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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ฉบับนี้ไดจัดทําข้ึน เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานแก

หนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

การศึกษา 2559 ซึ่งประกอบดวย องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับ

หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบดวย 1 ตัวบงชี้ ผลการประเมินกําหนดไว

วา “เปนไปตามเกณฑ” และ “ไมเปนไปตามเกณฑ” หากไมเปนไปตามเกณฑขอใดขอหนึ่งถือวาหลักสูตรไม

เปนไปตามมาตรฐาน (คะแนนเปน ศูนย) และองคประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ 

AUN-QA version 3.0 ประกอบดวย 11 ตัวบงชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แตละตัวบงชี้ประกอบไปดวยเกณฑ

ยอยที่ตองพิจารณา  และผลการประเมินถูกจัดแบงออกเปน 7 ระดับ โดยมีชวงเวลาในการรวบรวมขอมูล

รายงาน ตั้งแต  1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หวังเปนอยางย่ิง 

วารายงานฉบับนี้จะสะทอนภาพการดําเนินงาน รวมถึงผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานในทุกมิติในรอบป

การศึกษาที่ผานมา ซึ่งทางหลักสูตรฯ ยินดีรับฟงขอเสนอแนะรวมทั้งขอคิดเห็นตางๆ จากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในเพื่อนําขอมูลดังกลาวไปพิจารณาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุง โดยดําเนินการแกไขจุดออน

และเสริมจุดแข็งของหลักสูตรฯ ตอไป สุดทายนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณบุคลากรของหลักสูตรฯ บุคลากรของคณะฯ และทุกหนวยงานที่ใหความ

รวมมือในการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 รายงานผลการดํ าเนิ น งาน  หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต  ส าขา วิช าวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร รายงานโดยคณาจารยในหลักสูตร จัดทําขึ้นเพ่ือเปนเอกสารประกอบการประเมิน

คุณภาพการศึกษาสําหรับปการศึกษา 2559 โดยใชขอมูลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2559 มาประกอบ

ในรายงานเทานั้น  

 เนื่องจากวิทยาเขตสุราษฎรธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนยบริการ ประสานพันธกิจ จึงมีขอมูล

บางองคประกอบหรือตัวบงชี้ไดรวบรวมมาจากหนวยงานสวนกลางท่ีเปนผู รับผิดชอบ ขณะที่ขอมูลบาง

องคประกอบหรือตัวบงชี้ไดรวบรวมจากผลการดําเนินงานของหลักสูตรเอง ในปการศึกษา 2558 ผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจัดทําขึ้นตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

เกณฑ AUN-QA version 3.0 โดยผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน พบวา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินในภาพรวม ปรากฏวา ผลการประเมิน “ผาน” และเมื่อพิจารณาเปนราย

ตัวบงชี้ ปรากฏวา องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเปนไปตามเกณฑ  3  ขอ  สวนผลการประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายในตามเกณฑของ AUN-QA เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ ปรากฏวา  

AUN. 1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) มีระดับคุณภาพของหลักสูตร

อยูในเกณฑ 3 คะแนน 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยูใน

เกณฑ 3 คะแนน 

AUN. 3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) มีระดับ

คุณภาพของหลักสูตรอยูในเกณฑ 3 คะแนน 

AUN. 4 การสอนและการเรียนรูวิธีการ (Teaching and Learning Approach) มีระดับคุณภาพของ

หลักสูตรอยูในเกณฑ 3 คะแนน 

AUN. 5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยูในเกณฑ 3 

คะแนน 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู

ในเกณฑ 4 คะแนน 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) เนื่องจากวิทยาเขต ฯ เปน

ผูรับผิดชอบคุณภาพของบุคคลากรสายสนับสนุน ดังนั้นหลักสูตรจึงไมขอรับการประเมินใน

ตัวบงชี้นี้ แตไดรายงานการดําเนินการของวิทยาเขต ฯ มาดวยแลว เพื่อใชประกอบการ

ประเมิน ใหมีความครบถวน สมบูรณ 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรียน (Student Quality and Support) มีระดับคุณภาพของ

หลักสูตรอยูในเกณฑ 3 คะแนน 



 

ฉ 

 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) มีระดับคุณภาพของ

หลักสูตรอยูในเกณฑ 2 คะแนน 

AUN. 10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู

ในเกณฑ 2 คะแนน 

AUN. 11 ผลผลิต (Output) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยูในเกณฑ 3 คะแนน 

 

 ภาพรวมของผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2559 ผานเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีคะแนน

พึงไดอยูในระดับ 3.0 น่ันคือ มีการนําเอาเกณฑหรือขอกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-

QA มาใชในการดําเนินงานของหลักสูตร และมีการชี้แจงแกผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร อยางไรก็ดียังมีผล

การดําเนนิงานในบางขอที่ยังคงตองมีการปรับปรงุในรอบปการศึกษาถัดไป 
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บทท่ี 1 

สวนนํา 

 

1. ประวัติโดยยอของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยแรกที่ตั้งในพ้ืนท่ีภาคใต เปดรับนักศึกษารุนแรก เมื่อ

ป พ.ศ. 2511 ปจจุบันเปดสอนใน 5 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตหาดใหญ วิทยาเขตปตตานี วิทยาเขตตรัง 

วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตสุราษฎรธานี ในสวนของวิทยาเขตสุราษฎรธานี ในป พ.ศ. 2542 รับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีรุนแรก ในหลักสูตรผลิตกรรมชีวภาพ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการ ตอมาในป  

พ.ศ. 2552 มีการตั้งคณะใหมชื่อ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 ปจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เปนหลักสูตรท่ีสังกัดในสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รับนักศึกษาคร้ังแรกในปการศึกษา 

2542 ในชื่อหลักสูตร “ผลิตกรรมชีวภาพ” ตอมา เมื่อป พ.ศ. 2552 มีการปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อ

หลักสูตรใหมเปน หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ” และจากนั้นเมื่อป พ.ศ. 2554 มีการปรับปรุง

หลักสูตรอีกครั้งตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ  และเปลี่ยนชื่อหลักสูตร เปน “วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร” โดยมีชื่อยอเรียก วทก. และรับนักศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2555 จนถึงปจจุบัน (รุน

ป พ.ศ. 2558) นับเปนนักศึกษารุนที่ 16 ของหลักสูตร โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนของผูสนใจเขาศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

(จํานวนนักศึกษายืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในป 2560 มีทั้งสิ้น 143 คน จากแผนการรับนักศึกษา 120 คน) ในการ

ปรับปรุงครั้งลาสุดในป 2559 เพ่ือรับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดนําขอมูลจากผูมีสวนไดสวน

เสีย ไดแก อาจารย ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และผูประกอบการ รวมกับขอมูลวิสัยทัศนการพัฒนาชาติของ

รัฐบาล ที่มุงทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ถายทอดไปสูนโยบายการพัฒนาการเกษตรของ

ชาติ และมีนโยบายการศึกษาดานอุดมศึกษาเกษตรของชาติผานทางท่ีประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแหง

ประเทศไทย มาบูรณาการเขากับหลักสูตรที่ไดมีการปรับปรุง นําไปสูการกําหนดลักษณะเฉพาะของบัณฑิตท่ี

จะจบจากหลักสูตรปรับปรุง ใหมีลักษณะของการเปนเกษตรกรรุนใหม มีความพรอมการเปนผูประกอบการ 

และมีความพรอมท่ีจะเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) นอกจากนั้น ยังสอดรับกับกรอบการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมีการถูกนํามาปรับใชในชวงป พ.ศ. 2558-2564 และแนวการปฏิรูป

ภาคการเกษตรของรัฐบาลที่มุงพัฒนาคุณภาพของเกษตรกร โดยการสงเสริมการสรางเกษตรกรรุนใหมที่มี

ความรูความสามารถ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรที่ใชวิธีดั้งเดิมในการทําการเกษตร ใหหันมาใชความรูที่

ชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีหนาท่ีพัฒนาเกษตรกรมีความรูความสามารถ ใช

ความรูในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเปนการชวยยกระดับอาชีพของเกษตรกรใหมีความเปนดีอยูดี อันจะนําไปสู

การแกไขปญหาพ้ืนฐานของประเทศไทย ใหเปนประเทศที่มีความมั่นคงตอไป 

 สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ออกแบบมา

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมดานการผลิตพืช สัตว สัตวน้ําและ
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จุลินทรีย เปนผูที่มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูอยางเปนระบบ สามารถ

นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และสากล และมีคุณธรรม จริยธรรม 

ตระหนักในคุณคาศิลปะ วัฒนธรรม รักธรรมชาติ สังคม ชุมชน รวมทั้งมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ อนุรักษทรัพยากรชีวภาพ อยางยั่งยืน รวมทั้งสามารถองคความรูทางดาน

การเกษตร ที่ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นในภาคใต 

 การดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยฯ ที่ไดกําหนดวิสัยทัศนไว ดังนี้ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําใน

ระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปน

ฐาน” นอกจากความสอดรบักับพันธกิจที่ 2 “สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพ

พ้ืนฐานของภาคใต  และเชื่ อมโยงสู เครือข ายสากล”  ที่ ได กํ าหนดไว ในแผน ยุทธศาสตรพัฒ นา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (พ.ศ. 2558-2562) หลักสูตรฯ ยังดําเนินการตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2558-2561) ท่ี ไดกําหนดวิสัยทัศนไว ดั งนี้   “คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนคณะชั้นนําของภาคใตท่ีผลิตบัณฑิตและงานวิจัยทางดาน

วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” รายละเอียดของเลมหลักสูตร ตาม มคอ.2 ไดผานการ

อนุมัติ/รับทราบการอนุมัติหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 332(5/2554) เม่ือวันท่ี 9 

กรกฎาคม 2554 และ ผานความเห็นชอบโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 

2557 และคุณวุฒิปริญญาของหลักสูตรไดรับการรับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 12 

มีนาคม 2558 

2. วัตถุประสงค จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร แบงออกเปน 5 วิชาเอก 

(major) โดยมีจุดเนน ดังน้ี 

1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพทั่วไป (Bioproduction Technology) เนนการนําเอา

วิทยาการสมัยใหม ในดานทรัพยากรชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และดานการจัดการมาบูรณาการและ

ประยุกตใชในการเพ่ิมผลผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทรัพยากรชีวภาพ  ดานพืช  สัตว  สัตวน้ํา และ

จุลินทรีย  โดยภาพรวม  

2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช (Plant Production Technology) เนนการนําเอาองคความรู 

เทคโนโลยีสมัยใหม  และการบริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกตใชเพ่ือการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมของ

พืชเศรษฐกิจของภาคใต โดยเฉพาะปาลมน้ํามัน ยางพารา ไมผลเขตรอน ไมดอก ไมประดับ และพืชผักตางๆ 

3) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว (Animal Production Technology) เนนการนําเอาองคความรู 

เทคโนโลยีสมัยใหม และการบริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกตใชเพ่ือการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมของ

สัตวเศรษฐกิจ  
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4) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางน้ํา (Aquatic Bioproduction Technology) เนนการนําเอาองค

ความรู เทคโนโลยีสมัยใหม และการบริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกตใช  เพื่อการผลิต การสราง

มูลคาเพ่ิมของพืชน้ําและสัตวน้ํา  รวมถึงการจัดการการอนุรักษทรัพยากร และระบบนิเวศทางน้ําใหมีความ

ยั่งยืน 

5) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย (Microbial  Technology)  เนนการนําเอาองคความรูและเทคโนโลยี

สมัยใหม  ทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ  ดานจุลินทรีย  เพื่อนํามาประยุกตใชในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 

ทั้ง 5 วิชาเอก มีจุดเนนรวมกัน นั่นคือการมุงใหบัณฑิตมีคุณสมบัติการเปนเกษตรกรรุนใหม มีความ

พรอมในการกาวเปนเกษตรกรมืออาชีพ รูจักคิด วิเคราะหและบูรณาการจากองคความรูและงานวิจัยเพ่ือตอ

ยอดการทําการเกษตรใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน  

 

3. โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปดวย 2 หลักสูตร ไดแก 

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปดวย 5 

วิชาเอกยอย ไดแก วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต

ทางน้ํา วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพทั่วไป 

3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไป

ดวย 2 วิชาเอกยอย ไดแก วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช และวิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทางสัตว 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดกําหนดใหมีวิสัยทัศน พันธกิจในแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาสาขาวิชา เพื่อใหการปฏิบัติงานของสาขาวิชาประสบความสําเร็จ ซึ่งไดมีการประชุมรวมกันเพื่อ

กําหนดกรอบการทํางานเมื่อป พ.ศ. 2557 และเมื่อป พ.ศ. 2558 ไดรวมกันประชุมทบทวนแผนพัฒนา

หลักสูตรฯ ซึ่งแสดงไวดังนี้ 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

  เปนผูนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาการเกษตรตั้งแตระดับชุมชน

จนถึงภูมิภาค โดยการผลิตบัณฑิต สรางสรรคงานวิจัยท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาทุกภาคสวนของการเกษตรไทย 

ปรัชญา (Philosophy) 

  ผลิตบัณฑิต ผูนําทางเทคโนโลยีเกษตร สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม นําประเทศสูเกษตรสากล 

พันธกิจ (Missions) 
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1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีความเปนผูนําทางวิชาการในระดับสากล 

และมีคณุธรรม จรยิธรรม 

2. สรางสรรคงานวิจัยและบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณคาตอการ

พัฒนาการเกษตรระดับชุมชนและภูมิภาค 

3. ใหบริการวิชาการดานการเกษตรแกชุมชนและสังคมเพ่ือยกระดับมาตรฐานเกษตรไทย 

4. สงเสริมกิจกรรมที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 

เปาประสงค (Goals) 

1. ผลิตบัณฑิตดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรให เปนผูที่ มีความรู  ความสามารถตาม

มาตรฐานสากล และมีคุณธรรม จริยธรรม 

2. สรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณคา และสามารถนําไปใชเพ่ือการพัฒนาการเกษตรในชุมชนและภูมิภาคได 

3. ชุมชนและทองถิ่นไดรับความรูที่มีคุณคาจากการอบรมและการใหบริการวิชาการของคณาจารยในสาขาวิชา 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic issues) 

1. ผลิตบัณฑติที่พึงประสงค 

2. ผลิตและสรางสรรคงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาชุมชนและภูมิภาค 

3. เสรมิสรางประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการแกชุมชนและภูมิภาค ดวยการบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอน และงานวิจัยเขาดวยกัน 

 

ในสวนของอาจารยในหลักสูตรฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารยประจําหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน โดย 1 คน เปนประธานหลักสูตร และมี

ผูรับผิดชอบหลักสูตรรวม 3 คน ขณะท่ีมีอาจารยประจํา รวมท้ังสิ้น 15 คน การบริหารจัดการภายใน

ดําเนินการในรูปแบบสาขาวิชา ที่มีการมอบหมายภาระหนาที่เปนกรรมการสาขาวิชาฝายตางๆ ใหแตละบุคคล 

เชน กรรมการฝายวิชาการ กรรมการฝายประกันคุณภาพ กรรมการฝายงานวิจัยและบริการวิชาการ เปนตน 

โดยมีหัวหนาสาขาวิชาเปนประธาน บุคลากรทั้ง 15 คน ประกอบไปดวยอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกถึง 14 คน 

และปรญิญาโท 1 คน ในบุคลากร 15 คน มีผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 คน และผูชวยศาสตราจารย 4 

คน 

 

4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 

นโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดมีการบูรณาการ

เขากับกระบวนที่สําคัญของสาขาวิชาและคณะ ไดแก กระบวนการจัดทําหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน
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การสอน กระบวนการประเมินผลผูเรียน และกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ในสวน

ของกระบวนการวิเคราะหอัตรากําลังใหมีความเหมาะสม กระบวนการวิเคราะหทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 

และกระบวนการติดตามบัณฑิต ไดดําเนินการโดยสวนกลาง เน่ืองการทางวิทยาเขตสุราษฎรธานี มีการบริหาร

จัดการแบบรวมศูนยบริการ ประสานพันธกิจ แตทางสาขาวิชาไดมีสวนรวมในการจัดทําขอมูลเพ่ือนําสงขอมูล

ใหสวนกลางดําเนินการและประเมินผลตอไป 

 

5. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร

ปรับปรุง 2554 เปรียบเทียบกับโครงสรางหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

เกษตรศาสตร พ.ศ.255X ฉบับปรับปรุง 21 กรกฎาคม 2558 สรุปไดดังตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
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การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ป พ.ศ. 2554 กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาเกษตรศาสตร ฉบับราง 2558 

 

 

หมวดวิชา 

จํานวนหนวยกิต  

หมายเหตุ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาเกษตรศาสตร 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

2554 

ศึกษาท่ัวไป ≥30 30  

หมวดวิชาพ้ืนฐานและ

วิชาเฉพาะ 

-คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน* 

-พื้นฐานเกษตร (แกน)* 

-วิชาเฉพาะทาง 

       -วิชาชีพบังคบั 

       -วิชาชีพเลือก 

-ฝกประสบการณ

ภาคสนาม 

≥84 

 

21 

 

18 

30 

- 

- 

6 

93-96 

 

16 

 

33 

- 

32-37 

9-12 

6 

*ในหลักสูตรปจจุบัน กลุมวิชา

แกนไดรวมรายวิชาคณิตศาสตร

และรายวิชาแกนไวดวยกัน จึง

ทําใหมีจํานวนหนวยกิตรวมใน

รายวิชาแกนมากกวาที่กําหนดไว

ใน มคอ.1 และหนวยกิตรวม ใน

กลุมวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรพื้นฐานนอยกวาที่

ระบุไวใน มคอ. 1 ซึ่ง มคอ. 1 

จะประกาศใชในปการศึกษา 

2559 

หมวดวิชาเลือกเสรี ≥6 6  

รวม ≥120 135-138  
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 อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ถามี) 

อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ใน

ปจจุบัน เปรียบเทียบกับอาจารยประจําหลักสูตรตาม เลม มคอ. 2 สรุปไดดังตามตารางที่ 2 ดังน้ี 

 

อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบัน เปรียบเทียบกับอาจารยประจําหลักสูตรตาม เลม มคอ. 2 

 

ตําแหนงทางวิชาการ 

รายชื่อตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  

รายช่ือปจจุบัน 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง

หรือสัมพันธกับ

สาขาที่เปดสอน 
หมาย

เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ 

1. ดร.ดาริกา คงฤทธิ์ 

   3939900036138 

1. ผูชวยศาสตรจารย 

   ดร. วิกันดา รัตนพันธ* 

   3810400257413 

ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม), 2544 

วท.บ.(ชีววิทยา), 2540 

 

 
 

 

2. อาจารยธัญจิรา เทพรัตน* 

   3800100805091 

2. ผูชวยศาสตรจารย 

    ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ* 

   3841700128091  

Ph.D. (Animal Science), 2554 

วท.ม. (การผลิตสัตว), 2549 

วท.บ. (สัตวศาสตร), 2544 

 

 
 

 

3. ดร. ธีร ศรสีวัสดิ์* 

   3841700377911 

3. ผูชวยศาสตรจารย 

   ดร. ธีร ศรีสวัสด์ิ 

   3841700377911 

ปร.ด. (ชีววิทยา), 2548 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร) ชีววิทยา, 2541 
 

 

 

 

 

4. ดร. บดี คําสีเขียว* 

   3450600566677 

4. ดร. บดี คาํสีเขียว* 

   3450600566677 

Ph.D.  (Animal  Production), 2549 

M.Sc. (Ruminant Nutrition), 2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตร), 2535 

 

 
 

 

5. อาจารยปยรัตน  

   นาควิโรจน 

   3939900202585 

5. อาจารยปยรัตน  

   นาควิโรจน 

   3939900202585 

วท.ม. (สัตววิทยา), 2540 

วท.บ. (สัตวศาสตร), 2536   

 

 

อาจารยผูสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตาม 

เลม มคอ. 2 สรุปไดดังตาราง 
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อาจารยผูสอนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

 

ลําดับ

ที ่

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

(เรียงลําดับจาก

คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 3401600913105 รอง

ศาสตราจารย 

นายโอภาส  พิมพา Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Ruminant  Nutrition 

สัตวศาสตร 

เกษตรศาสตร 

Universiti  Putra  Malaysia, 

Malaysia 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2545 

2538 

2534 

2 3860300138951 อาจารย นางสาวปฏิมา  เพ่ิมพูนพัฒนา Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biology 

 

จุลชีววิทยา 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

Royal Holloway, University of 

London, United Kingdom 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2556 

 

2546 

2544 

3 3900600009609 อาจารย นางสาวเยาวพรรณ  สนธิกุล ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 

พืชศาสตร 

ผลิตกรรมชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2556 

2551 

2548 

4 5841700005654 อาจารย นายสุชาติ  เชิงทอง Ph.D. 

M.Agr.Sc. 

วท.บ. 

Forestry  

Crop Science 

เกษตรศาสตร 

University of Missouri Columbia, 

U.S.A. 

University of Queensland, Australia 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2542 

2532 

2526 
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ลําดับ

ที ่

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

(เรียงลําดับจาก

คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

5 3759900006427 อาจารย นายสุรพล  ฐิติธนากุล Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Ecophysiologie végétal 

พืชสวน 

เทคโนโลยีการเกษตร 

Universitié de Blaise Pascal, France 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2552 

2548 

2543 

6 3220500110142 อาจารย นางสาวอุมาพร  แพทยศาสตร Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Applied Biological 

Sciences 

เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 

สัตวศาสตร 

Ghent University, Belgium 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2557 

2548 

2545 

7 3849800083721 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางดวงแขฑิตา  

กาญจนโสภา 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2549 

2543 

2540 

8 3849900038314 อาจารย นางสาวจรัสลักษณ เพชรวัง วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

เทคนิคการแพทย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2551 

2543 

2539 

9 3939900036138 อาจารย นางสาวดาริกา คงฤทธ์ิ 

 

Ph.D. 

 

M.Agro.Sc. 

วท.บ. 

Bioresources and 

Product Science   

Agricultural Science 

จุลชีววิทยา 

Tottori University,  Japan 

 

Shimshu University, Japan 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2550 

 

2543 

2539 

10 5920600005251 อาจารย นางสาวนิตยา อัมรัตน วท.ด. 

