid)/natural rubber blend. Songklanakarin Journal of Science 
and Technology, 42(3), 697-704. doi: 10.14456/sjst-psu.2020.88 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	รายงานการประเมิน SAR 2562
	รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562