วท.ม. 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

พฤกษศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2554 

2549 



 

 

10 

ลําดับ

ที ่

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

(เรียงลําดับจาก

คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546 
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 บุคลากรสนับสนุน 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี บริหารแบบรวมศนูยบรกิาร จึงไมมีกลุมบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัด

สาขาวิชา 

 

 นักศกึษา 

จํานวนการคงอยูของนักศึกษาของนักศึกษาที่รับเขาปการศึกษา 2556 2557 2558 และ 2559 

พบวาในปการศึกษา 2559 มีจํานวนนักศึกษาคงอยูลดลงจากจํานวนที่รับเขา ซึ่งมีสาเหตุมาจากการท่ี

นักศึกษาบางสวนมคีวามรูพื้นฐานในสาขาวิชาท่ีเรียนนอย นักศึกษาสอบตกบางรายวิชา และมีผลการ

เรียนต่ํา ขาดการวางแผนการเรียนท่ีดี ครอบครัวมีปญหาดานเศรษฐกิจ และปญหาครอบครัว สงผล

ใหนักศึกษาบางสวนไมสามารถเรียน และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได อยางไรก็ดี สาขาวิชาฯ มี

แนวนโยบายดูแลนักศึกษาที่ตกออกในปการศึกษา 2558 ใหยังคงอยูในระบบการศึกษา คือการชักนํา

ใหนักศึกษากลุมที่ถูกตกออก สอบกลับเขามาเรียนชั้นปที่ 1 ใหม เพื่อใหโอกาสในการปรับปรุงการ

เรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย มีเกณฑการเทียบโอนรายวิชาท่ีไดระดับขั้นตั้งแต C ขึ้น

ไป สามารถเทียบโอนได ทําใหนักศึกษากลุมนี้ มีวิชาเรียนในชั้นป 1 ใหมที่นอยลง สามารถใชเวลา

ทบทวนเนื้อหารายวิชาท่ีตองเรียนซ้ําไดมากขึ้น ซึ่งพบวา มีนักศึกษาที่ตกออกจํานวน 3 ราย สมัคร

กลับเขามาเปนนักศึกษาใหมในป 2560 ท้ังนี้สาขาวิชาไดมีมาตรการในการดูแลนักศึกษากลุมนี้อยาง

ใกลชิด โดยการติดตามความกาวหนาของการเรียนในทุกสัปดาห ซึ่งคาดวาวิธีการดังกลาวจะชวยให

นักศึกษาเหลานี้ยังคงอยูในระบบการศึกษา และจบการศึกษาไดไดในที่สุด โดยจะตองไมเปนภาระ

ของสังคมหรือประเทศชาติตอไป 

ตารางแสดงจํานวนนกัศึกษารับเขาและคงอยูของหลักสูตรฯ ปการศึกษา 2554-2558 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปที่ 4 

2554 86 82 80 80 

2555 104 98 94 92 

2556 87 84 79 - 

2557 109 109 -  - 

2558 95 -  -  - 

2559 130    
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 ผูสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2554 ไดสําเรจ็การศึกษาเปนรุนแรกในปการศึกษา 2558 

โดยมีผูสําเร็จการศึกษารวม 80 คน 

 

 อ่ืนๆ 

หลักสูตรฯ สังกัดในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินงานภายใตระบบรวม

ศูนยบริการ ประสานพันธกิจ เชนเดียวกับทุกหลักสูตรในวิทยาเขตสุราษฎรธานี ดังนั้น จึงเปนการ

บริหารเพียงบุคลากรในสาขาวิชา ขณะที่การดําเนินพันธกิจดานอื่นๆ อยูภายใตการดําเนินการของ

หนวยงานตางๆ ภายในวิทยาเขต ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง ดูแลเร่ืองบุคลากร

สายสนับสนุน หองปฏิบัติการ  และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร รวมทั้งในฟารมเกษตรใหมีความพรอม

และทันสมัย เพียงพอตอความตองการใชงาน ศูนยสารสนเทศและการเรียนรู  ดูแลบุคลากรสาย

สนับสนุน หองเรียน อุปกรณเครื่องมือในหองเรียน ใหมีความพรอมและทันสมัย เพียงพอตอความ

ตองการใชงาน หองสมุด ดูแลความพรองของสถานที่ในหองสมุด รายการหนังสือ วารสารที่จําเปนตอ

การศึกษา กองวิชาการและพัฒนานักศึกษา ดูแลบุคลากรสายสนับสนุน บริหารงานทางวิชาการตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย ดูแลบุคลากรสายสนับสนุน งานและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา

นักศึกษา 
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บทท่ี 2 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

เกณฑ

ขอท่ี 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ 

- ตามเกณฑ () 

- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑขอ 1-11 

 ไดมาตรฐาน 

 ไมไดมาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตามองคประกอบท่ี 1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 

ตําแหนงทางวิชาการ 

รายชื่อตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  

รายช่ือปจจุบัน 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

สาขาวิชาตรง

หรือสัมพันธกับ

สาขาที่เปดสอน 
หมาย

เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ 

1. ดร.ดาริกา คงฤทธิ์ 

   3939900036138 

1. ผูชวยศาสตรจารย 

   ดร. วิกันดา รัตนพันธ* 

   3810400257413 

ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ

แวดลอม), 2544 

วท.บ.(ชีววิทยา), 2540 

 

 

  

2. อาจารยธัญจิรา เทพรัตน* 

   3800100805091 

2. ผูชวยศาสตรจารย 

   ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ* 

   3841700128091  

Ph.D. (Animal Science), 

2554 

วท.ม. (การผลิตสัตว), 2549 

วท.บ. (สัตวศาสตร), 2544 

 

 

  

3. ดร. ธีร ศรีสวัสด์ิ* 

   3841700377911 

3. ผูชวยศาสตรจารย 

    ดร. ธีร ศรีสวัสด์ิ 

   3841700377911 

ปร.ด. (ชีววิทยา), 2548 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 

ชีววิทยา, 2541 

 

 

 

 

 

 

4. ดร. บดี คาํสีเขียว* 

   3450600566677 

4. ดร. บดี คําสีเขียว* 

   3450600566677 

Ph.D.  (Animal  

Production), 2549 

M.Sc. (Ruminant 

Nutrition), 2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตร), 2535 

 

 

  

5. อาจารยปยรัตน  

   นาควิโรจน 

   3939900202585 

5. อาจารยปยรัตน  

   นาควิโรจน 

   3939900202585 

วท.ม. (สัตววิทยา), 2540 

วท.บ. (สัตวศาสตร), 2536  

  

 

    หมายเหตุ : กรุณาใสเครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารยที่เปนผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

  ครบ   ไมครบ 
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เกณฑขอ 2 คณุสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 

  เปนไปตามเกณฑ  

1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้น

ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน หรือ 

2) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํ ากวา ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน และมี

ประสบการณ ในการสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไม ใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา 

รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย

ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศกึษาเพ่ือรับปรญิญา 

    ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................... 

 

เกณฑขอ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

1) เริ่มเปดหลักสูตรคร้ังแรกในป พ.ศ. 2550 

2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. 2560 

 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด 

 ปจจุบันหลักสูตรถือวาลาสมัย 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 11 

 ผาน เพราะ ดําเนินงานผานทุกขอ 

 ไมผาน เพราะ ดําเนินงานไมผานขอ..................... 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

 

ระดับการประเมิน 

 เพื่อใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุงพัฒนาตอไปได 

การประเมนิหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี้ 

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความตองการในการพัฒนา 

1 ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมีเอกสาร ไม

มีแผนหรือไมมีหลักฐาน) 

คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรุงแกไข 

หรือพัฒนาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเร่ิมดําเนินการ คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข

หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแตไมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 

หรอืมีการดําเนินการแตยังไมครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรบัปรุง แกไข หรือ

พัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอ

ได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม

เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึง

การดาํเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวา

เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวาเกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 

7 ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นนํา 

ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น

นํา 
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Criterion 1 

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

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

known to staff and students. 

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

and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes 

which should be aligned to the programme expected learning outcomes. 

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

the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes called 

transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. written and 

oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, 

etc. 

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 

reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 

 

ผลการประเมินตนเอง  

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] 

       

AUN 1  

Expected Learning Outcomes 
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เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 

vision and mission of the university 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ได กําหนด

มาตรฐานผลการเรียนรูดานตางๆ ของรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

รายวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อางอิงตามขอกําหนดของ สกอ. 

ที่ไดกําหนดใหทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํามาตรฐานผลการเรียนรูในป 

พ.ศ. 2554 นอกจากนั้น ในการจัดทําหลักสูตรในคราวเดียวกันในป 2554 

สาขาวิชาฯ ไดนํ าขอมูลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (1.1, 1.2, 1.3) มาเปนสาระสําคัญ

ในการจัดทําหลักสูตร รวมกับการใชขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 

ผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชา ประกอบเปนขอมูลในการจัดทํา จากการ

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังดังกลาว ทําใหพบวาการกําหนดขอมูล

นําเขาจากผูมีสวนไดสวนเสียยังไมครบถวน ยังขาดขอมูลจากศิษยเกา และ

ผูใชบัณฑิต จึงนํามาสูการปรับโครงสรางคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

คร้ังลาสุด เพ่ือใชในปการศึกษา 2560 จึงไดนําขอมูลปจจุบันจากผูมีสวนได

สวนเสียรอบดาน เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยปจจุบัน ศิษยเกา และนักวิชาการ 

เปนตน มาใชเปนสาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรเดิม จนนําไปสูการ

ปรับแกการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรูดานตาง ๆ ของแตละรายวิชา 

(เลม มคอ. 2 เกา-ใหม) ซึ่งเมื่อมีการปรับแกมาตรฐานผลการเรียนรูในแต

ละรายวิชาดังกลาววา พบวามีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจของ

มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ และสาขาวิขาฯ  

1.1 มคอ. 2 ฉบับปรับปรุง 

2551, 2554 และ 2560 

1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

สาขาวิชา วทก. ฉบับทบทวน

แผนคร้ังที่ 1 2559 

1.3 แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

แผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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วิสัยทัศนและพนัธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ 

และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

พันธกจิ 

พันธกิจ 1 (MU1) : พัฒนา มหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ 

พันธกิจ 2  (MU2) : สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต และ

เชื่อมโยงสูเครอืขายสากล 

พันธกิจ 3 (MU3) : ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัตสิูการสอนเพื่อสรางปญญา 

คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต 

ที่มา : http://www.psu.ac.th/th/vision 

 

วิสัยทัศนและพนัธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

วิสัยทัศน   

เปนคณะช้ันนําของประเทศ  ที่ผลิตบัณฑิต และงานวิจัย ทางวิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 พันธกิจ 

พันธกิจ 1 (MF1) : ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มี

คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

พันธกิจ 2 (MF2) : ผลิตงานวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองตอความตองการของ

ชุมชน 

พันธกิจ 3 (MF3) : การใหบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

พันธกิจ 4 (MF4) : พัฒนาองคกร เพื่อเปนองคกรธรรมาภิบาล และองคกรแหงการเรยีนรู 

ที่มา: http://scit.surat.psu.ac.th/index.php 

 

จากวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของหลักสูตรดัง

ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับวสิัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ELOs 
มหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิสัย-
ทัศน 

พันธกิจ วิสัย-
ทัศน 

พันธกิจ 
MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข

ขอขัดแยง และลําดับความสําคัญ 
1.4  เคารพสิทธแิละรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมใดๆ  
ตอบุคคล องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม และเคารพในคณุคาของการมีอยูของ

สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในระบบนิเวศน  
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ และไมละเมิดดาน Plagiarism 

 √ √ √  √  √ √ 
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ELOs 
มหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิสัย-
ทัศน 

พันธกิจ วิสัย-
ทัศน 

พันธกิจ 
MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

2 ความรู 
2.1 มีความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอวิชาชีพ 
2.2 มีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยี และงานท่ีเก่ียวของ 
2.3 มีความรูในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอ
สถานการณโลก 

2.4 มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแกไขปญหาและตอยอด
องคความรูในงานอาชีพ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 ทักษะทางปญญา 
3.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ 
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะหสาเหตุของปญหา เสนอแนวทางการปองกันและ

แก ไขปญหาไดอยางเหมาะสมโดยคํานึ งถึงความรูที่ เกี่ยวของและ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

3.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีจากศาสตรท่ีเก่ียวของมาพัฒนาทักษะการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

 √ √ √ √ √  √ √ 
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ELOs 
มหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิสัย-
ทัศน 

พันธกิจ วิสัย-
ทัศน 

พันธกิจ 
MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 
4.2 สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4.3 วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 

   √  √   √ 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
5.2 รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเร่ืองและผูฟง

ท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถสืบคนขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและ

ศาสตรที่เก่ียวของโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของมาใชใน

การวิเคราะห แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาได
อยางสรางสรรค 

√  √ √ √  √ √ √ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

transferable) learning outcomes 

ห ลั ก สู ต ร วิท ย าศ าส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิช า วิท ย าศาส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตร ไดกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning 

Outcome) ที่สอดคลองกับไวดังนี้ 

1.  คุณธรรมจริยธรรม 

2.  ความรู 

3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธระหวาง Expected learning outcome 

และ Learning outcome โดยการบูรณาการ Learning outcome ที่กําหนด

โดยคณะหรือของมหาวิทยาลัย กับ Learning outcome ที่กําหนดในราง มคอ. 

1 สาขาเกษตรศาสตร แสดงดังตารางที่ 2 

มาตรฐานผลการเรียนรูบรรจุอยูในรายวิชาตางๆ ที่อยูในหลักสูตร ดัง

แสดงในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (มคอ. 2 หนา 83) 

โดยแบงเปนความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ความรูและทักษะ

ทั่วไป สวนใหญกระจายในรายวิชาพื้นฐานและสอดแทรกใหเปนความรับผิดชอบ

รองในรายวิชาชีพ สวนความรูและทักษะเฉพาะทางไดมีการกระจายลงสูราย

วิชาชีพเฉพาะดานตางๆ ซึ่งการกระจายความรูและทักษะเฉพาะทางไดกําหนด

มาตรฐานการกระจายตามความยากงายของรายวิชา ตามชั้นปที่สูงขึ้น เพ่ือให

ผูเรียนไดมีพัฒนาการตามผลการเรียนรูที่ยากขึ้นและจําเปนในวิชาชีพ 
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวาง Expected learning outcome และ Learning outcome แบบตางๆ  

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง Generic 

outcomes 

Subject specific 

outcomes 

คุณธรรม จริยธรรม   

1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตภายใตกรอบ

คุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรมในสังคม 

X  

2) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกร

และสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม 

X  

3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีสวนรวมใน

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง  

X  

4) มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจรติ มีสัมมาคารวะ 

ใหเกียรตแิละยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

X  

5) มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพและแสดงออกถึงคณุธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

 X 

6) ตระหนักและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 X 

ความรู   

1) มีความรู ความเขาใจในวิชาพื้นฐานที่จําเปนตอ

วิชาชีพ 

 X 

2) มีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยี และงานที่

เก่ียวของ 

 X 

3) มีความรูในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยาง

กวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอ

สถานการณโลก 

 X 

4) มีความรู ความเขาใจในการใชเครื่องมือ อุปกรณ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 

 X 

5) มีความรูในสาขาวิชาอื่นท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพไดแก ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดการ เปนตน 

 X 

6) ทันตอความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาเท

คโนลีการผลิตทางชีวภาพ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของกับ

 X 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง Generic 

outcomes 

Subject specific 

outcomes 

การแกไขปญหาและการตอยอดองคความรู 

7) มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อ

แกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพ 

 X 

8) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ 

ขอกําหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม

กาลเวลาเพ่ือตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

ของศาสตรที่เก่ียวของ 

 X 

9) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตร

ตางๆ ที่เก่ียวของ และสามารถประยุกตใชในการวางแผน

และการแกปญหาที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในสาขา

อาชีพ 

 X 

ทักษะทางปญญา    

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ X  

2) สามารถศึกษา วิเคราะหสาเหตุของปญหา เสนอ

แนวทางการปองกันและแกไขไดอยางเหมาะสม โดย

คํานึงถึงความรูท่ีเกี่ยวของ และผลกระทบที่เกิดจากการ

ตัดสินใจ 

X  

3)  สามารถประยุกต ใช เทคโนโลยีจากศาสตรที่

เกี่ยวของมาพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 

X  

4)  มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ ไปสูการฝกประสบการณภาคสนาม และการ

ปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

 X 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

1) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

X  

2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะ

ผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

X  

3) วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ 

X  
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง Generic 

outcomes 

Subject specific 

outcomes 

4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกร และกับ

บุคคลทั่วไป 

X  

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

X  

2) รูจักเลือกใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมใน

สถานการณตาง ๆ รวมทั้งผูฟงท่ีแตกตางไปตามสภาพของ

สังคมได 

X  

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

เหมาะสม 

X  

4) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะห แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสมและสรางสรรค 

X  

5) สามารถสืบคนขอมูลทางเทคโนโลยีการผลิตทาง

ชีวภาพและศาสตรที่เก่ียวของโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 X 

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดกําหนดมาตรฐานผล

การเรียนรูดานตางๆ จากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งคราวการปรับปรุง
ป 2554 และลาสุด คราวการปรังปรุงป 2560 โดยนําขอมูลจากผูมีสวนไดสวน
เสีย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ผูประกอบการ ผูดูแลการฝกประสบการณ
ภาคสนาม นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา ประกอบเปนขอมูลในการจัดทํา ตาม
รายละเอียดที่ไดแจงไวในขอ 1.1 (มคอ.2 หนา 217) 

มคอ.2/ 2554 
มคอ. 2/ 2560 
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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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

หลักสูตรไดจัดทําขอกําหนดของหลักสูตรให เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2548 และไดนําขอมูลสถานการณ

ของประเทศภายใตการบริหารราชการของรัฐบาลในขณะนั้น โดยเนนท่ี

 

AUN 2 

Programme Specification 
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ภารกิจเพ่ือใหประเทศผานพนวิกฤตเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน มาเปนสาระสําคัญในการจัดทําหลักสูตร รวมกับการใชขอมูลจากผูมี

สวนไดสวนเสีย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ประกอบเปนขอมูลในการ

จัดทําขอกําหนดของหลักสูตรใหครอบคลุมศาสตรความรูดานการเกษตร 

และมีความทันสมัย โดยมีขอกําหนดหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2554 โดยสรุป 

ดังน้ี 

ชื่อสถาบันอดุมศกึษา       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎร   
                                 ธานี  
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1. รหัสและช่ือหลักสูตร   

ภาษาไทย:    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 
                       เทคโนโลยีการเกษตร  
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Science Program in  
                       Agricultural Science and Technology 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย         ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑติ   
                      (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร) 
                     ชื่อยอ (ไทย): วท.บ. (วิทยาศาสตรและ 
                      เทคโนโลยีการเกษตร) 
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science   
                      (Agricultural Science and Technology) 
                     ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Sc. (Agricultural Science   
                      and Technology) 
 

3. วิชาเอก  
หลักสู ต รวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต  ส าขา วิช า วิทย าศ าสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร แบงออกเปน 5 วิชาเอก (Clusters) โดยมีจุดเนน ดังนี ้
1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพทั่วไป (Bioproduction 

Technology) เนนการนําเอาวิทยาการสมัยใหม ในดานทรัพยากรชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ และดานการจัดการมาบูรณาการและประยุกตใชในการ
เพิ่มผลผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทรัพยากรชีวภาพ  ดานพืช  สัตว  สัตว
น้ํา และจุลินทรีย  โดยภาพรวม  

2) วิ ช า เอ ก เท ค โน โล ยี ก า ร ผ ลิ ต พื ช  (Plant Production 
Technology) เนนการนําเอาองคความรู เทคโนโลยีสมัยใหม  และการ
บริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกตใชเพ่ือการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม
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ของพืชเศรษฐกิจของภาคใต โดยเฉพาะปาลมน้ํามัน ยางพารา ไมผลเขตรอน 
ไมดอก ไมประดับ และพืชผักตางๆ 

3) วิ ช า เอก เท ค โน โลยี ก ารผ ลิ ตสั ต ว  (Animal Production 
Technology) เนนการนําเอาองคความรู  เทคโนโลยีสมัยใหม และการ
บริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกตใชเพ่ือการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม
ของสัตวเศรษฐกิจ  

4) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางน้ํา (Aquatic Bioproduction 
Technology) เนนการนําเอาองคความรู เทคโนโลยีสมัยใหม และการ
บริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกตใช   เพ่ือการผลิต การสราง
มูลคาเพ่ิมของพืชน้ําและสัตวน้ํา  รวมถึงการจัดการการอนุรักษทรัพยากร 
และระบบนิเวศทางน้ําใหมีความยั่งยืน 

5) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย (Microbial  Technology)  เนน
การนําเอาองคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม  ทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ  
ดานจุลินทรีย  เพื่อนํามาประยุกตใชในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและ
พัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 

 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพทั่วไป 135 หนวยกิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช   135 หนวยกิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว  138 หนวยกิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางน้ํา  137 หนวยกิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรยี   135 หนวยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

5.2 ภาษาที่ใช   
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา  

5.3 การรับนักศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่ฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทย

ได โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   
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ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรบัปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ หลักสูตร
ปรบัปรุงพ.ศ. 2551  

   ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 122(4/2554) 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 

   ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
332(5/2554) เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 

       เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและกรอบมาตรฐาน

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ในปการศกึษา 2557 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา  
1) เจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐไดแก นักวิชาการทางดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ  นักวิชาการเกษตรสาขาพืช นักวิชาการเกษตรสาขาสัตว 
นักวิชาการเกษตรสาขาประมง  เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

2) อาจารยผูสอนในสถาบันการศึกษา 
3) เจาหนาท่ีในหนวยงานภาคเอกชนไดแก นักวิชาการประจํา

โรงงานผลิตอาหารสัตวและสัตวน้ํา  พนักงานขายอาหารและอุปกรณสําหรับ
อุตสาหกรรมผลิตสัตวและสัตวน้ํา  เจาหนาที่ฝายผลิตประจําโรงงานแปรรูป
อาหารทะเล  เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

4) ประกอบธุรกิจสวนตัว 
5) เปนหลักสูตรสากล  สามารถศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ 

ทั้งน้ีขอกําหนดของหลักสูตรไดถูกนําไปเผยแพรผานเว็บไซตของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คูมือนักศึกษา และมีการ
เผยแพรผานการประชาสัมพันธหลักสูตรในรปูแบบแผนพับ วีดิทัศน และการ
บรรยาย  
สรปุการเปลี่ยนแปลงสําคัญของหลักสูตรปรับปรงุ 2554 ไดแก  

1. การเพ่ิมวิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย  โดยเนนจุลินทรียทาง
การเกษตร  

2. กําหนดรายละเอียดของรายวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรูแต
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ละรายวิชาเปนคร้ังแรก 
3. ปรับเปลี่ยนหนวยกิตรวมจาก 138-140 หนวยกิต เหลือ 135-

138 หนวยกิต 
4. ปรับเนื้อหาแตละรายวิชาใหมีความทันสมัย รวมทั้งปรับหนวยกิต

ใหเหมาะสม เชน รายวิชาโครงงานนักศึกษาจาก 3 หนวยกิต เปน 6 หนวย
กิต 

 ทั้งนี้ในปการศึกษา 2560 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร เพิ่มเติมใหมี
ความครอบคลุมและมีความทันสมัยมากขึ้น เชน ปรับลักษณะที่พึงประสงค
ของบัณฑิตใหมีคุณสมบัติการเปนบัณฑิตเกษตรกรรุนใหม มีคุณสมบัติของ
การเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง มีความพรอมการเปนผูประกอบการ อันเปน
ผลมาจากการเพ่ิมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลแผนพัฒนาชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  นโยบายการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา แผนพัฒนาการเกษตรของรัฐบาลและกระทรวงเกษตร 
รวมทั้งขอมูลสรุปจากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแหงประเทศไทย เปนตน 
มาเปนสาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังลาสุด 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 

ขอกําหนดของรายวิชาจัดทําข้ึนโดยกําหนดใน มคอ.3 และ 4 ที่ได

จากกระบวนการทําโดยผู รับผิดชอบรายวิชา และผูสอนในรายวิชา โดย

กําหนดเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล  ใหครอบคลุม

วัตถุประสงคและมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาและหลักสูตร โดยความ

เหมาะสมของมาตรฐานผลการเรยีนรูของแตละรายวิชาขึ้นอยูกับระดับความ

ยากงาย ประเภทวิชาทั่วไปหรือเฉพาะทาง  และตองตอบสนองตอผลการ

เรียนรูที่คาดหวังทั้ง 5 ดาน ซึ่งบางวิชาอาจจะมีไมครบท้ัง 5 ดานก็ได และ

เพื่อใหเปนมาตรฐานผลการเรียนรูท่ียังคงมีความทันสมัยทันตอสถานการณ

การเปลี่ยนแปลง เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ทุกรายวิชาตองรายงานผลการสอน

รวมทั้งรายงานการปรับปรุงรายวิชาจากภาคการศึกษาที่ผานมา และท่ีจะ

ปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไปในรูปแบบ มคอ. 5 และ 6 เมื่ อสิ้นป

การศึกษา รวมถึงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  เพื่อนําไปสูการ

ออกแบบรายวิชาใหมีความเหมาะสมและทันสมัย รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐาน

ผลการเรียนรูใหเพ่ิมหรือลด หรือกําหนดรายละเอียดขึ้นมาใหมตามความ

เหมาะสม เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ทุกรายวิชาจะถูกปรับปรุงตาม

กระบวนการและขั้นตอนการปรบัปรุงหลักสูตร ตอไป 

 

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

stakeholders 

มีการเผยแพรประชาสัมพันธเนื้อหาของหลักสูตรไปยังนักเรียนมัธยม

ปลาย ผูประกอบการ ผูปกครอง ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน รวมทั้งผูสนใจ

ทั่วไป ผานชองทางแตกตางกันไปดังนี้ 

 สําหรับนักเรียนมัธยมปลายมีการประชาสัมพันธหลักสูตร

ผานโครงการ Road Show ทุกปมีการแจกแผนพับ และให

รุนพ่ีในสาขาวิชาตาง ๆ เปนผูใหขอมูล ณ โรงเรียนท่ีเปน

กลุมเปาหมาย 

 สําหรับนักศึกษาปจจุบันไดทําการแจกคูมือนักศึกษา และ

สามารถสืบคนไดผานทางเว็บไซตของคณะ 

http://www.scit.surat.psu.ac.th  

 สําหรับผูประกอบการ มีการแนะนําหลักสูตรผาน

กระบวนการนิเทศนักศึกษาฝกงาน และสหกิจศึกษา 

 สําหรับผูปกครองและผูสนใจทั่วไป มีการแนะนําผานทาง

เว็บไซตของคณะ http://www.scit.surat.psu.ac.th 
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Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 

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

contribution made by each course in achieving the programme's expected learning 

outcomes is clear. 

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

sequenced, and integrated. 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 

courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue 

an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments in 

the field. 

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

date. 

 

 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 

learning outcomes [1] 

       

3.2 The contribution made by each course to 

achieve the expected learning outcomes 

is clear [2] 

       

3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced, integrated and up-to-date 

[3,4,5,6] 

       

Overall opinion        

AUN 3 

Programme Structure and Content 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 

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

outcomes 
การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอน และการประเมินผล

การเรียนรู ไดกําหนดตามคําแนะนําของผูมีสวนไดสวนเสีย นําไปสูการวัดผล
การเรียนรูท่ีกําหนดไวในแตละรายวิชา ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อป พ.ศ. 
2554 เปรียบเที ยบกับการปรับป รุงหลักสูตรครั้ งล าสุด  (พ .ศ . 2559) 
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงการกําหนดสัดสวน 
ระหวางรายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐาน กับรายวิชาที่สรางทักษะหรือความเฉพาะ
ทางที่เหมาะสม จากโครงสรางหลักสูตรเดิมของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2554  ไดกําหนดหนวยกิต 135-138 หนวยกิต 
แตในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไดกําหนดหนวยกิตขั้นต่ํา 120 หนวยกิต 
ตามขอกําหนดใน มคอ. 1 สาขาเกษตรศาสตร ที่จัดทําโดยสภาคณบดีสาขา
การเกษตรแหงประเทศไทย เสนอตอสํานักงานคณะกรรมาการอุดมศึกษา ซึ่ง
จะมีการประกาศใชในป พ.ศ.2559 โดยกําหนดใหทักษะทั่วไป (Generic 
Skill) มีการกระจายผลการเรียนรูที่คาดหวังลงสู หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
และกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพื้นฐาน ขณะท่ีทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) มีการกระจายผลการเรียนรูท่ีคาดหวังลงสูกลุมวิชาเฉพาะ
และกลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม ทั้งนี้ ไดแสดงโครงสรางหลักสูตร ป 
พ.ศ.2554 เปรียบเทียบกับโครงสรางตาม มคอ. 1 และโครงสรางที่กําหนดใน
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 ในตารางที่ 3 

ทั้งนี้ ไดมีการจัดเรียงรายวิชา อยางเปนระบบ จากรายวิชาพ้ืนฐานท่ี
นักศึกษาตองเรียนในชั้นปที่ 1 และ 2 ขณะที่รายวิชาเฉพาะทาง เริ่มเรียน
ตั้งแตชั้นปที่ 3 และ 4 จนถึงรายวิชาสัมมนา โครงงานนักศึกษา หรือ สหกิจ
ศึกษา ซึ่งเรียนในชั้นปท่ี 4 ซึ่งนําไปสูลําดับของผลการเรียนรูจากงายไปยากได
อยางเปนระบบ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและทันสมัยอยูตลอดเวลา 
หลักสูตรจึงจัดใหในทุกภาคการศึกษาตองมีจํานวนรายวิชารอยละ  25 มีการ
ทวนสอบอยางสม่ําเสมอ ขณะที่หลักสูตรมีการทบทวนอยูตลอดเวลา เห็นได
จากการปรับใหรายวิชาพื้นฐานเกษตร ซึ่งในแผนการศึกษา ตองเรียนในชั้นป
ที่ 2 ใหปรบัเปลี่ยนมาเรียนในชั้นปที่ 1 แทน 
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ตารางที่ 3 โครงสรางหลักสูตร ปพ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับโครงสรางตาม มคอ. 1 และโครงสรางท่ีกําหนดใน

หลักสูตรปรับปรุงปพ.ศ. 2560 

 

หมวดวิชา 

จํานวนหนวยกิต  

หมายเหตุ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาเกษตรศาสตร 

หลักสูตร 

ปพ.ศ. 2554 

หลักสูตร 

ปพ.ศ. 2560 

ศึกษาทั่วไป ≥30 30 30  

หมวดวิชาพื้นฐานและ

วิชาเฉพาะ 

-คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรพื้นฐาน* 

-พื้นฐานเกษตร (แกน)* 

-วิชาเฉพาะทาง 

       -วิชาชีพบังคับ 

       -วิชาชีพเลือก 

-ฝกประสบการณ

ภาคสนาม 

≥84 

 

21 

 

18 

30 

- 

- 

6 

93-96 

 

16 

 

33 

- 

32-37 

9-12 

6 

92-95 
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18 

- 

28-37 

9-15 

7 

*ในหลักสูตรปจจุบัน 

กลุ ม วิชาแกน ได รวม

รายวิชาคณิ ตศาสตร

แล ะราย วิช าแกน ไว

ด ว ย กั น  จึ ง ทํ า ให มี

จํานวนหนวยกิตรวมใน

รายวิชาแกนมากกวาที่

กําหนด ไว ใน มคอ .1 

และหนวยกิตรวมในก

ลุมวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร พ้ืนฐาน

น อยกว าที่ ระ บุ ไว ใน 

มคอ. 1 ซึ่ง มคอ. 1 จะ

ป ร ะ ก า ศ ใ ช ใ น ป

การศกึษา 2559 

หมวดวิชาเลือกเสรี ≥6 6 6  

รวม ≥120 135-138 135-138  
 

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

การกําหนดสัดสวน จํานวนหนวยกิตและลําดับการเรียน ระหวาง

รายวิชาทั่วไปหรือพ้ืนฐาน กับรายวิชาที่สรางทักษะหรือความเฉพาะทาง ที่

เหมาะสม สาขาวิชาฯ กําหนดใหแตละรายวิชาในหลักสูตร กําหนดมาตรฐาน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในแตละโดยกําหนดใหเปนความรับผิดชอบหลักอยาง

นอย 1 รายวิชาในหลักสูตร เมื่อรวมทุกวิชาแลว จะตองมีความรับผิดชอบหลัก

ครบทุกมาตรฐานผลการเรียนรู โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย

ผูสอนไดรวมกันจัดการเรียนการสอนและประเมินผลตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในแตละรายวิชา ซึ่งไดแสดงใน มคอ. 2 เมื่อสิ้น

ภาคการศึกษานําผลการดําเนินการ ผลการประเมินรายวิชาและผลการทวน

สอบไปรายงานใน มคอ. 5 และ 6  

มคอ. 2/ 2554 
มคอ. 5 
มคอ. 6 
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสูตรไดการออกแบบโครงสรางหลักสูตร โดยรายวิชาศึกษา

ทั่วไปกําหนดการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ 

กําหนดใหรายวิชาศึกษาทั่วไปสวนใหญ เรียนในชั้นปที่ 1 ถึง 3 ตามความ

เหมาะสม และยากงายทางวิชาการ ที่จะเปนพ้ืนฐานตอการดํารงชีวิตใน

มหาวิทยาลัย และเปนพ้ืนฐานทางวิชาการสําหรับรายวิชาเฉพาะในชั้นปที่

สูงขึ้น สําหรับการกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะ 

ดําเนินงานโดยคณะฯ รวมกับหลักสูตร และจัดใหมีการเรียนการสอนในชั้นปที่ 

2 ถึง ชั้นปที่ 4 พรอมระบุรายวิชาบังคับเรียนกอน ใน มคอ. 2 การกระจาย

มาตรฐานผลการเรียนรูกําหนดโดยพิจารณาจากทักษะที่จําเปนตอความยาก

งายทางวิชาการท่ีจะเปนพ้ืนฐานในวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา 

ทั้งนี้ลักษณะรายวิชาชีพบังคับและชีพเลือก ในหลักสูตรปจจุบัน 

เปรียบเทียบกับรายวิชาชีพบังคับและชีพเลือกใหม (พ.ศ. 2560) ท่ีผูเรียนถูก

กําหนดใหเรียนและท่ีสามารถเลือกเรียนไดนั้น มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมสราง

ความสามารถเฉพาะทางที่ทันสมัยตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนได

สวนเสียและทันตอการเปล่ียนแปลงในบริบทของโลกในปจจุบัน ซึ่งชวย

สงเสริมใหผูเรียนเกิดแนวคิดใหมในการประกอบอาชีพ เชนรายวิชาเกษตร

ธรรมชาติ รายวิชาการจัดการฟารมเกษตรอัจฉริยะ เปนตน 

ในการประเมินการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู ผูรับผิดชอบ

รายวิชา รายงานใน มคอ. 5 และ 6 ในแตละภาคการศึกษา และผานการ

พิจารณาโดยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในขั้นตน จากนั้นประเมินโดยประธาน

หลักสูตรเปนลําดับถัดไป เพ่ือนําขอมูลประมวลผลในภาพรวม และอาจมีการ

ปรับปรุงโดยผูรับผิดชอบรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป ตามความเหมาะสม 

และปรับใหญอีกครั้งในคราวการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 

สํ าห รับ ป ญ หา อุ ป ส รรค  ข อ จํ า กั ด ที่ ก ระท บ การทํ าให เกิ ด 

constructive alignment พบวา การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูครั้งแรก 

ตามขอกําหนดของ สกอ. ในคราวการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปพ.ศ. 2554 น้ัน 

คณาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตางไมมีความรูอยางเขาใจถองแทในการกําหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู แตในคราวการปรับปรุงหลักสูตรครั้งลาสุด (พ.ศ. 

2559) หลักสูตรไดชี้แจงแนวทางการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูแก

คณาจารย นําไปสูการปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลการเรียนรูในบางรายวิชามี

ความกระชับตอการวัดและประเมินผลใหมากขึ้น 

มคอ.2/2554 
มคอ.2/2560 
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Criterion 4 

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

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

that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 

education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by 

what methods. 

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

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

approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 

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

when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of 

learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies she 

or he chooses to use. 

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

supportive, and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 

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

responsibly in the learning process; and 

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

choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 

assessment and modes and duration of study. 

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

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

inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new ideas and 

practices, etc.). 

 

AUN 4  

Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well 

articulated and communicated to all 

stakeholders [1] 

       

4.2 Teaching and learning activities are 

constructively aligned to the 

achievement of the expected learning 

outcomes [2,3,4,5] 

       

4.3 Teaching and learning activities 

enhance life-long learning [6] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 

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

หลักสูตรไดกําหนดปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ใหมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ และสอดรับกับ
พันธกิจที่ไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(ปพ.ศ. 2558-2562) รวมถึงตอบสนองตอวิสัยทัศนในแผนยุทธศาสตรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปพ.ศ. 2558-2561) และยังสอดรับ
กับกรอบการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวการปฏิรูป
ภาคการเกษตรของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปรัชญา 
 มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานการผลิตพืช สัตว เทคโนโลยีทาง
น้ําและเทคโนโลยีจุลินทรีย ที่สามารถประกอบอาชีพ และดําเนินธุรกิจของ
ตนเอง โดยอาศัยความรู พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสมัยใหม 
เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ มีทักษะการ
สื่อสาร  มีความรูคูคุณธรรม สามารถบูรณาการความรูที่ ได เรียนมาใช
ประโยชนเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และใชทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศอยางย่ังยืน 

2. ความสําคัญ 
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความตองการบุคลากรในวิชาชีพดานการ
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พัฒนาการผลิตพืช สัตว เทคโนโลยีทางนํ้าและเทคโนโลยี จุลินทรีย  เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของชุมชนในการเพิ่มผลผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งประเภทพืช สัตว สัตวน้ํา โดยอาศัย
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และนําไปสูการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรม 

นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศในแงการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตรจากทักษะและความรูที่ไดรับภายใตการอนุรักษใชทรัพยากรท่ีมีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. วัตถุประสงค  
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สมัยใหมในดานการผลิตพืช  สัตว  สัตวน้ําและจุลินทรีย มีพื้นฐานความรู
ทางดานวิทยาศาสตร สามารถวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการองคความรูที่
ไดเรียนมาอยางเปนระบบ นําไปประยุกตใชประโยชนเพื่อตอบสนองตอการ
พัฒนาทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และสากล 

2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณคาศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม มีจิตสํานึกรักธรรมชาติ รักสังคม ชุมชน ทองถิ่น ประเทศ 
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและรูจักอนุรักษใช
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน 

3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองคความรูตางๆ ที่ไดเรียนมา
เพื่อสรางทักษะและกระบวนการ สั่งสมประสบการณ ในหนวยงานตางๆ เพื่อ
การประกอบอาชีพธุรกิจของตนเองดานการผลิตพืช สัตว และสัตวน้ํา รวมถึง
สามารถประยุกตใชความรูทางเทคโนโลยีจุลินทรีย เพื่อการเพ่ิมผลผลิตของ
ทรัพยากรชีวภาพไดอยางยั่งยืน 

 ทั้งนี้หลักสูตรไดจัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธปรชัญาของ
หลักสูตรไปผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งผูสนใจทั่วไป ผานชองทางแตกตางกันไป
ดังน้ี 

 สําหรับนักเรียนมัธยมปลายมีการประชาสัมพันธหลักสูตร
ผานโครงการ Road show ทุกปมีการแจกแผนพับ วีดิทัศน
และใหรุนพี่ในสาขาวิชาตาง ๆ เปนผูใหขอมูล ณ โรงเรียนที่
เปนกลุมเปาหมาย 

 สําหรับนักศึกษาปจจุบันไดทําการแจกคูมือนักศึกษา และ
สามารถสืบคนไดผานทางเว็บไซตของคณะ 
(http://www.scit.surat.psu.ac.th) 
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 สําหรับผูประกอบการ มีการแนะนําหลักสูตรผาน
กระบวนการนิเทศนักศึกษาฝกงาน และสหกิจศึกษา 

 สําหรับผูปกครองและผูสนใจทั่วไป มีการแนะนําผานทาง
เว็บไซตของคณะ (http://www.scit.surat.psu.ac.th) 

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

ในการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา ใหมีรูปแบบท่ีเหมาะสม
ตอเนื้อหาและสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังที่กําหนดใน มคอ. 
2 เพ่ือใหเกิดคุณภาพของการเรียนรู จึงจัดใหมีรูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เชน แบบบรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง Active 
learning และหลักสูตรไดกําหนดใหในทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอน
โดยใชภาษาอังกฤษรอยละ 30 ของจํานวนชั่วโมงในรายวิชา รวมถึงมีการบูร
ณาการงานวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอนในบางรายวิชา 

ในสวนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย มุงหวังใหนักศกึษา
ไดรับความรูในภาคทฤษฎีและประสบการณจากอาจารยผูสอน และชวยนํา
ทางไปสูการศึกษาดวยตนเองตอไป ซึ่งตอบสนองตอมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังดานความรู ทักษะทางปญญา ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ มุงหวังใหนักศึกษาไดฝกทักษะใน
การปฏิบัติจริง การทํางานเปนทีม ฝกการวิเคราะหปญหา การตัดสินใจและ
ความรับผิดชอบ ซึ่งตอบสนองตอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังดาน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning เพื่อเสริมมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน โดยมีรูปแบบของ
การเรียนการสอนแบบ Active learning เชน การใชสื่อวีดิทัศน การอภิปราย
คนควาในชั้นเรียน โครงงานวิจัยที่มีการใชปญหาเปนฐาน ซึ่งผูเรียนจะถูก
เปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรูไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู ซึ่งจะเปน
การสงเสริมการเรียนรูการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการเรียน
การสอนในรายวิชาฝกงาน โครงงาน และสหกิจศึกษา 

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษในแตละรายวิชา 
เพื่อตอบสนองตอมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังดานความรู ทักษะทาง
ปญญา การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรไดกําหนดใหทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning เพ่ือเสริมมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ซึ่งผูเรียนจะถูก
เปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรูไปสูการมีสวนรวมในการคนควาและนําเสนอ
ความรู ซึ่งจะเปนการสงเสริมการเรียนรูการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับนักศึกษา 
รวมทั้งยังมีรายวิชาในการสงเสริมเพ่ือการฝกฝนการสรางความรู เชน การ
เรียนการสอนในรายวิชาฝกงาน โครงงาน และสหกิจศึกษา ซึ่งจะสงเสริมให
นักศึกษามีทักษะการคิด การเรียนรู การสื่อสาร และพรอมท่ีจะเรียนรู
ตลอดเวลา แมจะจบการศึกษาไปแลว อาจจะเปนการเรียนรูดวยตนเองใน
ระบบ หรือนอกระบบการศึกษา 

กิจกรรม Active learning สงเสริมใหผูเรียน รูจักวิธีการเรียน วิธีการ
หาความรู ซึ่งสามารถดําเนินการไดอยางตลอดชีวิต โดยทุกกิจกรรมที่เปน 
Active learning จะเนนเรื่องการเพิ่มทักษะ Thinking skill Learning skill, 
Professional skill, Communication skill และ Management skill 
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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] 

       

AUN 5 

Student Assessment 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2 The student assessments 

including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit and 

communicated to students [4,5] 

       

5.3 Methods including assessment 

rubrics and marking schemes are 

used to ensure validity, reliability 

and fairness of student 

assessment [6,7] 

       

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and helps to 

improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access to 

appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

learning outcomes 

เพื่อใหการประเมินผูเรียนมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง หลักสูตรไดกําหนดการประเมินไว 3 ชวง ตลอดระยะเวลา

การศึกษา ไดแก  

1) ชวงการรับเขา เพื่อใหไดมาซึ่งผูเรียนที่มีคุณภาพ ในการรับ

สมัครจะมีการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนของผูที่จะมาศึกษาโดยคณาจารย

ของหลักสูตร นอกจากน้ีไดมีการกําหนดการประเมินการรับเขาศึกษาใน

หลักสูตรโดยใชเกณฑการคัดเลือกท่ีแตกตางกันในแตละโครงการ เชน การ

คัดเลือกโครงการ 14 จังหวัดภาคใต ใชวิธีการสอบขอเขียนและสัมภาษณ สวน

โครงการอ่ืนๆ กําหนดเกณฑโดยการกําหนดระดับของผลการเรียน เชน เกรด

เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.40 รวมทั้งกําหนดคะแนนในกลุม

 

 

 

5.1 ประกาศรับสมัคร

นักศึกษาใหม 
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สาระการเรียนรูดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.40 เชนกัน ใน

สวนโครงการเกษตรทายาท กําหนดเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 

2.40 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในแตละกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 2.00 รวมทั้ งมีน้ําหนัก

คะแนนในการสอบสัมภาษณเพ่ือทดสอบทัศนคติที่มีตอการเกษตรและแนวคิด

การพัฒนาการเกษตรของไทยอีกรอยละ 30 (5.1) 

การวิเคราะหวิธีการที่ใชในการรับนักศึกษาใหมดังกลาวทุกโครงการ 

ดําเนินการโดยงานรับนักศึกษาของวิทยาเขตสุราษฎรธานี ยกเวนโครงการ

เกษตรทายาทที่เปนโครงการรบันักศึกษาของหลักสูตรโดยเฉพาะ  

2) ชวงระหวางการเรียน  มีการประเมินผู เรียนดวยวิธีการที่

หลากหลาย เพ่ือสนองตอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งกําหนดใน 

มคอ.3 เชน คะแนนความรับผิดชอบ คะแนนสอบ คะแนนรายงาน คะแนน

จากการปฏิบัติ และคะแนนการนําเสนอจากการอภิปราย ที่ มีการกําหนด

สัดสวนคะแนนที่มีความเหมาะสม ท้ังน้ี ชวงเวลา กฎเกณฑ และวิธีการที่ใช 

จะมีการแจงใหนักศึกษาทราบตั้งแตชั่วโมงแรกของการเรียน และนักศึกษา

สามารถใหความคิดเห็นเพ่ือรวมกําหนดสัดสวนคะแนนที่เหมาะสมได และมี

การแจงผลการประเมินแกผูเรียน โดยการติดประกาศใหผูเรียนทราบในเวลา 1 

สัปดาหหลังจากสอบกลางภาค เพื่อใหผูเรียนตระหนักและแกไขปรับปรุงการ

เรียนของตนเองได ทันกอนสอบปลายภาค หรือการหามาตรการในการ

ดําเนินการเพื่อปรับปรุงผลการเรียนรวมกันกับคําแนะนําของอาจารยผูสอน 

หรือใหผูเรียนประเมินการถอนรายวิชาหากเปนคําแนะนําจากอาจารยผูสอน 

เปนตน  

สําหรับผูเรียนที่มีประเด็นขอสงสัยในเร่ืองคะแนนการประเมิน 

สามารถใชชองทางที่สะดวก เหมาะสม เพ่ือขอความเปนธรรมในการรองเรียน

ผลการประเมินได เชน การเขาพบอาจารยผูสอน ที่ไดกําหนดชวงเวลาในแต

ละสัปดาหไวสําหรับผูเรียน เพื่อสอบถามและขอทราบคะแนนที่ไดรับการ

ประเมิน  

สําหรับการพิจารณาความเที่ยงตรง นาเชื่อถึงของวิธีการประเมิน 

เพื่อการปรับปรุง หรือเพ่ิมวิธีการใหมอยางสม่ําเสมอ หลักสูตรไดรวมกับทาง

คณะฯ ดําเนินการใหมีการประเมินขอสอบโดยกรรมการประเมินขอสอบ

จํานวนอยางนอย 2 ทานตอรายวิชาในทุกครั้งของการสอบ (5.2) และจัดใหมี

การทวนสอบจํานวนรอยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรในแตละภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 รายชื่อกรรมการ

ประเมินขอสอบ 

5.3 เอกสารการทวนสอบ 

5.4 แบบประเมินผูสอนโดย

นักศึกษา 
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การศึกษา (5.3) รวมทั้งหลักสูตรยังไดใชผลการประเมินอาจารยผูสอนโดย

นักศึกษามาใชเพ่ือประเมินหรือปรับปรุงวิธีประเมินและวิธีการสอนตอไป (5.4) 

จากขอเสนอแนะของนักศึกษาในการประเมินผลการสอนของอาจารยพบวา 

นักศึกษาอยากใหมีการเก็บคะแนนตลอดภาคการศึกษา โดยตองการแบงใหมี

การสอบยอยหลายครั้ง และอยากใหมีสัดสวนคะแนนในภาคปฏิบัติมากขึ้น 

3. การประเมินเพื่อการสําเร็จการศึกษา กระบวนการสําเร็จ

การศึกษานอกจากวิชาตางๆ ที่ตองไดรับผลการเรียนท่ีไมใชเกรด E และมี

เกรดเฉลี่ยรวมไมต่ํ ากวา 2.00 แลว ผู เรียนยังตองผานการเรียนรายวิชา

โครงงานหรือสหกิจศึกษาอีก 2 รายวิชา คือ โครงงานนักศึกษา 1 และ 2 หรือ 

สหกิจศึกษา 1 และ 2 สําหรับรายวิชาโครงงานและสหกิจศึกษา มีสัดสวน

คะแนนจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน และกรรมการสอบ โดยเริ่มจากการ

ประเมินโครงรางโครงงานในรายวิชาโครงงานนักศึกษา 1 และสหกิจศึกษา 1 

ในรายวิชาโครงงานนักศึกษา 2 ผูเรียนตองดําเนินงานวิจัยภายใตการควบคุม

ของอาจารยที่ปรึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษา 2 ผูเรียนตองดําเนินงานวิจัย

ภายใตการควบคุมของพ่ีเลี้ยง ณ สถานประกอบการ จากน้ันสอบโครงงานโดย

มีกรรมการชุดเดียวกับท่ีสอบโครงราง การประเมินจะใชคะแนนจากอาจารยที่

ปรึกษาเพื่อประเมินความรับผิดชอบของผูเรียน ในสวนของกรรมการสอบโครง

รางจะทําหนาที่ประเมินความถูกตอง เหมาะสมของขอมูลท่ีได การนําเสนอ 

รวมทั้งการตอบคําถาม เม่ือเสร็จกิจกรรม กรรมการสอบจะรวมกันประชุมเพ่ือ

ประเมินวาผูเรียนผานรายวิชาโครงงานหรือไม หากไมผานอาจมีขอเสนอแนะ

ใหผูเรียนทําวิจัยเพ่ิมเติม หรอือาจตองสอบใหมในกรณีที่ผูเรียนไมเขาใจหรือไม

สามารถตอบคําถามได  

การชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหาท่ีอาจไมสามารถสอบโครงงานไดใน

ระยะเวลาที่กําหนด หลักสูตรใหความชวยเหลือดวยการขยายเวลาการสงเกรด 

หรือใหเกรด I ไว ซึ่งในระยะเวลา 3 เดือนของชวงปดภาคการศึกษา ผูเรียน

สามารถปรับปรุง แกไขกระบวนการทําโครงงานใหสําเร็จได โดยเกรด I จะ

ไดรับการแกไขภายในระยะเวลา 1 สัปดาหหลังการเปดภาคการศึกษาในป

การศึกษาถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

rubrics and grading are explicit and communicated to students 

วิธีการประเมินผูเรียนไดถูกกําหนดโดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

โดยระบุใน มคอ. 3 เพ่ือใหสามารถวัดผลไดตามผลการเรียนรูท่ีกําหนดของแต

มคอ 2 

มคอ.3 
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ละรายวิชาที่ไดกําหนดไวใน มคอ. 2 โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูซึ่ง

ระบุไวอยางชัดเจนใน มคอ. 3 ท้ังน้ีวิธีการประเมินผลเปนท่ีตกลงรวมกันกับ

ผูเรียน โดยผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการ ชวงเวลาประเมิน และ

เกณฑการประเมิน ซึ่งมีหลายรูปแบบในแตละรายวิชา เชน การสอบขอเขียน 

การสอบปากเปลา การนําเสนอ การรายงานผลการดําเนินการ การมีสวนรวม

ในชั้นเรียน และการทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนตน ซึ่งตองเหมาะสมกับผูเรียน

และไดมาตรฐานตามที่กําหนดในมาตรฐานการเรียนรู โดยสัดสวนของแตละ

วิธีการอาจารยผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนด และแตละรายวิชา

สามารถจัดใหมีการประเมินในแตละชวงเวลาตามความเหมาะสม เชน ใน

ระหวางจัดการเรียนการสอน กลางภาค และปลายภาค 

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

reliability and fairness of student assessment 

รายวิชาในหลักสูตรไดมีการออกแบบวิธีการประเมินผูเรียนท่ีแตกตาง

กัน ข้ึนกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของแตละรายวิชา ซึ่งการประเมินผลจะ

รายงานในรูปเกรด A=4.0 B+=3.5 B=3.0 C+=2.5 C=2.0 D+=1.5 D=1.0 

E=0 I=Incomplete เกณฑการประเมินใชวิธีอิงเกณฑ และอิงกลุม ข้ึนอยูกับ

การจัดการของผูรับผิดชอบรายวิชารวมกับผูเรียน ซึ่งสัดสวนการใหคะแนน

ของแตละวิธีการประเมินในแตละวิชาไดระบุไวอยางชัดเจนใน มคอ.3 และได

ตกลงและแจงใหนักศึกษาทราบในวันเปดเรียนของแตละรายวิชา  

การประเมินนักศึกษาโดยใชขอสอบปรนัยและอัตนัยเปนหลัก โดย

อาจารยผูสอนเปนผูจัดทํา ทั้งนี้ลักษณะของขอสอบตองมีความเหมาะสมตอ

เวลา ความยากงายของเนื้อหาระดับผูเรียน เชน ในรายวิชาพ้ืนฐานจะใหตอบ

แบบสั้นๆ เชน การเติมคํา การจับคู สวนรายวิชาชีพหรือรายวิชาในชั้นปที่ 3 

และ 4 จะมีการใหตอบแบบบรรยายเชิงสรุป วิเคราะหและแนวทางการนํา

ความรูในรายวิชาไปใช มีการตรวจประเมินความเหมาะสมของขอสอบโดย

กรรมการที่หัวหนาสาขาวิชาเปนผูกําหนดจากคณาจารย รายวิชาละ 2 คน 

เพื่อตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะ แกไขกอนจัดสงไปยังฝายผลิตขอสอบ  

รายวิชาฝกงานมีการประเมินจากผูดูแลการฝกงาน และจาก

อาจารยนิเทศฝกงาน โดยประเมินดานตางๆ ไดแก การนําความรูที่ไดรับไปใช

ในงาน ผลงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และการอยูรวมกันกับผูอื่น เปนตน 

ซึ่งภายหลังการฝกงานเสร็จสิ้น มีการประเมินในรูปแบบของการนําเสนอผล

การปฏิบัติงาน ณ สถานฝกงาน และมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ 

มคอ 3 

มคอ.4 
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มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารยในสาขาวิชารวมกันประเมินผลการฝกงาน

ดังกลาว  

รายวิชาสหกิจศึกษา มีการประเมินจากผูดูแลการฝกปฏิบัติสหกิจ 

และจากอาจารยนิเทศสหกิจ โดยประเมินดานตางๆ เชนเดียวกับการฝกงาน 

แต เพิ่ มเติมในสวนของการประเมินผลของโครงงานที่ทํารวมกับสถาน

ประกอบการนั้นๆ ทั้งนี้มีการประเมินการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติสหกิจโดยมี

อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจ พ่ีเลี้ยงและผูดูแลในสถานประกอบการท่ีกําหนดโดย

สถานประกอบการเปนผูประเมิน และมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจ 

ณ มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารยในสาขาวิชารวมกันประเมินผลการฝกงาน

ดังกลาว  

รายวิชาโครงงาน นักศึกษาจะเลือกอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเลือก

หัวขอโครงงานนักศึกษา จากนั้นนักศึกษาจัดทําโครงรางภายใตการดูแลของ

อาจารยที่ปรึกษา และนําเสนอโครงรางตอคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง

อยางนอย 2 คน เสนอโดยอาจารยที่ปรึกษาและพิจารณาโดยผูรับผิดชอบ

รายวิชา ระหวางการดําเนินโครงงาน อาจารยที่ปรึกษาโครงงานจะเปนผูให

คําแนะนํา ควบคุม ดูแลการทําโครงงานของนักศึกษาจนเสร็จสิ้น และเม่ือสิ้น

ภาคการศึกษากําหนดใหสอบโครงงาน โดยมีอาจารยที่ปรึกษา (อาจารยที่

ปรึกษารวม ถามี ) คณะกรรมการสอบอีกอยางนอย 2 ท าน ทําหนาที่

ประเมินผลโครงงาน 

มีการใช Rubrics ในการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา เชน 

วิชาโครงงาน (Student Project) การใหคะแนนจะมีเกณฑดานตางๆ ที่

ชัดเจน นักศึกษาสามารถรับรูผานการรายงานผลการสอบ กอใหเกิดการ

สะทอนขอมูลยอนกลับและมีความนาเชื่อถือของการประเมินนักศึกษา ดาน

การออกเกรด หัวหนาสาขาจะพิจารณาในภาพรวมของความถูกตองของ

คะแนน ความนาเชื่อถือ กอนจะสงใหกรรมการประจําคณะพิจารณาเพ่ือ

อนุมัติผลการเรยีน และแจงผลตอนักศึกษาเปนลําดับถัดไป 

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

ผลการประเมินนักศึกษาไดกําหนดใหมีการแจงโดยติดประกาศ

คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนเก็บกอนกลางภาคแกผู เรียนภายใน

ระยะเวลา 1 สัปดาห หลังการสอบกลางภาค เพ่ือใหนักศึกษาไดประเมิน

ตนเองเพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนใหไดรับคะแนนที่ดีขึ้น หรือพิจารณาการถอน

รายวิชากรณีที่คะแนนต่ําโดยคําแนะนําของอาจารยผูสอนและอาจารยที่

มคอ 5  
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ปรึกษา ซึ่งระยะเวลาจะตองดําเนินในชวงการถอนรายวิชาที่ใหสัญลักษณ W 

หลังประกาศคะแนน 1 สัปดาห สวนคะแนนเก็บหลังกลางภาคและคะแนน

สอบกลางภาคจะแจงใหนักศึกษาทราบหลังสัปดาหสอบ นักศึกษาสามารถเขา

พบอาจารยผูสอนเพ่ือขอคําแนะนําในการเรียนเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนใหมี

ระดับคะแนนสูงข้ึนได  

รายวิชาฝกงาน นักศึกษาจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานกับผูดูแล

ทุกสัปดาห ผูดูแลจะเปนผูใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการทํางานในเวลา

ตอมา รายวิชาสหกิจศึกษาและโครงงานนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และ

คณะกรรมการสอบจะใหขอเสนอแนะทันทีหลังนําเสนอโครงราง เพ่ือการนําไป

ปรับปรงุในการทําโครงงาน หรือสหกิจ ในระหวางที่มีการนิเทศสหกิจ อาจารย

ผูนิเทศ และผูดูแลจากสถานประกอบการ รวมเปนผูใหขอเสนอแนะหลังจาก

นักศึกษารายงานผลความกาวหนาของโครงการ เพื่อใหนักศึกษาไดนํา

ขอเสนอแนะดังกลาวไปปรบัใหโครงงานมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา ทางหลักสูตรมี

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

ในดานตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจะนําผลที่

ไดมาใชประกอบในการรายงานผลการเรียนการสอน มคอ. 5 ของแตละ

รายวิชา เพื่อนําขอมูลสะทอนกลับของนักศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอน

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

มีการประกาศคะแนนสอบใหนักศึกษาทราบ การจัดการขอ

รองเรียนกรณีนักศึกษามีขอสงสัยในคะแนนสอบสามารถขอดูคะแนน และ

เอกสารท่ีเก่ียวของในการชี้แจงคะแนนไดโดยตรงจากอาจารยผูสอน และ

สามารถเขียนคํารองเพื่อขอทบทวนการตรวจขอสอบใหมได (5.5) ซึ่งหากมี

การเปลี่ยนแปลงผลการประเมิน อาจารยผูประสานงานรายวิชาดําเนินการแจง

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหนักศึกษาทราบ แตหากรายวิชานั้นออกผลการ

เรียนเปนเกรดไปแลว ผูประสานงานรายวิชาตองดําเนินการกรอกขอมูลใน

แบบฟ อรม  และผ านการพิ จ ารณ าโดยคณ ะกรรมการป ระ จําคณ ะ 

คณะกรรมการประจําคณะจะพิจารณาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงระดับ

คะแนนเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนของฝายทะเบียนตอไป 

5.5 แบบคํารองทบทวนการ

ตรวจขอสอบใหม 
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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 



 

50 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering 

succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to 

fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

       

6.2 Staff-to-studentratio and workload are 

measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service [2] 

       

6.3 Recruitment and selection criteria including 

ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are 

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

       

6.4 Competences of academic staff are 

identified and evaluated [3] 

       

6.5 Training and developmental needs of 

academic staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them [8] 

       

6.6 Performance management including 

rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and 

service [9] 

       

6.7 The types and quantity of research 

activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

[10] 

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 

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

การวางแผนและดําเนินการดานการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ

เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ควบคุมโดยการบริหารของงานแผนและ

นโยบาย งานบริหารงานบุคคลและงานวิจัย โดยอัตรากําลังวิเคราะหจากความ

ตองการจําเปนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เชน แผนการเกษียณอายุของ

บุคลากร แผนการเปดหลักสูตรใหม จํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะที่บุคลากร

ทุกคนถูกกําหนดใหมีแผนพัฒนาความกาวหนาทางสายงาน และเพ่ือเสรมิขวัญ

และกําลังใจจึงมีการยกยองชมเชยบุคลากร เชน การไดรับตําแหนงทาง

วิชาการ หรือการไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก เปนตน เพ่ือใหมั่นใจวา

บุคลากรสายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการดาน

การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

ตั้งแตไดมีการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาสาขาวิชาเม่ือป พ.ศ. 2557 

หลักสูตรไดมีแผนการเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีจุลินทรียขึ้นใน

ปการศึกษา 2562 หลักสูตรจึงไดขอวิเคราะหอัตรากําลังไปยังงานแผน โดย

กําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสาขาวิชาที่ตองการ เพ่ือรองรับแผนการจัดตั้ง

หลักสูตรใหม อยางไรก็ดี แตเมื่อวิเคราะหอัตรากําลังแลว พบวามีจํานวน

อาจารยที่มีภาระงานเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา สําหรับอาจารยประจํา

หลักสูตรท้ัง 5 คน มีอายุอยูในชวง 38 ถึง 48 ป ซึ่งอาจารยที่มีอายุราชการ

มากท่ีสุดจะเกษียณอายุอีก 12 ปขางหนา จึงยังไมตองเตรียมพรอมสรรหา

อาจารยทดแทน ซึ่งแผนการสรรหาอาจารยทดแทนจะดําเนินการกอนการ

เกษียณอายุ 5 ป ตามขอตกลงรวมกันของอาจารยในหลักสูตร 

หลักสูตรไดมีการวางแผนการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

โดยใหอาจารยทุกคนในหลักสูตรเขารวมโครงการที่คณะ วิทยาเขตและ

มหาวิทยาลัยกําหนด ทําใหในปการศึกษา 2559 มีอาจารยไดรับตําแหนงทาง

วิชาการเพ่ิมจํานวน 1 ทาน คือ ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ และกําลังอยูระหวางการ

พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงอีก 1 ทาน คือ ดร.บดี คําสีเขียว 

(6.1) ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรจาก 5 ทาน มีตําแหนงทางวิชาแลว 3 

ทาน อยูระหวางการพิจารณา 1 ทาน และยังไมไดยื่นขอ 1 ทาน ท้ังนี้เหตุผลที่

อาจารย 1 ทานยังไมไดยื่นขอตําแหนงทางวิชาการเนื่องจากยังขาดงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 เอกสารความกาวหนา

การขอตําแหนงทางวิชาการ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลัก (จบการศึกษาระดับปริญญาโท) หลักสูตรจึงไดดูแลเร่ืองดังกลาวโดย

กําหนดใหอาจารยตองสงผลงานวิจัยเขารวมงานประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการตามเกณฑที่ กพอ. กําหนด ซึ่งอาจารยตองดําเนินการใหมี

ผลงานภายในระยะเวลา 1 ป หรือใหอาจารยลาเรียนตอในระดับปริญญาเอก

ตอไป สําหรับอาจารยที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะถูกสงเสริมใหเขาสู

ตํ าแหน งรองศาสตราจารยตอไปภายในระยะเวลา 2 ป  นับจากนี้  ซึ่ ง

กระบวนการสงเสริมถูกควบคมุและดูแลตั้งแตระดับคณะลงมา (6.2) 

สําหรับการสอน หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยผูสอนทุกทานใน

หลักสูตรสงผลงานการสอนเขารวมประเมินสมรรถนะดานการสอนของ

อาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรที่

สงผลงานจํานวน 3 ทาน คือ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล ดร.อุมาพร แพทยศาสตร 

และ ดร.จรัสลักษณ เพชรวัง ปรากฏวา ราย ดร.สุรพล ฐิติธนากุล ไดผานการ

พิจารณาใหดํารงตําแหนงการสอนเพ่ิมเติม 1 ตําแหนง คือ ตําแหนงดรุณา

จารย (6.3) ซึ่งทั้งมหาวิทยาลัย มผีูผานการประเมินท้ังสิ้น 20 รายเทานั้น 

สําหรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก ในรอบปที่ผานมา นับเปนความ

ภาคภูมิใจของหลักสูตรเปนอยางย่ิง เมื่อ ผศ.ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ อาจารย

ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับการคัดเลือกให

ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม (Young Scientist Award) สาขาโภชน

ศาสตรสัตวไมเคี้ยวเอื้อง จากการคัดเลือกมาจาก 30 สถาบันการศึกษาทั่ว

ประเทศ ซึ่งประกาศในท่ีประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติครั้งที่ 6 และจัด

ประชุมภาคีเครือขายสัตวศาสตร/สัตวบาลแหงประเทศไทย ครั้งที่  5 ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน จ. นครปฐม (6.4) โดย ผศ.ดร.เจษฎา 

รัตนวุฒิ ไดทุมเทกําลังกายและกําลังใจ เปนแบบอยางที่ดีของอาจารยในการ

ทําอาชีพอาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

สําหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย ในหลักสูตร วิทยาเขตฯ 

กําหนดใหมีทุนสนับสนุนเพ่ือใหอาจารยไดพัฒนาตนเองดานการเรียนการสอน 

การวิจัย และดานอ่ืนๆ ปละ 10,000 บาท เหมือนทุกปที่ผานมา ซึ่งอาจารยใน

หลักสูตรไดมโีอกาสในการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

6.2 เอกสารกําหนดกรอบ

ระยะเวลาการเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

6.3 เอกสารประกาศผลการ

พิจารณา PSU-TPSF 

 

 

 

 

 

 

6.4 เอกสารประกาศรางวัล

และรับรางวัลของ ผศ.ดร.

เจษฏา รัตนวุฒิ 

 

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

of education, research and service 

 สัดสวนของอาจารยตอนักศึกษาดูแลโดยงานแผนฯ ซึ่งเมื่อคํานวณคา 

FTES ของอาจารยในสาขาวิชาแลว พบวามีคาเทากับ 15.05 ซึ่งอยูในเกณฑที่
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

กําหนด ในสวนของการกระจายภาระงาน หลักสูตรไดมีการกระจายภาระงาน

สอนในแตละภาคการศึกษา โดยกอนเปดภาคการศึกษา คณาจารยผูสอนของ

แตละรายวิชามีการประชุมเพื่อกําหนดภาระงานสอนในแตละรายวิชา โดย

กําหนดใหความเหมาะสมตามความเชี่ยวชาญของอาจารยผูสอน ทั้งนี้ จํานวน

ชั่วโมงสอนรวมของอาจารยแตละทานจะถูกนํามาพิจารณาเพ่ือเกลี่ยภาระงาน

สอนในวิชาเอกอีกคร้ัง เน่ืองจากคณาจารยในสาขาวิชาหลายทาน เปนผูท่ีดํารง

ตําแหนงบริหารระดับผูชวยอธิการบดี หัวหนาศูนย รองคณบดี และผูชวย

คณบดี นําไปสูการใชเกณฑการกําหนดชั่วโมงสอนของบุคลากรแตละประเภท

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนมาตรฐานจํานวนชั่วโมง โดยในแตละวิชาเอกจะ

มีการตกลงเรื่องภาระงานสอนและเกลี่ยภาระงานสอนเบ้ืองตนกอนอาจารยแต

ละทานจัดสงภาระงานสอนในภาคการศึกษานั้นไปยังหัวหนาสาขาวิชา  

หัวหนาสาขาวิชาจะเปนผูพิจารณาภาระงานสอนอีกคร้ังโดยพิจารณาจากภาระ

งานของอาจารยในสาขาวิชาเอกเดียวกัน รวมกับงานบริหารของอาจารยแตละ

ทานดวย การกําหนดการกระจายภาระงานสอน เพ่ือนําไปสูการจัดการเงื่อนไข

ของเวลาที่มีผลตอทําวิจัยและบริการวิชาการของอาจารยแตละทาน  

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion  

are determined and communicated 

การกําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก หลักสูตรมีสวนรวมในการ

กําหนดเกณฑในการคัดเลือกอาจารย สวนการสรรหาและคัดเลือกนั้นงาน

บุคคลากรเปนผูดําเนินการสวนจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ 

สําหรับตําแหนงงาน การจางงาน ความกาวหนาทางสายงาน ไดกําหนดและ

เผยแพรบนเวปไซดและเอกสาร โดยจะแจกใหอาจารยใหมในวันปฐมนิเทศ

อาจารยใหม และมีการแจงสิทธิ และบทบาทหนาที่ของอาจารยโดยงานบุคคล 

สําหรับผูสมัครที่สงใบสมัครเพ่ือพิจารณาการเขารับเปนอาจารยใน

สาขาวิชา จะถูกพิจารณาเบ้ืองตนโดยหัวหนาสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาคุณวุฒิ 

ความเหมาะสม ความจําเปน กอนแจงใหกับคณาจารยในสาขาพิจารณา 

จากนั้นจะสงขอมูลไปยังเจาหนาที่ที่ดูแลฝายนโยบายและแผนของวิทยาเขต 

เพื่อวิเคราะหอัตรากําลัง กอนดําเนินการพิจารณาวาจะรับหรือไมรับอยางไร 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

การประเมินภาระงาน และสมรรถนะอาจารยมีทุก 6 เดือน เพ่ือใชใน

การพิจารณาตอสัญญาจางและการปรับข้ึนเงินเดือน โดยในสวนการประเมิน
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สมรรถนะอาจารย (20 เปอรเซ็นต) หัวหนาสาขาวิชาจะเปนผูกําหนดคา

สมรรถนะที่คาดหวังใหกับอาจารยในหลักสูตร จากนั้นอาจารยเขาไปยอมรับใน

ระบบออนไลน หรือหากมีขอแกไข แจงกลับมายังหัวหนาสาขาวิชาเพ่ือ

พิจารณาตอไป ทั้งน้ีแจงใหคณาจารยทราบกอนรอบการประเมินในระบบ 

Competency online (6.5) 

ในสวนภาระงาน (80%) คณาจารยจะเปนผูกําหนดวาจะอยูในกลุม

เนนการสอน การวิจัย หรือการบริหาร ซึ่งสัดสวนของภาระงานแตละดานจะมี

การกําหนดที่แตกตางกันตามสัดสวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (เอกสารประกาศ

สัดสวนภาระงาน) จากนั้นเมื่อบุคลากรไดกําหนดสัดสวนภาระงานในกรอบที่

กําหนด หัวหนาสาขาวิชาจะเปนผูพิจารณายอมรับ เพ่ือใหคณาจารยได

ปฏิบัติงานตามที่ไดระบุไว ในการประเมินจะประเมินโดยกรรมการที่หัวหนา

สาขาวิชาแตงตั้ง จํานวน 3 ทาน จากแตละสาขาวิชาเอก โดยนําสัดสวน

เปอรเซ็นตของภาระงานและสมรรถนะมารวมกันเพ่ือใชประเมินการเลื่อนขั้น

เงินเดือน ซึ่ง 2 รอบท่ีผานมา ยังไมมีอาจารยทานใดไดระดับผลการประเมินต่ํา

กวาระดับดี 

 

 

 

 

6.5 เอกสารประกาศสัดสวน

ภาระงาน 

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

implemented to fulfil them 

 การจัดโครงการอบรมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารย วิทยาเขตเปน

ผูดําเนินการ ในสวนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีการ

จัดโครงการตามแผนกลยุทธ ซึ่งมาจากความตองการของคณาจารยผาน

หัวหนาสาขาวิชาตกลงรวมกัน เชน การจัดกิจกรรมการอบรมการเขียนผลงาน

ตีพิมพ การประชุมเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ และการจัดกิจกรรม Lunch Talk 

ทุกเดือน เปนตน กิจกรรมตางๆ มีอาจารยในหลักสูตรเขารวมอยางสม่ําเสมอ 

ทุกกิจกรรมจะใชแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ เพ่ือเปน

ชองทางใหอาจารยไดเสนอแนะโครงการที่ตองการใหมีในคราวตอไป คณะ

ผู จัดทําโครงการจะไดนําขอเสนอแนะเหลานี้ ไปใชในการพิจารณาจัดทํา

โครงการคร้ังตอไป 

 ในสวนของหลักสูตร ไดดําเนินการสนับสนุนใหคณาจารยเขารับการ

อบรมในวิชาชีพที่จําเปน เชน จากการประกาศใชพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 หลักสูตรจึงมอบหมายใหคณาจารยที่มีสวน

เก่ียวของกับการใชสัตวทดลอง เขารับการอบรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตการใช

สัตวทดลอง ตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวการอบรม ซึ่งจะเปน
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ประโยชนตอการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีการใชสัตวทดลองทาง

วิทยาศาสตรในหลักสูตรตอไป ซึ่งมีอาจารยท่ีเขารับการอบรมแลวจํานวน 4 

ทาน (6.6) 

 สําหรับบุคลากรที่มีชองวางสมรรถนะ (ในรอบการประเมิน) จะไดรับ

คําแนะนําจากหัวหนาสาขาวิชา เพ่ือนําไปสูการกําหนดใหบุคลากรทาน

ดังกลาวไดดําเนินการพัฒนาตนเองโดยการเขารวมการพัฒนาตนเองในดาน

ตางๆ  

 

 

6.6 ใบอนุญาตการใช

สัตวทดลอง 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

 มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนป

ละ 2 ครั้ง โดยมีอัตราขั้นต่ํา 2 เปอรเซ็นตของเงินเดือน ผลการพิจารณาจะมี

การใหระดับผลการปฏิบัติงานระดับดีเดน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และตอง

ปรับปรงุ ซึ่งในกลุมเดียวกันพิจารณาใหปรับข้ึนในอัตราที่เทากัน โดยวิทยาเขต

มีการจัดสรรงบประมาณใหแตละสาขาวิชาเพ่ือใชในการพิจารณาปรับขึ้น

เงินเดือนตามงบประมาณที่วิทยาเขตจัดสรรให 

 ในสวนของหลักสูตร ไดมุงติดตามผลของการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในดานตางๆ เชน การไดรับรางวัลจากการแขงขัน หรือการติดตามการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ หลักสูตรมีการชื่นชม ใหเกียรติ ยกยองผูท่ีไดรับ

ตําแหนง โดยการกลาวชื่นชมในหองประชุมพรอมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความ

ยินดีแกผูไดรับตําแหนง พรอมประกาศใหทราบในวงกวาง เชนรายของ ผศ.ดร.

เจษฎา รัตนวุฒิ ที่ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหมสาขาสัตวไมเคี้ยวเอ้ือง 

หรอืรางวัลจากการที่อาจารยไดรับจากการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ตางๆ เปนตน ในสวนของการคัดเลือกอาจารยตัวอยางดีเดนดานตางๆ 

หลักสูตรดําเนินการคัดเลือกโดยใชขอมูลที่หลากหลาย เชน ผลการประเมิน

ของนักศึกษา รางวัลที่ไดรับ และผลงานที่เปนเชิงประจักษ เปนตน และสงผู

ไดรับการคัดเลือกในระดับหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเปนตัวแทนในระดับคณะ

ตอไป  

ในสวนของรางวัลที่ไดจากการเผยแพรผลงานวิจัยจากหนวยงาน

ภายนอก อาจารยในหลักสูตรไดรวมแรงรวมใจกันพัฒนางานวิจัยโดยมี

นักศึกษาเปนกําลังสําคัญในการดําเนินงาน ซึ่งการสงผลงานไปนําเสนอโดย

นักศึกษาในหลักสูตรภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยในหลักสูตร ทําใหวง

วิชาการภายนอกลวนประจักษในศักยภาพของอาจารยและนักศึกษาใน
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หลักสูตร เชนการไดรับรางวัลระดับดีเยี่ยม ระดับดีเดน และระดับดี จํานวน 6 

รางวัล ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร จากผลงานที่สงทั้งสิ้น 8 ผลงาน จากที่

ป ระชุ ม ท างวิ ช าก ารระดั บ ป ริญ ญ าบั ณ ฑิ ตด าน วิ ท ยาศ าส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตรคร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งนับเปนปที่ 2 ที่ไดรางวัลมามากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน

ผลงานที่สงของการเขารวมนําเสนอผลงาน (สง 8 ผลงาน ไดรางวัล 6 ผลงาน) 

(6.7) 

 

 

 

 

 

6.7 เอกสารเกียรติบัตร

รางวัลการนําเสนอ RUCA 

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

monitored and benchmarked for improvement 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มุงพัฒนาใหอาจารย

ในหลักสูตรสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ิน 

ดวยการสนับสนุน  ส งเส ริมให เกิดการรวมกลุม วิจัย เพ่ือขอสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนวิจัย เชน กลุมวิจัยดานเทคโนโลยีการผลิตสัตวท่ีมี ผศ.

ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ เปนหัวหนา (ไดรับอนุมัติดําเนินการแลวในป 2558) ยัง

อยูในชวงการดําเนินกิจกรรม หรือต้ังเปนหนวยวิจัย Bioactive compound 

research unit (อยูในข้ันตอนการพิจารณาโดยสํานักวิจัยและพัฒนา) ซึ่งจะ

นําไปสูการสรางผลงานตีพิมพใหกับทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การกํากับและดูแล

จะเปนหนาที่ของแหลงทุนเปนหลัก แตหลักสูตรจะชวยในการกํากับและดูแล

การดําเนินการโดยการสื่อสารระหวางกัน ใหกําลังใจและชวยสนับสนุนปจจัยที่

จําเปนตอการทํางานของคณาจารย 

 สําหรับการสงเสริมคุณภาพงานวิ จัยของอาจารย  หลักสูตรได

สนับสนุนและสงเสริมตั้งแตการเร่ิมพัฒนาโครงการวิจัยใหเปนโครงการวิจัยที่มี

คุณภาพ เชน ราย ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในป พ.ศ. 2559 ชื่อทุนพัฒนาศักยภาพใน

การทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม (6.8) จึงบงชี้ถึงคุณภาพของโครงการและ

คนทําวิจัยไดเปนอยางดี  สําหรับคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ เผยแพร 

หลักสูตรไดสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานและตีพิมพในฐานขอมูลนานาชาติ 

Scopus แ ล ะ  Web of Science แต สํ าห รับ อ าจ ารย ใน ห ลั ก สู ต รที่ มี

ประสบการณนอย หลักสูตรไดสงเสริมใหมีการตีพิมพในฐาน TCI-1 เพ่ือปูทาง

ไปสูการตีพิมพระดับนานาชาติ หรือการสงเสริมใหอาจารยท่ีมีประสบการณ

เปนพี่เลี้ยงชักนําใหอาจารยที่ยังไมมีประสบการณไดเขามีสวนรวมในการวิจัย

และนําไปสูการตีพิมพผลงานรวมกัน จากผลการดําเนินงานวิจัยในรอบป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 เอกสารรับทุน สกว. 
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2559 พบวา อาจารยในหลักสูตร มีการตีพิมพผลงานเผยแพรทั้งในระดับชาติ 

(TCI-1) และระดับนานาชาติ (Scopus และ Web of Science) รวมทั้งการ

เขาสงผลงานไปนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ รวมแลว 26 เร่ือง สรุปแลวในป 

2559 อาจารยในหลักสูตรมีจํานวนผลงาน 1.73 เรื่องตอคน (1.0 เรื่องตอคน 

ในป 2558) สูงกวาเกณฑมาตรฐานการกําหนดของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไวที่ 

0.5 เรื่องตอคนตอป  สําหรับคา IMPACT FACTOR สูงสุดในฐาน Web of 

Science ของวารสารที่ มีงานวิจัยที่ตี พิมพ  มีคาสูงสุดเทากับ 2.326 (Q3) 

ขณะที่คา SJR สูงสุดของวารสารในฐาน Scopus ของวารสารที่มีงานวิจัยที่

ตีพิมพ  มีคาเทากับ 0.202 (Q3) (6.9) อยางไรก็ตาม สิ่ งที่จะสะทอนการ

ปรับปรุงคุณภาพการวิจัยของอาจารยในหลักสูตร คือผลงานวิจัยในป 2560 

ของอาจารยในหลักสูตร ซึ่งปรากฏวา ณ ปจจุบัน อาจารยในหลักสูตรมีผลงาน

ตีพิมพในวารสารท่ีมีคา IMPACT FACTOR  ที่สูงกวาเดิม และมีจํานวนเรื่อง

ตีพิมพมากกวาในปที่ผานมา (6.10) 

สําหรับการประเมินคูเทียบ ในป 2559 หลักสูตรไดพยายามใหมีการ

ประเมินคูเทียบหรือ  benchmark กับหลักสูตรตนแบบที่มีความเปนเลิศใน

สาขาเกษตรในภูมิภาค เชน คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขต

ปตตานี และสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือเปน

แนวทางในการปรับปรุง พัฒนา แตไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนการ

ประเมินแบบตางระดับของหนวยงาน อยางไรก็ตาม จากผลการดําเนิน

กิจกรรมท่ีผานมา พบวาจํานวนผลงานตีพิมพระดับชาติและนานาชาติของ

คณะทรัพยากรธรรมชาติมี จํานวนมากท่ีสุด (ระดับชาติ 38 เร่ือง ระดับ

นานาชาติ 24 เร่ือง อางอิงตามขอมูลในระบบ HRMIS) รองลงมาคือสํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และถัดมาคือผลงานตีพิมพ

ระดับชาติและนานาชาติของคณาจารยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (ระดับชาติ 8 เรื่อง ระดับนานาชาติ 2 

เรื่อง) (6.10) ซึ่งต่ํากวาป 2558 (รวม 11 เรื่อง) ขณะที่มีผลงานการนําเสนอใน

ที่ประชุมวิชาการ (16 เร่ือง) ซึ่งมากกวาในรอบป 2558 (11 เรื่อง) อยางไรก็ดี 

เนื่องจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ (มีสายวิชาการทั้งหมด 64 คน) และสํานัก

วิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มีสายวิชาการทั้งหมด 22 

คน) นับผลงานในรอบปในระดับคณะ แตผลงานของหลักสูตรฯ นับเพียง

ผลงานที่เปนของอาจารยในหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (มี

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 เอกสารระบุคุณภาพ

ของวารสาร 

 

6.10 ผลงานตีพิมพ

ระดับชาติและนานาชาติ ใน

รอบป 2559 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

สายวิชาการท้ังหมด 15 คน) เทานั้น จึงไมสามารถเทียบวัดไดโดยตรง แตทาง

หลักสูตรฯ ยังคงมุงมั่นสรางผลงานตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มี

ประโยชนตอการพัฒนาวงการเกษตรของไทยตอไป ดังเชนขอมูลผลงานตีพิมพ

ระดับนานาชาติ (WEB OF SCIENCE) ของอาจารยในหลักสูตร ในป 2560 มี

แลวทั้งสิ้น 6 เรื่อง ในขณะที่ระดับชาติ (TCI-1) มีทั้งสิ้น 5 เรื่อง จึงสะทอนให

เห็นแนวโนมการพัฒนาที่ดีมากกวาเดิม 

ในกระบวนการควบคุมคุณภาพดานกิจกรรมวิจัย ทําใหคณาจารยและ

นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและความรูไดเปนอยางมาก ดังเชนผลงานที่ได

จ า ก ก าร เข า ร ว ม ป ระ ชุ ม ป ริญ ญ า บั ณ ฑิ ต ด าน วิท ย าศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่  3 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเมื่อเดือนมีนาคม 

2559 และครั้งท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเีมื่อเดือนมีนาคม 2560 ซึ่ง

มีมหาวิทยาลัยท่ัวภาคใตและภาคกลางตอนลาง เขารวม ซึ่งนักศึกษาและ

อาจารยที่ปรึกษา สามารถสรางผลงานโดยการควารางวัล ผลงานระดับ

โปสเตอรดานพืชศาสตรระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี มาเพียงสถาบันเดียว

เทานั้น ซึ่งเปน 2 ปติดตอกันที่สามารถควารางวัลแบบเหมารางวัลดานพืช

ศาสตรมาไดทั้งหมด และสะทอนใหเห็นแนวโนมการพัฒนาที่ดีมากกวาเดิม 

เนื่องจากการไดรับรางวัลที่มากขึ้นกวาในรอบปท่ีผานมา (4 รางวัล สําหรับป 

2559 และ 6 รางวัลในป 2560) (6.11) 

ขอมูลทั้งหมด จึงเปนขอมูลบงชี้ถึงคุณภาพของนักศึกษาและอาจารย

รวมทั้งกระบวนการในการควบคุมดูแล ทําใหสามารถสรางผลงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ และเปนที่ยอมรับไดในระดับภูมิภาคเทียบเทากับสถาบันชั้นนําอ่ืนๆ 

ไดอยางนาภาคภูมิใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 เกียรติบัตรรางวัลการ

นําเสนอผลงานวิจัยประเภท

โปสเตอรและบรรยายดาน

พืชศาสตร 

 
 

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 

Associate/ 

Assistant Professors 

3 2 5 1.07 100 

Full-time Lecturers 3 7 10 3.02 90 

Part-time Lecturers - - - - - 
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Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Visiting Professors/ 

Lecturers 
- - - - - 

Total 6 9 15 4.09 - 

 

Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 

2559 4.09 144.22 1:35 
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Research Activities 

Academic 

Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 

Publications 

Per Academic 

Staff 

ln-house/ 

Institutional 
National Regional International 

2558 - 4 7 4 15 1.0 

2559 - 16 8 2 26 1.73 
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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] 

   

 
    

AUN 7  

Support Staff Quality 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

7.4 Training and developmental needs of 

support staff are identified and activities 

are implemented to fulfil them [4] 

  

 

 

 
    

7.5 Performance management including 

rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, 

research and service [5] 

   

 
    

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 7 

 เนื่องจากวิทยาเขต ฯ เปนผูรับผิดชอบคุณภาพของบุคคลากรสายสนับสนุน ดงันั้นหลักสูตรจึงไมขอรับ

การประเมนิในตัวบงชี้นี้ แตไดรายงานการดําเนินการของวิทยาเขต ฯ มาดวยแลว เพ่ือใชประกอบการประเมนิ 

ใหมีความครบถวน สมบูรณ 

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

การจัดการดานบุคลากรผายสนับสนุนวางแผนและดําเนินการตามแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน ซึ่งรับผิดชอบโดยสวนกลาง 
ทั้งนี้การวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย
สนับสนุน ไดพิจารณาตามความจําเปนทั้งระยะส้ันและระยะยาว โดยไดจัดสรร
บุคลากรสายสนับสนุนทําหนาที่บริการและประสานงานในหนวยงานตางๆ 
รวมถึง หอบรรณสารสนเทศ (หองสมุด) ศูนยสนเทศและการเรียนรู ศูนย
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลาง และหนวยงานท่ีจัดบริการแก
นักศึกษา เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอตอ
ความตองการดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งนี้ใน
แตละหนวยงานไดระบุภาระงานของบุคลากรฝายสนับสนุนในหนวยงานอยาง
ชัดเจน และแสดงผานเว็บไซตของหนวยงาน 

หอบรรณสารสนเทศ  มีการบริหารจัดการในลักษณะของศูนยฯ โดย
หองสมุดเปน 1 ในศูนยสนเทศและการเรียนรู ภายใตการดูแลของผูชวย
อธิการบดีฝายศูนยสนเทศและการเรียนรู ภายในงานบรรณสารสนเทศ ดูแล
ภายใตหัวหนางานบรรณสารสนเทศ โดยมีบุคลากรตําแหนง บรรณารกัษชํานาญ
การพิเศษ บรรณารักษ รวม 3 คน และ ผูปฏิบัติงานหองสมุด 2 คน (เว็บไซต 
หอบรรณสารสนเทศ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต หอบรรณ
สารสนเทศ  
(http://lib.surat.psu.ac.t
h/) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศูนยสนเทศและการเรียนรู บุคลากรศูนยสนเทศและการเรียนรูมี

บุคลากรผูรับผิดชอบบริการหลักที่มีความรูความสามารถดานบรกิารพัฒนาและ
สนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ บริการ โครงขายพ้ืนฐาน 
ระบบสื่อสาร และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ 
บุคลากร สายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและความรูความสามารถสอดคลองกับ
ตําแหนงงาน บุคลากรทุกคนไดรับการสนับสนุนให เขารวมอบรม/สัมมนา เพ่ือ
พัฒนาความรู ทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เว็บไซต ศูนย
สนเทศและการเรียนรู) 

ศูนยวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลาง  เปนหนวยงานที่ใหบริการดาน
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร งานวิจัยและบริการวิชาการที่มีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ สนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
รวมถึงงานวิจัย และบริการซอม สรางและสอบเทียบเคร่ืองมือวิทยาศาสตรของ
ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรฯ ในระดับเบ้ืองตน ซึ่งนักวิทยาศาสตรในศูนยฯมี
อัตราครบทุกหลักสูตร โดยจัดสรรตามจํานวนรายวิชาที่ตองรองรับจากการเปด
วิชาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโน โลยีอุตสาหกรรม (เว็บไซต  ศูนย
วิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลาง) 

บุคลากรฝายสนับสนุนประจําคณะ เนื่องจากการบริหารงานแบบรวม
ศูนยบริการ ประสานพันธกิจ ทุกหลักสูตรในคณะฯ ประสานงานผานบุคลากร
ฝายสนับสนุนรวมกัน ซึ่งอัตรากําลังพิจารณาจากสวนกลาง โดยมีจํานวน
บุคลากรฝายสนับสนุนประจําคณะรวม 5 คน ที่มีหนาที่บริการและประสานงาน
ดานวิชาการ และดานอ่ืนๆแกอาจารยและนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
(เว็บไซต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

เว็บไซต ศูนยสนเทศและ
การเรียนรู
(http://it.surat.psu.ac.th
/main.php) 
 
 
 
 
เว็บไซต ศูนยวิทยาศาสตร
และเครื่องมือกลาง 
(http://office.surat.psu.a
c.th/sciweb/main.php) 
 
 
 
 
เว็บไซต คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(http://scit.surat.psu.ac.t
h/index.php/joomla/co
ntact-component) 

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

เกณฑการสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหนงงาน การจางงาน 
ความกาวหนาทางสายงานของบุคลากร สายสนับสนุน ดําเนินการตามงาน
บรหิารงานบุคคลและทีมบริหารวิทยาเขตสุราษฎรธานี โดยมีขั้นตอนดังน้ี (7.1) 

1. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ประกอบดวย
คณะกรรมการ จํานวน 3-5 คนดังน้ี 
     1.1 ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนประธานกรรมการ 
     1.2 ผูบั งคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือผูที่ ได รับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนกรรมการ 
     1.3 ผูทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เปนกรรมการ 

2. กําหนดภาระงานของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ี
ใชในการสรรหาและคัดเลือก 

7.1 หลักเกณฑการสรรหา
และคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
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3. ดําเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเป ด รับสมัครท่ัวไปและ

ดําเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
     3.1 สอบขอเขียน และหรอื สอบปฏิบัติและ  
     3.2 สอบสัมภาษณตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 เกณฑการตัดสิน ผู ท่ีผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ 
สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 โดยทุก
กระบวนการผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอยาง
รอบคอบและเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย และการเปดรับสมัครบุคลากร
สายสนับสนุนรวมถึงคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และการประกาศผูผานการ
คัดเลือกจะมีการเผยแพรใหทราบโดยท่ัวกัน (ขาวสมัครงาน) 

 
 
 
ขาวสมัครงาน 
(http://www2.surat.psu.
ac.th/index.php?name=
news&category=8) 
7.2 ประกาศรายชื่อผูผาน
การสอบคัดเลือกเปน
พนักงานราชการ 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยไดประกาศคุณลักษณะในหนาที่ ของบุคลากรสาย

สนับสนุนไวอยางชัดเจน สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดย
กําหนดรายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 3 รายการดังนี้  

1. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (P : Professionalism)  
2. ความรับผิดชอบตอสังคม (S : Social responsibility)  
3. รูรักสามัคคี (U : Unity)  

 ในการกระบวนการประเมินและวัดผลการดําเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนนุ ดังนี้ 

1) รอบการประเมิน  ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 
2 รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี้ 

     1.1 ครั้งที่ 1  ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
     1.2 ครั้งที่ 2  ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ - 31 กรกฎาคม 

2) องคประกอบการประเมินและสัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน 
2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  สัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน รอย

ละ 80 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  สวนคาน้ํ าหนักในการ

ประเมิน รอยละ 20 
3) การกําหนดระดับผลการประเมิน  แบ งระดับผลการประเมิน

ออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
     ระดับดีเดน  คะแนนรวมรอยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก  คะแนนรวมรอยละ 80 – 89.99 
     ระดับดี       คะแนนรวมรอยละ 70 – 79.99 
     ระดับพอใช  คะแนนรวมรอยละ 60 – 69.99 

 ระดับตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน คะแนนรวมรอยละ  0 – 59.99 
4) ระดับการประเมิน  กําหนดใหมีการประเมิน 2 ระดับ ดังน้ี 
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     4.1 ระดับท่ี 1  ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล จํานวนตั้งแต 3 คนขึ้นไป ตองมี
ผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนกรรมการ  

     4.2 ระดับที่  2  ให หั วหน าหน วยงานระดับคณะแต งตั้ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ จํานวนตั้งแต 3 คน
ขึ้นไป พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและใหความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ในการนี้ไดทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
ประจําปการศึกษา 2559 โดยประเมินจากผู รับบริการคือ นักศึกษา และ
บุคลากร ในวิทยาเขต พบวาอยูในระดับ 4.13 จากคะแนนเตม็ 5 

ในการประเมินความพึงพอใจดานบุคลากรหองสมุด พบวา ดาน
บุคลากรของหองสมุด ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองบุคลากร
ใหบริการโดยการแตงกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมากที่สุด ( = 4.03)  
รองลงมา คือ บุคลากรสนใจใหบริการอยางจริงใจมีความเปนมิตร เต็มใจ  
ชวยเหลือและมีอัธยาศัยดี ( = 3.93) และมีความพึงพอใจในเร่ืองบุคลากร
ใหบริการดวยความเอาใจใสและกระตือรือรน มีความพรอม และ บุคลากรมี
ความเขาใจความตองการของผูใชบริการ นอยที่สุด (  = 3.83) 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

การระบุความตองการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย
สนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความตองการ ดําเนินไปตามผล
การประเมินสมรรถนะของบุคลากรเฉพาะราย และเปนไปตามการกําหนดของ
ทีมบริหาร เพ่ือสรางเสริมสมรรถนะและการใหบริการ เพื่อความพึงพอใจแก
ผูรบับริการ อยางไรก็ตามการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
ยังไมสอดคลองตอการสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมดานวิชาการของ
นักศึกษาเทาที่ควร เนื่องจากกิจกรรมการอบรมและพัฒนาดังกลาวไมไดถูกจัด
ขึ้นหรือรวมนําเสนอโดยอาจารยและนักศึกษาซึ่งเปนผูใชบริการกลุมหนึ่ง ดังนั้น
หลักสูตรฯ จึงมีแผนในการเขาไปมีสวนรวมในการเสนอกิจกรรมรวมกับ
สวนกลาง หรือขอใหทําแบบสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีสะทอนความตองการและความจําเปนจากอาจารย
ผูสอนและนักศึกษาเพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดเขาอบรมและพัฒนาตนเอง
ไดตรงตามความตองการ 

 

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

 เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแกบุคลากร จัดใหมี  
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การคัดเลือกบุคลากรดีเดน มีการยกยองชมเชย บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ
ปฏิบัติงานดี สนับสนุนของที่ระลึกใหกับบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นและสราง
ชื่อเสียงใหคณะและบุคลากรดีเดนที่ไดรับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย และมีระบบ
การใหรางวัลและการยกยองของบุคลากรสายสนับสนุน โดยผูไดรับการคัดเลือก
เปนบุคลากรดีเดน ซึ่งเปนผูมีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม 
ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานดวยความอุทิศทุมเท และเสียสละ เปนที่
ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงไดจัดชอดอกไมแสดง
ความยินดีและมอบใหบุคลากรดีเดนเปนประจําอยางตอเนื่องทุกๆ ป ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งของสวัสดิการท่ีวิทยาเขตสุราษฎรธานี จัดใหสําหรับบุคลากรเพ่ือเปน
การยกยองเชิดชูเกียรติ         

นอกจากน้ีทางวิทยาเขตยังจัดใหมีกิจกรรมสวัสดิการตางๆในประจําป
งบประมาณ  2559 ดั งที่ ได สรุปและรายงานผลยั งที่ ป ระชุ มสวัสดิ การ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หลายโครงการดวยกัน เชน สวัสดิการดานสุขภาพ 
สวัสดิการการใหกูเงิน  สวัสดิการดานการประกัน และดานที่พักอาศัย เปนตน 
(7.3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 รายงานผลการจัด
กิจกรรมสวัสดิการประจําป
งบประมาณ 2559 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนปการศึกษา 2559 (เดือนสิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) 

 

หนวยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จํานวน) 

รวม 
มัธยมศกึษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรหองสมุด 0 1 3 1 0 5 

บุคลากรศูนยสารสนเทศ 0 2 9 1 0 12 

บุคลากรหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร 
0 0 16 4 1 21 

บุคลากรดานงานบริหาร 9 6 49 8 0 72 

บุคลากรดานบริการ

วิชาการนกัศึกษา 
0 0 6 6 0 12 

บุคลากรดานบริการงาน

พัฒนานักศึกษา 
0 0 10 1 0 11 

รวม 9 9 93 21 1 133 



 

68 

 

 

 

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, 

       

AUN 8 

Student Quality and Support 
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เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 8 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 

and up-to-date 

หลักสูตรฯ ดําเนินการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในแตละป

การศึกษาตามนโยบายของวิทยาเขตสุราษฎรธานีอยางมีระบบ โดย

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบงออกไดเปน 3 ระบบ ดังน้ี 

(8.1, 8.2) 

1. ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ 

ซึ่งไดดําเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการ

กําหนดคุณสมบัติทางการศึกษา คาน้ําหนักเกณฑขั้นต่ําแตละวิชา โดย

หลักสูตรฯ มีสวนรวมในการกําหนดองคประกอบชุดวิชาที่ใชในการคัดเลือก 

จํานวนรับ และดําเนินการในสวนของการสอบสัมภาษณ  

2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน

ระบบกลาง (Admissions) ซึ่งคณะฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกของ

สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) โดยคณะฯ มีสวนรวมในลักษณะ

เดียวกันกับระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ  

3. ระบบโครงการที่วิทยาเขตดําเนินการรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ)  

8.1 เว็บไซด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตสุราษฎรธานี

(http://entrance.surat.psu.

ac.th/home.php? 

flag=1) 

8.2 เอกสารประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
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ในปการศึกษา 2559 นอกเหนือจากระบบการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงและ 

Admissions แลว ในกรณีที่ผูสมัครเขาเรียนไมครบจํานวนตามเปา ทาง

วิทยาเขตฯ ไดมีโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพ่ิมเติมซึ่งรับผิดชอบโดย

งานรับนักศึกษาดังนี้ โครงการเยาวชนรมศรีตรัง, โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน, 

โครงการเพชรนครินทร และ โครงการเสนทางอาชีวสู ร้ัวสงขลานครินทร 

โครงการผลการเรียนดี โครงการมุ งมั่นสูสงขลานครินทร โครงการทุน

ชางเผือก และโครงการฐานวิทยาศาสตร ซึ่งทางหลักสูตรฯ ไดรวมรับ

นักศกึษาเขาเรียนในโครงการดังกลาว  

นอกจากนี้ทางหลักสูตรไดขยายกลุมเปาหมายการรับนักเรียนใน

กลุมบุตรหลานเกษตรกร โดยไดกําหนดโครงการรับนับศึกษาเพิ่มเติมในชื่อ

“โครงการเกษตรทายาท” รวมโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษที่หลักสูตร

รับเขาจานวน 9 โครงการดวยกัน ในการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑการ

รับเขาศึกษาในโครงการพิเศษนี้ หลักสูตรฯไดรวมกําหนดเกณฑผลการเรียน

ของผูสมัครเขาศึกษา โดยกําหนดใหผูสมัครเขาศึกษาตองมีผลการเรียนรวม 

5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.40 และในปการศึกษา 2559 หลักสูตรได

กําหนดจํานวนรับนักศึกษาใหมตามแผนการรับทั้งหมดจํานวน 160 คน และ

ทําการคัดเลือกผูสมัครที่ผานเกณฑโดยการสัมภาษณโดยกรรมการซึ่งเปน

อาจารยในหลักสูตรจํานวน 2 คน สําหรับโครงการเสนทางอาชีวสูร้ัวสงขลา

นครินทร ผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณตองตองสอบผานขอเขียนไดคะแนนไมต่ํา

กวา 50%  

จากโครงการรบันักศึกษาใหมที่กลาวมาขางตน หลักสูตรไดกําหนด

จํานวนรับนักศึกษาปการศึกษา 2559 รวม 160 คน จากแตละโครงการ 

ดังน้ี**  

1. ระบบโครงการรับตรง จํานวน 40 คน  

2. ระบบ Admissions จํานวน 40 คน  

3. โครงการเยาวชนรมศรตีรัง จํานวน 60 คน  

4. โครงการตั้งใจดีมีที่เรยีน จํานวน 100 คน  

5. โครงการเพชรนครนิทร จํานวน 20 คน  

6. โครงการเสนทางอาชีวสูรั้วสงขลานครนิทร จํานวน 15 คน  

7. โครงการผลการเรียนดี จํานวน 24 คน  

8. โครงการ 14 จังหวัดภาคใต จํานวน 80 คน  



 

71 

 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

9. โครงการเกษตรทายาท จํานวน 40 คน  

**หมายเหตุ เปนจํานวนประมาณการที่เปดรับในแตละโครงการ 

การประชาสัมพันธโครงการรับนักศึกษาใหมนั้น ดําเนินงานโดยงาน

รับนักศึกษาใหม ซึ่งหลักสูตรฯไดรวมพิจารณารายละเอียด จากนั้นงานรับ

นักศึกษาจะจัดทําประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกนักเรียนเขา

ศึกษาโดยวิธีพิเศษ พรอมประชาสัมพันธการรับสมัครตามไปโรงเรียนตางๆ 

ทั่วประเทศและดําเนินการโรดโชวไปยังโรงเรียนตางๆ ในภาคใตดวย พรอม

ดําเนินการรับสมัครในคราวเดียวกัน ในสวนของโครงการเกษตรทายาท ป

การศึ กษา 2559 ได มี การประชาสัมพั น ธ เพิ่ ม เติ มทางเวป ไซดของ

มหาวิทยาลัยอีกดวย 

นอกจากนี้ หลักสูตรฯรวมกับงานรับนักศึกษาไดจัดทําขอมูล

ประกาศทางเว็บไซตโดยกําหนดชองทางการรับสมัคร เงื่อนไข และคุณสมบัติ

ตางๆ ของนักเรียนและมีการปรับปรงุขอมูลใหมีความทันสมัยตลอดเวลา  

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

ในการรับเขานักศึกษาแตละระบบมีวิธีการและเกณฑในการ

คัดเลือกผูเรียน โดยโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ 

และการรับบุคคลเพื่ อเขาศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาในระบบกลาง 

(Admissions) ดําเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแหง

ป ระ เท ศ ไท ย  (ส อ ท .) ได ดํ า เนิ น ก า รต าม ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไก ข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการกําหนดคุณสมบัติทางการศึกษา รวมถึง

คาน้ําหนักเกณฑข้ันต่ําแตละวิชา โดยหลักสูตรดําเนินการในสวนของการ

สอบสัมภาษณ  ในสวนของการรับเขานักศึกษาในโครงการที่ วิทยาเขต

ดําเนินการรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ) หลักสูตรฯ ไดกําหนดใหผูสมัครเขาศึกษา

ตองมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.40 และพิจารณารับเขา

โดยตัวแทนอาจารยในหลักสูตรทําหนาที่เปนอนุกรรมการสอบสัมภาษณและ

กลั่นกรองคุณสมบัติ  

การประเมินผลวิธีการรับเขาและเกณฑการรับเขานั้นอยู ใน

ระหวางการทําวิจัย ซึ่งดําเนินการโดยงานรับนักศึกษา ในโครงการเกษตร

ทายาท หลักสูตรฯ ไดทําการประเมินกระบวนการรับเขานักศึกษาใหมโดย

การพิจารณารวมกันของอาจารยในหลักสูตรฯในที่ประชุมสาขาวิชาฯ จาก

ขอมูลจํานวนผูสมัครและนักศึกษาท่ียืนยันสิทธ์ิ ในการรับเขาป 2558 พบวา

มีผูสมัคร 4 ราย แตไมมีผูมารับการสอบสัมภาษณ จากการประเมินสาเหตุที่
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ทําใหนักเรียนสมัครเรียนในโครงการนี้นอยและไมมีผูมาสัมภาษณพบวา

เนื่องจากระยะเวลาในการประกาศรับสมัครคอนขางกระชั้นชิด และอยู

ระหวางการปดภาคการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนสวนใหญเลือกหรือมีที่

เรียนแล ว ดั งนั้ นที่ ป ระชุมสาขาวิชาฯ จึ งมี มติ ให ทบทวน เรื่ องการ

ประชาสัมพันธโครงการ โดยกําหนดใหมีการประชาสัมพันธโครงการนี้ควบคู

ไปกับโครงการประชาสัมพันธหลักของวิทยาเขต อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ

ผานทางเวปไซดหลักของมหาวิทยาลัย จากการดําเนินการดังกลาว ในป

การศึกษา 2559 พบวา มีผูมาสมัครเขาศึกษาในโครงการเกษตรทายาท

จํานวน 7 คน และเขารับการสอบสัมภาษณและยืนยันสิทธิ์จานวน 6 คน ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2558 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 

and workload 

ในการกํากับติดตามความกาวหนาในการเรียน ศักยภาพทาง

วิชาการ ภาระการเรียนของผูเรียนนั้น หลักสูตรฯ ไดจัดใหนักศึกษาในชั้นปที่ 

1 มีอาจารยที่ปรึกษาครบทุกคน ในสวนของการพิจารณาเลือกอาจารยท่ี

ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 2, 3 และ 4 น้ัน เนื่องจากนักศึกษาชั้นปที่ 2 

จะตองเลือกเขาเรียนในวิชาเอกตางๆ ของสาขาวิชาฯ ดังนั้นทางหลักสูตรฯ 

จึงพิจารณาปรับระบบการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

ใหม  โดยจัดใหอาจารย ในวิชาเอกของนักศึกษาเปน ท่ีปรึกษา เพ่ือให

เหมาะสมตอการใหคําปรึกษาในดานวิชาการ นอกจากน้ีไดกําหนดใหมี

โครงการอาจารยที่ ปรึกษาพบนักศึกษา(8.3) โดยนักศึกษาชั้นปที่  1 

กําหนดใหจัดโครงการข้ึนในสัปดาหแรกของภาคการศกึษา หลังจากนั้นจะจัด

ขึ้นในสัปดาหที่  2 หลังสอบกลางภาค สําหรับนักศึกษาทุกชั้นป  ซึ่งใน

โครงการนี้อาจารยท่ีปรึกษาจะติดตามผลการเรียน รับฟงและใหคําแนะนําใน

การเรียนและการแกปญหาใหแกนักศึกษาในที่ปรึกษา รวมถึงอาจารยที่

ปรึกษาสามารถติดตามขอมูลผลการลงทะเบียนและผลการเรียนของ

นักศึกษาโดยผานระบบสารสนเทศนักศึกษาเพ่ือชวยในการวางแผนและให

คําปรึกษาแกนักศึกษา (8.4) 

นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาไดจัดเวลาสําหรับใหคําปรึกษาแก

นักศึกษาสัปดาหละ 2-3 ชั่วโมง เพ่ือพบและใหคําปรึกษา สําหรับการดูแล

นักศึกษาเรียนออนหรือต่ํากวาเกณฑน้ัน ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดให

นักศึกษาท่ีระดับผลการเรียนอยูในสภาพรอพินิจ (ระดับผลการเรียน 1.00 -

8.3 โครงการนักศึกษาพบ

อาจารยที่ปรึกษา 

8.4. ระบบสารสนเทศ

นักศึกษา (SIS) 

http://www2.surat.psu.ac.

th/modules/it-student/ 

index.php 

มคอ.3 
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1.99 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 1) และสภาพวิทยาทัณฑ (ต่ํากวา 

2.00 ในภาคการศึกษาที่  2 ของชั้นปที่  1 และชั้นปที่  2, 3 และ 4) ไม

สามารถลงทะเบียนผานเวปไซดของมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้นกัศึกษาจะตองเขา

พบและปรึกษาเพ่ือวางแผนการเรียนรวมกับอาจารยที่ปรึกษา และตองไดรับ

การอนุญาตลงทะเบียนหรือปลดล็อคการลงทะเบียนจากอาจารยท่ีปรึกษา

เสียกอนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได รวมถึงอาจารยผูสอนในแตละ

รายวิชาจะกําหนดใหมีจํานวนชั่วโมงใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยระบุใน 

มคอ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

services are available to improve learning and employability 

การใหคําปรึกษาดานวิชาการแกนักศึกษา หลักสูตรฯ ไดจัดให

นักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการ และดานอื่นๆ 

รวมถึงอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา นอกจากการใหคําปรึกษาทางดาน

วิชาการแลว นักศึกษาจะไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ซึ่งรับผิดชอบจัดโดยงาน

พัฒนานักศึกษา ซึ่งรับผิดชอบโดยสวนกลาง รวมถึงโครงการที่จัดโดยคณะฯ 

และหลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาการเรียนรูและทักษะในดานตางๆ ของนักศึกษา 

ดังน้ี 

ฝายงานพัฒนานักศึกษา ไดจัดกิจกรรมตางๆ ตลอดปเพ่ือให

นั กศึกษาไดทํ าโครงการต างๆ  ให สอดคลองกั บการพัฒ นาความรู

ความสามารถของนักศึกษา เชน โครงการเตรียมความพรอมสําหรบันักศึกษา

ใหมที่มุงเนนใหนักศึกษามีรูจักปรับตัวในการเรียน การพัฒนาดานจิตใจโดย

ใชศิลปะการจัดดอกไม (มี อ.ปยรัตน นาควิโรจน อาจารยในหลักสูตรฯ เปน

วิทยากร) รวมถึงการปลูกฝงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักศึกษา ซึ่งในป

การศึกษา 2559 อาจารยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

2 ทาน (ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล) ไดรับมอบหมายจาก

ผูบริหารใหไปฝกการทําเกษตรธรรมชาติ ณ ฟารมโอฮิโตะ ประเทศญี่ปุน 

และนําความรูกลับมาบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของใน

หลวง ใชในการบมเพาะนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในปการศึกษา 2560 (8.5) 

ในสวนของหลักสูตรฯ ไดจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษา

ทั้งดานวิชาการและการดําเนินชีวิต ดังนี้  

- คัดเลือกผลงานโครงงานนักศึกษานักศึกษาชั้นปที่ 4 โดยผาน

การประชาสัมพันธและคัดเลือกโดยหลักสูตรฯ และนํานักศึกษาเขารวม

 

 

 

 

 

 

 

8.5 โครงการเกษตรธรรมชาติ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

นําเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตดาน

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เท ค โน โล ยี ก า ร เก ษ ต ร  ค รั้ ง ที่  4 ณ  ค ณ ะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เม่ือวันที่ 30-31 มีนาคม 

2560 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําในภาคใต เชน ม. สงขลานครินทร ม. 

วลัยลั กษณ  ม . แม โจ  สถาบั น เทคโน โลยี เจ าคุณ ทหารลาดกระบั ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ ทั่วภาค

กลางตอนลางและภาคใตเขารวมประชันศักยภาพในการทําวิจัยระดับ

ปริญญาตรี ทั้งนี้นักศึกษาไดเขารวมเสนอผลงานในรูปแบบของโปสเตอรและ

การนําเสนอแบบบรรยาย ซึ่งจากการประกวดครั้งนี้ นักศึกษาในหลักสูตร

ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมในภาคบรรยาย กลุมพืช

ศาสตร จํานวน 2 รางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยระดับดีเย่ียมในภาค

โปสเตอร 1 รางวัล ผลงานวิจัยระดับดีเดนในภาคโปสเตอร กลุมพืชศาสตร 

จํานวน 2 รางวัล และรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยระดับดีในภาคโปสเตอร 

กลุมพืชศาสตร จํานวน 1 รางวัล (6.7) 

- มอบหมายให ดร.นิตยา อัมรัตน ซึ่งเปนคณะกรรมการฝายการ

พัฒนาภาษาอังกฤษของสาขาวิชา เปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในกิจกรรม English Clinic เพื่อชวย

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาในสาขาวิชาโดยเฉพาะ  

- กิจกรรมการทําบุญฟารม จัดขึ้นทุกปการศึกษา โดยมีอาจารย

ในหลักสูตรฯและนักศึกษาทุกชั้นปเขารวม เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางอาจารยและนักศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรทุกชั้นป  สงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในดานความกตัญูกตเวที รวมท้ังสืบสานวัฒนธรรมอันดี  

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ ไดจัดใหมีการทัศน

ศึกษาในรายวิชาตางๆ ที่เปดสอน เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณ

จริง เชน โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา สําหรับผลการประเมินความพึง

พอใจตอการจัดโครงการตาง ๆ ของหลักสูตร พบวา โดยรวมอยูในเกณฑดี 

ทั้งนี้ในสวนของขอเสนอแนะที่ไดในแตละกิจกรรมจะถูกนํามาพิจารณาใน

การประชุมของหลักสูตรฯ เพื่อการดําเนินการจัดกิจกรรมในครั้งตอไปใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบสนองตอความตองการของผูเรียนไดมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 

research as well as personal well-being 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มีการบ ริหารงานแบบรวมศูนยบริการ  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประสานพันธกิจ การจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุน

คุณภาพการเรียนรูของผูเรียนรับผิดชอบโดยสวนกลาง ซึ่งไดจัดใหมีสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ อาทิ เชน  ศูนยสนเทศและการเรียนรู  ซึ่ ง

ประกอบดวย การจัดการความพรอมดานอุปกรณ  ความพรอมดาน

เทคโนโลยี และความพรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ 

โสตทัศนูปกรณ หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร 

การติดตั้งกลองวงจรปด และติดตั้งจุด Wifi เพ่ือใหนักศึกษาไดสามารถเขาถึง

การเรียนรูผานเครือขายการสื่อสารขนาดใหญ โดยติดตั้งจุด Wifi ทั่วพ้ืนท่ี

ภายในอาคาร รวมทั้งการบํารุงรักษา ในดานการจัดหาทรัพยากรไดมีการทํา

แบบสอบถามความตองการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจําเปนตอการ

เรียนการสอนจากอาจารยผูสอนเพ่ือจัดหาตอไป  

ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลางรับผิดชอบการจัดหา

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ตางๆ เชน วัสดุ อุปกรณ และสารเคมีที่ใชใน

การเรียนการสอน ครุภัณฑที่จําเปนสําหรับการเรียนการสอนและวิจัย  

หองสมุด ไดมีการจัดหาทรัพยากรทางการเรียนรู ทั้งในรูปแบบของ

หนังสือ วีดีทัศน และสื่อการเรียนรูอื่นๆ โดยมีการสํารวจความตองการ

ทรัพยากรตางๆ จากอาจารยผูสอนเพ่ือพิจารณาจัดหาตามความเหมาะสม

ตอไป และไดมีโครงการปรับปรุงหองสมุดเพ่ือใหเหมาะตอการเรียนรู (อยู

ระหวางดําเนินการ)  

ทางวิทยาเขตฯ ไดจัดรถบริการรับ-สงนักศึกษาตามจุดตางๆ เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการเดินทางภายในบริเวณวิทยาเขต นอกจากนั้น ยัง

ไดจัดใหมีพ้ืนที่ท่ีมีแสงไฟสองสวางพรอมโตะ เกาอ้ี เพ่ือเปนจุดอานหนังสือ

ใหกับนักศึกษา มีการจัดใหมีศูนยรักษาความปลอดภัยพรอมเจาหนาที่ และ

ระบบการจัดการตั้งแตประตูทางเขาหลักทั้งสองดาน พรอมเจาหนาที่เวรยาม 

และการตรวจตราในพ้ืนที่ตางๆ ของวิทยาเขต รวมถึงการจัดใหมีสติกเกอร

ติดยานพาหนะ เพ่ือการควบคุมยานพาหนะ พรอมทั้งมีการประสานงานกับ

หนวยงานทองถิ่นที่เก่ียวของในยามที่มีความจําเปน 
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Intake of First-Year Students  

 

Total Number of Students  

Academic Year 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

2555 104      

2556 87 98     

2557 109 84 84    

2558 95 105 79 92 0 371 

2559 130 89 101 79 1 400 

 

*หมายเหตุ: ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา แสดงเฉพาะจํานวนนักศึกษาท่ีใชหลักสูตร

ปรบัปรุงป 2554 ซึ่งศึกษาในปการศึกษา 2555-2559 

 

 

 

 

 

 

 

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2558 432 105 95 

2559 473 143 130 
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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] 

       

AUN 9 

Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

9.4 The IT facilities including e-

learning infrastructure are adequate 

and updated to support education 

and research [1,5,6] 

       

9.5 The standards for environment, 

health and safety; and access for 

people with special needs are 

defined and implemented [7] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 9 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนยบริการ ประสานพันธกิจ ดังนั้น การจัดการดาน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีอยางเพียงพอ และทันสมัย อยูภายใตความรับผิดชอบของศูนยตางๆ เชน ศูนย

สนเทศและการเรียนรู ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลาง และฝายอาคารสถานท่ี เปนตน ซึ่ง

ประกอบดวย การจัดการความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี และความพรอมดานการ

ใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ  หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งน้ีหลักสูตรกําหนดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณา สํารวจความตองการสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูที่เปนความตองการของคณาจารยทุกภาคการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

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

  สําหรับกระบวนการในการจัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรียน รู  มี

กระบวนการดังน้ี 

1. นําผลประเมินและปญหา อุปสรรคตางๆ จากการใหบริการดาน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของศูนยสนเทศและการเรียนรู นํามาเขาที่ประชุมของ

ของศูนยสนเทศและการเรียนรู โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย ซึ่งไดมีการจัดทําแผนกลยุทธและมีการ

ทบทวนแผนกลยุทธ เพ่ือหาแนวทางการแกปญหา ทั้งในดานอุปกรณ ความ

พรอมดานเทคโนโลยี และความพรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

หองปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ หองสมุด เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําไปใชเพ่ือ

การเรียนการสอนได  

2. เมื่อไดขอสรุปจากการประชุมแลว จึงนําไปตั้งเปนงบประมาณ

เงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดินเพ่ือจัดทําคําขอซื้อหรือดําเนินการในป

ตอไป ในสวนของแนวทางในการบริหารจัดการหองเรียน และหองปฏิบัติการ 

ทางศูนยสนเทศและการเรียนรูจะสํารวจความพรอมของหองเรียน และ

หองปฏิบัติการตางๆ พรอมจํานวนที่นั่ งของแตละหอง โดยนําสงใหงาน

ทะเบียนเปนผูจัดตารางเรียนลงในหองเรียนและหองปฏิบัติการตางๆ ตามที่

ทางคณาจารยของคณะไดแจงไว จากนั้นดําเนินการจัดเตรียมความพรอมของ

หองเรียนตามขอมูลท่ีไดรับ 

3. มีการจัดเตรียมกําลังคน โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

ใหกับเจาหนาที่แตละคน 

4. มีการประเมินผลการใหบริการประจําป เพ่ือวิเคราะหปญหา 

อุปสรรคตางๆ จากการใหบริการดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และสรางระบบ

ชวยเหลือที่ชวยใหการแจงปญหา ไดรบัทราบขอมูลอยางรวดเร็ว 

ในสวนของการดําเนินการของหลักสูตรฯไดมีการประชุมเพ่ือทบทวน 

วิเคราะหปญหาและอุปสรรค จากการใหบริการดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู

จากหนวยงานตางๆ พรอมขอเสนอแนะ เพ่ือแจงยังหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ 

ซึ่งหากเปนปญหาเรงดวนจะดําเนินการแจงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือทํา

การปรับปรุงหรือแกไขทันที และหากเปนแผนการดําเนินการในภาคการศึกษา

ถัดไปจะจัดรวบรวมเพ่ือเสนอกับทางหนวยงานที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาตอไป  

ซึ่งหนวยงานนั้นๆจะทําการสํารวจความตองการใชบริการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูมายังคณาจารยผานทางหลักสูตรฯ กอนเปดภาคการศึกษาในทุกภาค

การศึกษา  

ศูนยสนเทศและการเรียนรู  

ศูนยสนเทศและการเรียนรู ไดดําเนินการจัดเตรียมความพรอมของ

หองเรียน ซึ่งประกอบดวยโสตทัศนูปกรณประจําหอง เชน เครื่องคอมพิวเตอร 

เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และเคร่ืองเสียง พรอมดวย

หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวนขนาด 60 ท่ีนั้ ง จํานวน 2 หอง และ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 4 หอง แบงเปนหองคอมพิวเตอรขนาด 

60  ที่นั่ง จํานวน 2 หอง และ หองคอมพิวเตอรขนาด 80  ที่นั่ง จํานวน 2 

หอง 
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ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลาง 

ในสวนของหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนและวิจัยน้ันศูนย

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง มีภาระหนาที่สนับสนุนการเรียน

การสอนรายวิชาปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร โครงงานนักศึกษาและงานวิจัย 

ซึ่งไดจัดใหมีหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร สําหรับการเรียนการสอนที่

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตรฯ โดย

รวบรวมขอมูลรายวิชาปฏิบัติการที่ เปดสอนในแตละภาคการศึกษาจาก

อาจารยผูสอน จากนั้นจัดรายวิชาปฏิบัติการ/ผูรับผิดชอบ กําหนดหองปฏิบัติ 

วันและเวลาในการเรียนการสอน แลวจัดสงขอมูลไปยังงานทะเบียน  

ในสวนของการวิจัย ไดจัดใหมีหองเคร่ืองมือกลาง ซึ่งผูวิจัยสามารถ

เขาใชรวมกัน อีกท้ังไดจัดสรรหองวิจัยเฉพาะสําหรับสถานวิจัย หรือหนวยวิจัย

ที่ไดขอจัดตั้งข้ึน เชน สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา เปนตน 

ป จจุ บั นศู นย ป ฏิบั ติ ก าร วิท ยาศาสต รแ ละ เครื่อ ง มือกลางมี

หองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรสําหรับการเรียนการสอน โครงงานนักศึกษา

รวมถึงสนับสนุนงานวิจัย รวม 14 หอง นอกจากน้ีไดจัดสรรพ้ืนท่ีฟารมเกษตร

ซึ่งเปนพ้ืนที่ท่ีใชเพื่อฝกปฏิบัติการภาคสนาม การเรียนการสอนและงานวิจัย 

โดยแบงเปนโรงเรือนปลูกพืช 1 โรง โรงเรือนเลี้ยงสัตว 1 โรง โรงเรือนสัตวน้ํา 

1 โรง โรงเพาะเห็ด 1 โรง พื้นที่ทดลองเพาะปลูกพืชและเลี้ยงหญาอาหารสัตว 

งานจัดการทรัพยสิน 

งานจัดการทรัพยสิน ดําเนินงานภายใตโครงสรางการบริหารแบบรวม

ศูนยบริการประสานภารกิจ สงผลใหการบริหารงานอาคารสถานท่ีอยูในความ

ดูแลของสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี ซึ่งจะรับผิดชอบซอม

บํ า รุ ง โค ร งส ร า งอ าค ารต า งๆ  แ ล ะ สิ่ ง อํ า น วย ค วาม ส ะ ด วก  เช น 

เครื่องปรับอากาศ ในวิทยาเขต โดยมีแบบสํารวจความพรอมของหองตางๆ

เพื่อพิจารณาซอมและปรับปรุง (9.1) และมีระบบแจงซอมผานระบบออนไลน 

(ระบบแจงซอมออนไลน) เพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการบริการ ในดาน

การเรียนการสอน ไดจัดหองบรรยายโดยมีขนาดจํานวนผูเรียนที่เหมาะสมใน

แตละรายวิชา และอาจารยผูสอนสามารถจองหองเรียนผานระบบออนไลนได 

โดยปจจุบันมีจํานวนหองบรรยายดังน้ี (ระบบจองหองเรียนออนไลน) 

- หองบรรยาย จํานวน 40 ท่ีนั่ง จํานวน 7 หอง 

- หองบรรยาย จํานวน 60 ท่ีนั่ง จํานวน 4 หอง 

- หองบรรยาย จํานวน 80 ท่ีนั่ง จํานวน 4 หอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 แบบสํารวจอุปกรณชํารุด 

 

ระบบแจงซอมออนไลน

http://office.surat.psu.ac.t

h/building/psu_passport/i

ndex.html  

 

ระบบจองหองเรียนออนไลน 

http://classroom.surat.ps

u.ac.th/booking/psu_pass

port/   
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- หองบรรยาย จํานวน 100 ที่นั่ง จํานวน 3 หอง 

- หองบรรยาย จํานวน 120 ที่นั่ง จํานวน 8 หอง 

- หองบรรยาย จํานวน 150 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง 

- หองบรรยาย จํานวน 160 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง 

- หองบรรยาย จํานวน 200 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง 

- หองบรรยาย จํานวน 220 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง 

- หองบรรยาย จํานวน 325 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง 

- หองบรรยาย จํานวน 350 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง 

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

research 

ศูนยสนเทศและการเรียนรู  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต

สุราษฎรธานี จัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

ในดานการเรียน การสอน การทําวิจัย และบริการชุมชน ตลอดจนทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เพื่อความจรรโลงใจ และพักผอนหยอนใจสําหรับ

นักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก โดยเปน

องคกรที่มีการจัดหาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีที่

ทันสมัย เพ่ือใหผูใชบริการไดเขาถึงขอมูลขาวสารความรู ไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว ถูกตอง และตรงตามความตองการสําหรับการจัดหาทรัพยากรและสื่อ

การเรียนรูภายในหองสมุดไดดําเนินการตามกระบวนการตางๆ ดังตอไปนี้ 

หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนในท่ีระบุใน มคอ. 3 

1. บรรณารักษงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเขาระบบ TQF ของ

วิทยาเขตสุราษฎรธานี เพื่อโหลดขอมูล มคอ.3 มาสืบคนขอมูลหมวด 6 วามี

ใหบริการในหองสมดุแลวหรือไม อยางไร   

2. แจงผลการสืบคนขอมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ใหกับผูสอน

ทาง e-mail  

3. จัดทําตารางสรุปขอมูล มี - ไมมี ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการ

ในหองสมุด แยกรายสาขาวิชาของแตละคณะ  

4. จัดทําตารางสรุป รอยละ ของขอมูลท่ีหองสมุด มี - ไมมี แยกราย

สาขาวิชาของแตละคณะ แลวนําเสนอตารางสรุปใหกับคณบดีและหัวหนา

สาขาวิชาของแตละคณะโดยงานจัดซื้อทรพัยากรสารสนเทศ 

ทั้งนี้มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศใหบริการในหองสมุด

9.2 หนังสอืหรือเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนที่

ระบุใน มคอ. 3 
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ตามขอมูลที่ปรากฏในหมวด 6 ของ มคอ.3 แตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 

80 (9.2) 

หนั งสื อห รือ เอกส ารเส ริมค วาม รู ทั้ งท าง วิช าการแ ละอื่ น ๆ

นอกเหนือจากที่ระบุใน มคอ. 3 โดยงานบรรณสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศ

และการเรียนรู จะจัดสรรโดยผานกระบวนการสอบถามมายังอาจารยใน

หลักสูตรฯ และนําขอมูลที่ไดไปพิจารณาจัดซื้อตามความเหมาะสมตอไป 

ในการน้ีงานบรรณสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศและการเรียนรู ได

สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ซึ่งเปนภารกิจที่จัดใหมีทุกปการศึกษา 

เพื่อจะไดขอมูลที่สะทอนความคิดเห็นจากผูใชบริการโดยตรง และนําไปใชเปน

แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพและเกิดความพึง

พอใจแกผูใชบริการมากยิ่งข้ึนตอไป 

การประเมินผลความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูใชบริการหอ

บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานีในครั้ง

นี้  ไดสํารวจโดยใชแบบสอบถาม โดยใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ทํา

การประเมิน ระหวางวันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ 2560 และผูเขาใชบริการใน

เดือนกุมภาพันธ 2560 จํานวน 300 ชุด  จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลเปนคา

คาเฉลี่ย  ซึ่งในดานทรัพยากรหองสมุดและการบริการสารสนเทศ ผลการ

สํารวจพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ในประเด็นความ

เพียงพอและตรงตอความตองการของทรัพยากรและการบริการ รวมถึงความ

ทันสมัยและขอมูลที่ไดรับ ในการสนับสนุนและสงเสริมในการทําวิจัย โดยมี

คะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 3.61-3.71 คะแนน สวนความทันสมัยของทรัพยากร

นั้น มีคะแนนเทากับ 2.98 ซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง (9.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 ผลประเมินความพึงพอใจ

หอบรรณสารสนเทศ  

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

research 

ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลางมีกระบวนการในการ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตางๆ ใหเพียงพอและทันสมัย ดังนี้ 

1. งบประมาณสนับสนุน คาใชจายประจํารายวิชาปฏิบัติการ 

-    หลังจากการจัดสงตารางเรียนใหงานทะเบียนเรียบรอยแลว ทาง

หัวหนางานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรจะดําเนินการสงแบบฟอรมสํารวจ

งบประมาณคาใชจายประจํารายวิชาปฏิบัติการ ใหนักวิทยาศาสตรที่ดูแลรับ

ผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกขอมูลคาใชจายในรายวิชาปฏิบัติการ โดย

ปรึกษา หารือกับอาจารยผู สอน หรืออาจารย ผูประสานรายวิชา ถึง
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งบประมาณคาใชจายประจํารายวิชาปฏิบัติการ  

-    เม่ือรวบรวมจนครบทุกรายวิชาปฏิบัติการ หัวหนางานปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรจะทําบันทึกขออนุมัติงบประมาณคาใชประจํารายวิชา

ปฏิบัติการ ในแตละภาคการศึกษา ใหเพียงพอตามคําขอของอาจารยประจํา

รายวิชา 

2. วัสดุ อุปกรณ และสารเคมี ท่ีใชในการเรียนการสอน 

-  คณาจารยประจํารายวิชาในหลักสูตรจัดทําคูมือปฏิบัติการ พรอม

วัสดุ  อุปกรณ และสารเคมี ท่ีจะใช ในรายวิชา ส งไปยั งศูนยปฏิ บัติการ

วิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง  

-   เจาหนาที่ผูดูแลดานวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี จะดําเนินการสง

รายการไปยังบริษัทตางๆ เพื่อขอใบเสนอราคาของรายการวัสดุ อุปกรณ และ

สารเคมี นั้นๆ 

-   เจาหนาที่ผูดูแลดานวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี จะดําเนินการสอบ

เทียบราคาของแตละบริษัท  

-   เจาหนาที่ผูดูแลดานวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี จะดําเนินการ

จัดทําขออนุมัติจัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี แตละรายวิชาปฏิบัติ

ที่แสดงความตองการไปยังงานพัสดุ เพ่ือดําเนินการจัดซื้อ พรอมแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับ โดยผานหัวหนางานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

หัวหนาศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรฯ และผูชวยอธิการบดีที่ดูแล ตามลําดับ 

เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณที่เพียงพอที่จะใชในการเรียนการสอนในแตละภาค

การศึกษา 

3. ครุภัณฑที่จําเปนสําหรับการเรียนการสอนและวิจัย 

-    ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง สํารวจความ

ตองการครุภัณฑที่จําเปนของสาขาวิชา มายังคณะและสงผานสาขาวิชาฯเพ่ือ

สํารวจความตองการครุภัณฑ 

-   คณาจารยในสาขาวิชาประชุมรวมกันเพ่ือใหไดขอสรุปรายการ

ครุภัณฑที่เพียงพอตอการเรียนการสอน และวิจัยของสาขาวิชา แลวสงขอมูล

กลับไปยังศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง กอนนําเขาที่ประชุม

ทีมบริหารวิทยาเขตเพื่อพิจารณาตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

education and research 

ศูนยสนเทศและการเรียนรู ไดติดตั้งขอมูลจุดใหบริการ Wifi ในป  
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2559 รวม 128 จุด และมีความเร็วในการรับสงขอมูล 2 ความเร็ว คือ แบบ

ความเร็วในการรับสงขอมูล 54 Mbps จํานวน  60 จุด และความเร็วในการ

รับสงขอมูล 300 Mbps จํานวน 68 จุด อยางไรก็ตามพบวาเครือขาย Wifi ยัง

ไมครอบคลุมหองเรียนทุกหอง ทําใหรายวิชาที่มีการเรียนการสอนใหหอง

ดังกลาว เชน การเรียนการสอนแบบ active learning บางกิจกรรม ไม

สามารถดําเนินกิจกรรมที่จําเปนตองใชระบบเครือขาย Wifi ไดนอกจากนี้ยังได

สํารวจความตองการโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆที่จําเปนตอการเรียนการสอน 

โดยสอบถามผานทาง e-mail มายังคณาจารยผูสอนเพ่ือนําไปพิจารณาจัดหา

ตอไป ซึ่งจะมีการสํารวจกอนเปดภาคการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  

จากการสํารวจความพึงพอใจเรื่องประสิทธิภาพและความเพียงพอ 

ของเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหบริการในหอบรรณสารสนเทศ พบวาอยูใน

ระดับพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.54 คะแนน สวนดานจํานวน

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีใหบริการในหองสมุดพบวามีระดับความพึงพอใจปาน

กลาง และมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.46 คะแนน (9.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 แบบประเมินความพึง

พอใจหอบรรณสารสนเทศ  

 

 

 

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

needs are defined and implemented 

-  วิทยาเขตดําเนินการใหมีรถสวัสดิการ รับสงนักศึกษาภายในวิทยา
เขตโดยไมคิดคาใชจาย  

-  จัดใหมีกระบวนการในการดูแลนักศึกษา ใหคํ าป รึกษา จัด
สวัสดิการดานสุขภาพ ซึ่งดําเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา เปนการดําเนินงานแบบรวมศูนยบริการ ประสานภารกิจ  
สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ใหนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถ
เลือกชองทางในการติดตอไดดังนี้  
เลือกชองการรับบรกิาร 

Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
E-mail : thidarat.w@psu.ac.th 
Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท : 077-278861 
หรอื เขาปรึกษาดวยตนเองหองเพลิน  งานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 

กองวิชาการการศึกษา 
-  จัดหองกิจกรรมซึ่งเปนอาคารกิจกรรมและนันทนาการไวเพ่ือ

รับรองการทํากิจกรรมและจัดเก็บวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรมใหกับองคกร
ตางๆภายในมหาวิทยาลัย เชน ชมรมตางๆ เปนตน ซึ่งปจจุบันมีอยูดวยกัน 20 
องคกร 
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-  จัดโครงการศูนยบริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องตนในลักษณะ Pre-
Clinic ที่เปดใหบริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจายยา
สามัญประจําบานและการนําสงโรงพยาบาลกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน/ประสบ
อุบัติเหตุ และมีหนวยกูภัยฉุกเฉินในวิทยาเขต พรอมทั้งการติดตามอาการและ
การบริการประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารยที่ปรึกษาและผูปกครองโดย
งานพัฒนานักศึกษาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดหายาสามัญ
ประจําบานตามแผนประจําปๆ ละ 3-4 ครั้ง โดยผานงานพัสดุเปนผูดําเนินการ
จัดซื้อใหแตละครั้งและมีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจรับทุก
คร้ัง  

-  ศูนยกีฬาและนันทนาการ ปจจุบันศูนยกีฬาและนันทนาการ
ประกอบดวยสถานที่ออกกําลังกายทั้งกลางแจงและในรม ไดแก อาคารสระ
วายน้ํา สนามฟุตบอลพรอมอัฒจันทรและสนามกรีฑา หองฟตเนส  สนาม    
แบตมินตัน และลานกีฬาเอนกประสงค โดยเปดใหนักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลภายนอกเขาใชบริการ ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมา รวมทั้งอํานวย
ความสะดวกใหแกผูใชบริการโดยสามารถจองสถานที่ใหบริการไดผานทางเวบ
ไซตศูนยกีฬาและนันทนาการ 

- ในสวนหองปฏิบัติการ ไดดําเนินการจัดใหมีระบบดูแลความ
ปลอดภัย เชน แวนตากันไอ และอุปกรณชําระลางสารเคมีฉุกเฉิน กรณีสัมผัส
สารเคมีอันตราย ใชตูดูดควันในกรณีที่ใชสารเคมีที่ระเหยไดงายและมีอันตราย
สูง เชน กรด เบส เปนตน ติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดตาง ๆ ซึ่งถังสีแดงใชใน
กรณีไฟไหม ทางงานอาคารสถานท่ีจะทําการตรวจเช็คการใชงานไดทุกป สวน
ในหองปฏิบัติการมีถังสีเขียวใชในกรณีเพลิงไหมจากสารเคมี และไดมีการเขียน
บันทึกขอความแสดงความจํานงขอชุดยาสามัญประจําบานสําหรับกรณีฉุกเฉิน
ในหองปฏิบัติการ อีกทั้งมีการติดต้ังกลองวงจรปด เพ่ือความปลอดภัยของ
นักศึกษาที่เขาใชหองโครงงาน ในสวนของอาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรมี
กริ่งฉุกเฉินใหเสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชนไฟไหม ซึ่งทางงานอาคาร
สถานที่จะทําการตรวจเช็คการใชงานไดทุกป  ในหองโครงงานนักศึกษามี
เครื่องตรวจจับควัน (Smoker) กรณีที่มีควันในระดับตรวจจับได เครื่องจะสง
สัญญาณ เสียง  

สําหรับแผนฉุกเฉินกรณี ไฟดับ แก็ส ระเบิด เกิดการรั่วไหลของ
สารเคมีนั้น ขณะนี้ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลาง วิทยาเขต       
สุราษฎรธานี ไดเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการวิจัย  โดยมีบุคคลากรของศูนยฯทําหนาที่ เปนกรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  โดยกรรมการชุดนี้มี
หนาท่ีสรางระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการและยกระดับ
ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัยในหนวยงานอยางมีระบบ และทํางาน
ประสานกับคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวบไซตศูนยกีฬาและ
นันทนาการ
http://sportscenter. 
surat.psu.ac.th/index.php 
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วิจัยระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในขณะอยูระหวางดําเนินการรางนโยบายสําหรับ
บริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัยเสนอตอมหาวิทยาลัย 
โดยนโยบายจะครอบคลุมการจัดการความปลอดภัยทั้งในดานของการบริหาร
ระบบการจัดการดานความปลอดภัย ระบบการจัดการดานสารเคมี ระบบการ
จัดการของเสีย ระบบฉุกเฉินและระบบติดตอสื่อสาร   ลักษณะทางกายภาพ
ของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ และการใหความรูพื้นฐานเก่ียวกับ
ดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

- หอพักนักศึกษา แบงจํานวนอาคารหอพัก ตอจํานวนนักศึกษา ดังน้ี 
1. หอพักนักศึกษา บริหารจัดการโดยวิทยาเขตสุราษฎรธานี  

จํานวน 4 อาคาร    ไดแกหอพักนักศึกษาชายชอมวง  ชายพวงผกา จํานวน
หองพัก  94 หอง  รองรับนักศึกษาชาย  จํานวน 376 คน  และหอพัก
นักศึกษาหญิงดาหลาและหญิงปาริชาติ จํานวนหองพัก 108 หอง   รองรับ
นักศึกษาหญิง  432 คน   หองพักละ 4 คน/หอง  รวมจํานวนนักศึกษาได
ทั้งหมด  808 คน  

2. หอพักนักศึกษาหญิงในกํากับ (หอพักสหกรณ) บริหาร
จัดการ    โดยสหกรณบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  หอพักนักศึกษา
ในกํากับ ฯ มีจํานวน 5 อาคารเชื่อมติดกัน ประกอบดวย อาคาร 5 6 7 8 9   
มีจํานวนหอง   400  หอง รองรับนักศึกษาจํานวน 888 คน  แบงออกเปน 2 
ประเภท จํานวน 5 อาคาร  

 1. ประเภทหองพัก 2 คน  จํานวน 302 หอง รองรับ
นักศกึษาจํานวน 624 คน 

 2. ประเภทหองพัก  3 คน จํานวน 88  หอง รองรับ
นักศกึษา จํานวน 264 คน 

3. หอพักในกํากับ อาคาร A และ B   บริหารจัดการ  โดย
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  จํานวน 2 อาคาร จํานวนหองพัก 208  หอง   หองพัก
ละ 3 คน/หอง  รองรับจํานวนนักศึกษาไดทั้งหมด  624  คน 

รวมรองรับจํานวน รวมทั้งสิ้น  2,136 คน ในการจัดสรรหองพักใหกับ
นักศึกษานั้น ทางหอพักนักศึกษาไดจัดสรรหองพัก พรอมครุภัณฑใหพรอมใช
งานอยูเสมอ  ซึ่งจัดสรรสําหรับรุนนักศึกษาชั้นป ท่ี 1 จํานวน 70 % และ 
นักศึกษาชั้นปที่ 2-4 จํานวน 30% ตอปการศึกษา ทั้งนี้ภายในหองพัก  ได
จัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกไวบริการสําหรับนักศึกษาที่เขาพัก  มีเตียงนอน
เหล็ก 2 ชั้น จํานวน 2 เตียง  ฟูกที่นอน หนาขนาด 5 นิ้ว  จํานวน 4 หลัง  พัด
ลมเพดาน 1 ตัว  ตูเสื้อผา จํานวน 4 ตู  โตะอานหนังสือ จํานวน 2 ชุด พรอม
เกาอี้นั่ง จํานวน 2 ตัว 
 โดยพ้ืนท่ีอาคารภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขต       
สุราษฎรธานี  มีสิ่งอํานวยความสะดวกไวสวนกลาง แบงเปน บริการเครื่องซัก
ผาหยอดเหรียญ ใตอาคารหอพัก ทุกหอพัก  มานั่งหลังโครงเหล็ก 8 ตัว  ซุม
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ศาลาไม  จํานวน 2 ชุด  สําหรับอานหนังสือ  พักผอน  บริเวณหอพักทั้ง 4 
อาคาร  มีระบบ Wi-Fi ทุกชั้น ทุกหอพัก  ไวทองโลกการเรยีนรูในโลกออนไลน   
บริการเครื่องกดน้ําดื่ม  เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น บริการจุดละ 1 เครื่อง  
บริเวณชั้น 1  จํานวน 4 อาคาร  เจาหนาที่รักษาความสะอาดประจําหอพัก 
(แมบานประจําหอพัก)  ทําความสะอาดในเวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวัน
จันทร - เสาร  มีหนาที่ทําความสะอาดทางเดินภายในหอพัก หองน้ํา หอง
อาบน้ํา บริเวณรอบอาคารหอพัก ท้ังนี้ไดกําหนดขอปฏิบัติและกําหนดเวลา
เขา-ออก หอพัก โดยแจงใหนักศึกษาที่เขาพักในหอพักทราบ (9.5) 

 
9.5 กระกาศมหาวิทยาลั ย
ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร เ รื่ อ ง 
หลัก เกณฑขอปฏิบัติ  และ
กําหนดเวลาเขา-ออก หอพัก
ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า
นค รินทร  วิทยาลัยสงขลา
นครินทร 
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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] 

       

AUN 10  

Quality Enhancement 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.4 Research output is used to 

enhance teaching and learning [4] 

       

10.5 Quality of support services and 

facilities (at the library, laboratory, IT 

facility and student services) is 

subjected to evaluation and 

enhancement [5] 

       

10.6 The stakeholder’s feedback 

mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and 

enhancement [6] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 10 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในป 

พ.ศ. 2559 ตามรอบการปรับปรุง เพื่อใชกับนักศึกษารหัส 60 ในการปรับปรุง

หลักสูตรครั้งลาสุดนี้  ไดปรับการนําเขาขอมูลที่เปนสาระสําคัญของการ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (10.1, 10.2) นอกจาก

นักวิชาการผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงและนักศึกษาใน

หลักสูตรแลว ยังไดเพ่ิมศิษยเกา ผูใชบัณฑิตจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงการนําเอาแนวนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับ ท่ี 12) และนโยบายการ

พัฒนาการเกษตรของรัฐบาลที่ถายทอดมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และสงผานมายังหนวยงานระดับจังหวัด รวมถึงการนําเอาสาระสําคัญที่

กระทรวงศึกษาธิการเขียนเปนโรดแมปการพัฒนาดานอุดมศึกษา มาบูรณา

การรวมกันกับแนวนโยบายการจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาเกษตร ซึ่งมีที่

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแหงประเทศไทยเปนผูขับเคลื่อน จาก

สาระสําคัญดังกลาวตางๆ ที่ไดกลาวมา ทําใหการออกแบบหลักสูตร จึงเปน

การออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติการเปนบัณฑิตเกษตรกรรุนใหมที่

10.1 แบบสอบถามผูใช

บัณฑิต 

10.2 แบบสอบถามการได

งานทําของศิษยเกา 

หลักสูตรที่ผานการปรับปรงุ

หลักสูตร ในป พ.ศ. 2559 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เรียกวา Smart farmer มีความพรอมเปนผูประกอบการ และมีความสามารถ

ที่จะบูรณาการความรูเพ่ือแกปญหาการทําการเกษตรของครอบครัวและ

เกษตรกร เพ่ือมุงพัฒนาวงการเกษตรของไทยใหมีความกาวหนาตอไป 

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

evaluation and enhancement 

กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีกระบวนการตามมาตรฐาน

ของมหาวิทยาลัย ตั้ งแตกําหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตร การแตงตั้ ง

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การติดตอผูมีสวนไดสวนเสียที่เหมาะสม การ

เขารวมเปนสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรแหงประเทศไทย การเขารวม

เปนอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี (10.3) 

นําไปสูการออกแบบหลักสูตรใหมีความเหมาะสม และทันตอการเปลี่ยนแปลง

ตามบริบทของเศรษฐกิจ โลกและสิ่งแวดลอม การประเมินหลักสูตรและ

ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรตอไป ดําเนินการทุกป ดังเชนท่ีมีการปรับแผนการ

เรียน และแกไขขอมูลที่ผิดพลาดในเลมปรับปรุงหลักสูตรเลมเดิม หรือการ

เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรใหมีความเหมาะสมตอความเชี่ยวชาญที่

จะเปนประโยชนตอการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

มคอ.2 /2560 

10.3 รายงานประชุม

คณะอนุกรรมการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณจังหวัด   

สุราษฎรธานี ซึ่งมีบุคลากร

จากคณะฯรวมประชุม  

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

and evaluated to ensure their relevance and alignment 

คณะฯ กําหนดใหมีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลผูเรียนอยางตอเนื่อง ผานกระบวนการทวนสอบ ซึ่งดําเนินการทุก

ภาคการศึกษา โดยดําเนินการหลังจากการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นใน 1 

สัปดาห ทั้งนี้รายวิชาที่มีการทวนสอบจะดําเนินการใหไดรอยละ 25 ของ

รายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ และไมซ้ํากันในแตละภาคการศึกษา  ทั้งนี้

กระบวนการทวนสอบยังพิจารณาถึงความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่

คาดหวัง ซึ่งกําหนดไวในมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละรายวิชาดวย (10.5) 

10.5 รายวิชาที่มีการทวน

สอบเปนจํานวนรอยละ 25 

ของรายวิชาในภาคการศึกษา

ที่ 1/2559 และ 2/2559 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

หลักสูตรสนับสนุนใหมีการใชผลการวิจัยเพื่อสงเสริมการเรียนการ

สอนในทุกภาคการศึกษา ซึ่งมีบางรายวิชาที่ไดมีการบูรณาการผลจากการวิจัย

กับการเรียนการสอน เชน วิชาอารักขาพืช ซึ่งไดใชผลการวิจัยในเร่ืองการ

ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี สอนนักศึกษาทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ 

(10.6) 

10.6 มคอ. ของรายวิชาที่มี

การสอดแทรกผลงานวิจัยใน

การเรียนการสอน  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

services) is subjected to evaluation and enhancement 

การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู (เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการบริการผูเรียน) มีสวนกลาง (วิทยาเขต) เปนผูดูแล โดยมีศูนยสนเทศ

และการเรียนรู ดูแลรับผิดชอบสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมด 

ศูนยวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลางดูแลรับผิดชอบในสวนหองปฎิบัติการและ

การใหบริการอุปกรณการวิจัยแกนักศึกษา และหอบรรณสารสนเทศ ดูแล

รับผิดชอบการใหบริการยืมคืนหนังสือในหองสมุด รวมถึงการประสานงานกับ

อาจารยในคณะฯในการสั่งซื้อหนังสือท่ีเปนประโยชนกับการเรียนการสอน 

ทั้งนี้หอบรรณสารสนเทศไดทําการประเมินความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของหอบรรณสารสนเทศ ผลการสํารวจพบวามีระดับความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.52 คะแนน จากคะแนนรวม 5 คะแนน ซึ่งอยูในระดับ ระดับความพึง

พอใจมาก (9.3) 

อยางไรก็ตามการประเมินดานคุณภาพของสิ่งสนับสนุนนั้น พบวายัง

ไมไดทําการประเมินครบในทุกหนวยงานที่เก่ียวของและการประเมินยังไม

ครอบคลุมผูใชบริการทุกกลุม 

 

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

and enhancement 

หลักสูตรมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบัณฑิตผานการนิเทศฝกงาน

และ   สหกิจศึกษา และจากการเชิญผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน

มารวมใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบการปรับปรุงหลักสูตรหรือ

ในรอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยขอเสนอแนะและขอคิดเห็นดังกลาว 

หลักสูตรไดนํามาใชในการปรับปรงุการเรียนการสอนทุกภาคการศกึษา 

ประเมินวิธีการสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต (10.7, 10.8, 10.9) 

 

10.7 แบบบันทึกการนิเทศ

งานสหกิจศกึษา 

10.8 แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย

สถานประกอบการ 

10.9 หนังสือเชิญประชุมผูใช

บัณฑติ และศิษยเกาเพ่ือเปน

ขอมูลในการปรับปรงุ

หลักสูตร 
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Criterion 11 

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

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

programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of 

the stakeholders. 

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

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

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

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

programme and its graduates. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is 

established, monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

       

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 

       

AUN 11 

Output 
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เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

benchmarked for improvement [3] 

Overall opinion        

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 11 

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

กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก ตกออก งาน
ทะเบียนและประมวลผลมีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาตกออก และสงไป
พรอมกับการเสนอชื่อนักศึกษาเพ่ือไปรับรองผลการศึกษาประจําภาค
การศึกษา  โดยในรายงานมีผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ระดับ
คะแนนเฉลี่ยประจําภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) และ
รายงานชื่อนักศึกษาตกออก โดยในรายงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจํา
ภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษากอนหนา และสถานภาพผล
การศึกษากอนหนา  เพ่ือใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา  และยังมี
ระบบการรายงานชื่อนักศึกษาขอลาออก  ผานคําสั่งใหนักศึกษาพนสภาพการ
เปนนักศึกษาซึ่งสงใหคณะทุกคร้ังที่มีนักศึกษามาขอลาออก  และในคํารองขอ
ลาออกนักศึกษาตองไปขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

หลักสูตรฯ ไดมีการรวบรวมขอมูลอัตราการสอบผาน อัตราการตก
ออกของนักศึกษา และไดมีการติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา
ในทุกชั้นป โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 ผาน
ทาง TOR online จากนั้นประธานหลักสูตรรวบรวมมคอ. 5 และ มคอ.6 มา
วิเคราะห และจัดทํา SAR เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน และนําไปใชในการ
ปรับปรงุหลักสูตรในปการศึกษา 2560  

นอกจากนี้คณะฯ ไดดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ซึ่ง
กําหนดใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจงรายวิชาที่ตองการทวนสอบรอย
ละ 25 ของจํานวนวิชาทั้งหมด 

งานทะเบียนและประมวลผลวิทยาเขตมีกระบวนการในการติดตาม
ดูแลผลการศึกษาของนักศึกษา (ระบบ sis) ในการอนุญาตและไมอนุญาตให
ลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการศึกษา ต่ํากวา 2.00  โดยระบบจะ
ไมอนุญาตใหนักศึกษาที่มีผลการศึกษาต่ํากวา 2.00  ลงทะเบียนเรียนโดย
อัตโนมัติ  และผูท่ีจะอนุญาตไดคืออาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา เปนการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สรางเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมาพบอาจารยท่ีปรึกษากอนลงทะเบียนเรียนผาน
เว็บ เพ่ืออนุญาตการลงทะเบียนเรียน  

ตารางขอมูลการรับเขาของนกัศึกษาในหลักสูตร ปการศึกษา 2558-2559 

ปการศึกษา เปารับ จํานวนท่ีประกาศ
รายชื่อ 

จํานวนผูยืนยันสิทธิ์ จํานวนผูมารายงานตัว 

2558 160 432 105 95 
2559 160 473 143 130 

 

ตารางจํานวนนักศกึษาในหลักสูตรในรอบ 6 ปที่ผานมา 

 

 

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

หลักสูตรฯ ไดรวบรวมขอมูลระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาที่รับเขาในป

การศึกษา 2555 ของหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 จนถึงปการศึกษา 2559 

ดังแสดงในตาราง เพ่ือนําขอมูลดังกลาวไปใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให

มีความเหมาะสมในรอบการปรับปรุงหลักสูตร ปการศึกษา 2560 ซึ่งจากการ

พิจารณาจากขอมูลปการศึกษา 2554 ถึง 2559 พบวา นักศึกษาสวนใหญ

สามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลา 4 ป ตามที่กําหนดในหลักสูตร 

และมีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่ใชเวลามากกวา 4 ป เนื่องจากยังไมผานบาง

รายวิชา ซึ่งสวนใหญเปนรายวิชาพ้ืนฐานที่มีการเรียนการสอนในชั้นปที่ 1 และ 

มคอ.2/2554 
มคอ.2/2560 
 (บันทึกขอความ
กําหนดเวลาทํากิจกรรมรบั
นอง) 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 

2554 86 82 80 80 

2555 104 98 94 92 

2556 87 84 79 79 

2557 109 105 101  - 

2558 95 89  -  - 

2559 130 - - - 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2 เชน วิชา ฟสิกส และวิชาเคมีอินทรีย และเม่ือพิจารณาขอมูลการตกออก

ของนักศึกษาก็พบวานักศึกษาที่ตกออกสวนใหญจะอยูในชั้นปที่ 1 และ 2 ซึ่ง

เกิดจากนักศึกษายังไมสามารถปรับตัวเขากับการศึกษาในมหาวิทยาลัยได หรือ 

ไมสามารถแบงเวลาในการทํากิจกรรมกับเวลาเรียนได ทําใหนักศึกษาไม

สามารถผานรายวิชาในชั้นปแรกๆ ได  ดังนั้นในรอบการปรบัปรุงหลักสูตร จึง

ไดมีการปรับแผนการเรียนใหมีการกระจายรายวิชาใหมีรายวิชาที่ยากและงาย

กระจายไปยังภาคการศึกษาอ่ืนๆ ดังแสดงในตารางตารางเปรียบเทียบแผนการ

ศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 หลักสูตร 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง 2560 (มคอ.

2/2560) นอกจากนี้ในการดําเนินการกิจกรรมรับนอง วิทยาเขตไดมีการ

กําหนดชวงเวลาใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพ่ือใหเวลาในการทํากิจกรรมไม

กระทบตอเวลาเรียน (บันทึกขอความกําหนดเวลาทํากิจกรรมรบันอง) 

 

 

Pass Rates and Dropout Rates  

 

 

 

 

 

Academic 
Year 

Cohort 
Size 

completed first degree in dropout during 

3 
Years 

4 
Years 

>4 
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd   
Year 

4th Years 
& Beyond 

2555 104 - 80 11 6 4 2 1 

2556 87 - - - 3 5 0 0 

2557 109 - - - 2 2 0 0 

2558 95 - - - 6 0 0 0 

2559 130 - - - 0 0 0 0 



 

96 

 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาชั้นปท่ี 1 และ 2 หลักสูตร 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง 2560 

ปที่ 1 (ใหม) 
 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
หลักชีววิทยา 2(2-0-4) 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-0) 
ปฏิบัติงานฟารม 1 1(0-3-0) 
คณิตศาสตรและสถิติใน
ชีวิตประจําวัน  

3(3-0-6) 

รายวิชาพลศึกษา 1(0-2-1) 
การฟง-พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
หลักเคมี 2(2-0-4) 
ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-0) 
รวม 17(12-13-26) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
ทักษะการวายน้ํา 1(0-2-1) 
ทักษะการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
หลักคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
เคมีอินทรยี 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 1(0-3-0) 
รวม 21(18-8-37) 

ปที่ 1 (เดิม) 
 

ภาคการศึกษาที่  1 
รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ทรัพยากรชีวภาพเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
หลักคณิตศาสตร   3(3-0-6) 
เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการเคมีหลักมูล 1(0-3-0) 
หลักชีววิทยา 2(2-0-4) 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-0) 

รวม 16(14-6-28) 
 
 
 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
การฟง-พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0) 
หลักฟสิกส 2(2-0-4) 
ปฏิบัติการหลักฟสิกส 1(0-3-0) 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

จุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 

รวม 20(15-13-32) 
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ปที่ 2 (ใหม) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการฟสิกสวิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

1(0-3-0) 

ปฏิบัติงานฟารม 2 1(0-3-0) 
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 3(2-3-4) 
การจัดการทรัพยากรดิน 3(2-3-4) 
พฤกษศาสตร 3(2-3-4) 
วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
รวม 17(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

3(3-0-6) 

สรีรวิทยาพืช 3(2-3-4) 
เทคโนโลยีและการจัดการ
ผลิตพืช (สัตว) (จุลินทรีย)   

3(2-3-4) 

พันธุศาสตร 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการพันธุศาสตร 1(0-3-0) 
กลุมวิชาเลือกทางภาษา 3(3-0-6) 
ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-4) 
รวม 19(15-12-30) 

ปที่ 2 (เดิม) 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
ปฏิบัติงานฟารม 1(0-3-0) 
การจัดการทรัพยากรดิน 3(2-3-4) 
สรีรวิทยาพืช 3(2-3-4) 
พฤกษศาสตร 3(2-3-4) 
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 
ชีวเคมี 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

รวม 21(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่  2 

รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
คอมพิวเตอรประยุกต
สําหรับธุรกิจเกษตร   

3(2-2-5) 

ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยี
การผลิตทางชีวภาพ 

1(0-3-0) 

หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการหลัก
เทคโนโลยีชีวภาพ   

1(0-3-0) 

พันธุศาสตร 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการพันธุศาสตร 1(0-3-0) 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม 

3(3-0-6) 

วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

3(3-0-6) 

วิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ 

1(x-y-z) 

รวม 19(x-y-z) 
 



 

98 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

การสํารวจขอมูลการไดงานของบัณฑิตดําเนินงานโดยมหาวิทยาลัย 
และคณะฯ  โดยสํารวจขอมูลจากการใหทําแบบสอบถามหลังจากนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาเปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในชวงการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ในเดือนกันยายนของทุกป ซึ่ง ณ วันที่รายงานผล เปนขอมูลการ
ไดงานทําของบัณฑิตที่จบในปการศึกษา 2558 โดยมหาวิทยาลัยเปนผูจัดทํา
แบบสอบถามดังตาราง พบวาบัณฑิตที่ไดงานทําไมรวมศึกษาตอมีจํานวน 
32.84 เปอรเซ็นต  ศึกษาตอ 8.64 เปอรเซ็นต  และยังไมทํางาน 67.16 
เปอรเซ็นต และเมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ไดพบวา บัณฑิตไดงานตรงตาม
สาขา จํานวน 59.09 เปอรเซ็นต ไมตรงสาขา จํานวน 40.91 เปอรเซ็นต และ
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 31.82 เปอรเซ็นต ทั้งนี้มีบัณฑิตจํานวน 81.82 
เปอรเซ็นตที่ไดงานทําในระยะเวลา 3 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา 

 

 

จํานวน และรอยละของบัณฑติที่ไดงานทํา ศึกษาตอ และยังไมทํางาน ของบัณฑติ 

ท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558 

 

รอยละของบัณฑติที่ไดงานทําแยกตามลักษณะงาน และระยะเวลาท่ีไดงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศกึษา ปการศึกษา 2558  

 

 

 

สาขาวิชา 

จํานวน

บัณฑติ 

ทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑติ 

ที่ตอบ

แบบสอบถาม 

จํานวนบัณฑิต 

ที่ไดงานทํา 

จํานวนบัณฑิต 

ที่ศึกษาตอ 

จํานวนบัณฑิต 

ที่ยังไมทํางาน 

จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย

ละ 
จํานวน 

รอย

ละ 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว 22 22 9 42.86 1 4.55 8 38.10 

เทคโนโลยีการผลิตพืช 24 24 7 30.43 1 4.17 15 65.22 

เทคโนโลยีจุลินทรีย 15 15 4 44.44 5 33.33 5 55.56 

เทคโนโลยีการผลิตทางนํ้า 20 20 2 10.00 0 0.00 17 85.00 

รวม 81 81 22 32.84 7 8.64 45 67.16 

ลักษณะงาน จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ

อิสระ 

ระยะเวลาในการไดงานทํานอย

กวา 3 เดือน ตรงตามสาขา ไมตรงตามสาขา 

59.09% 40.91% 31.82% 81.82% 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 
and benchmarked for improvement 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานนักศึกษา ซึ่งเปนการ
ฝก และเรียนรูการทํางานวิจัยในรูปแบบของโครงงานนักศึกษา ในปการศึกษา 
2559 มีโครงงานวิจัยสาขาวิชาการผลิตพืชจํานวน 21 เรื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยี
จุลินทรยีจํานวน 8 เรื่อง  สาขาวิชาการผลิตสัตวจํานวน 11 เร่ือง  และมีการนํา
ผลงานวิจัยโครงงานนักศึกษาไปนําเสนอในโครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ระดับปริญญาบัณฑิต ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 10 เร่ือง และไดรับรางวัลนําเสนอผลงาน
วิชาการภาคบรรยาย ระดับดี จํานวน 1 รางวัล    (สง 1 ผลงาน) และไดรับ
รางวัลนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอรดานพืชศาสตร ระดับยอดเยี่ยม 1 
รางวัล ระดับ ดีมาก 1 รางวัล และระดับดี 1 รางวัล (สง 5 ผลงาน) และ
โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิต ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 10 
เรื่อง และไดรับรางวัลนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ดานพืชศาสตร 
ระดับดีเย่ียม จํานวน 2 รางวัล    (สง 2 ผลงาน) และไดรับรางวัลนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอรดานพืชศาสตร ระดับดีเดน 2 รางวัล และระดับดี 
1 รางวัล (สง 7 ผลงาน) 

เลมประชุม RUCA คร้ังที่ 
3 ครั้งที่ 4 

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

การเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย หลักสูตรฯ 
ไดมีการรับทราบขอมูลความพึงพอใจและขอคิดเห็นจากผูประกอบการ ผานการ
นิ เทศนักศึกษาฝกงานและสหกิจศึกษา (10.7, 10.8) ในสวนของการเก็บ
รวบรวมขอมูลความพึงพอใจผูใชบัณฑิต ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2559 นั้น หลักสูตรฯ จะดําเนินการภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ณ วันที่รายงานการประเมินตนเองยังไมถึงชวงเวลาการเก็บ
ขอมูลดังกลาว ในสวนของบัณฑิตที่สาํเร็จการศกึษาในปการศกึษา 2558 นั้น  

10.7 แบบบันทึกการนิเทศ

งานสหกิจศึกษา 

10.8 แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

โดยสถานประกอบการ 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง (5 ประเด็น) 

1. เปนสาขาวิชาที่ตอบสนองตอนโยบายพัฒนาชาติในการสรางเกษตรกรรุนใหม   

2. บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรมีความพรอมในการเปนผูประกอบการ 

3. อาจารยในสาขาวิชาฯ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกถึงรอยละ 99 

4.   เปนหลักสูตรที่ประกอบไปดวยศาสตรความรูครอบคลุมท้ังดานสัตว พืช และจุลินทรีย 

5.   นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตรมผีลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับในที่ประชุมระดับชาติ 

 

จุดที่ควรพัฒนา (5 ประเด็น) 

1. ขาดบุคลากรเฉพาะทาง เชน สัตวแพทยประจําฟารม นักวิชาการประจําฟารม และเจาหนาที่

สนับสนุน 

2. เครื่องมือในรายวิชาพื้นฐานมีไมเพียงพอ  

3. คณาจารยในหลักสูตรมีผลงานตีพิมพระดับชาติ 8 เร่ือง ระดับนานาชาติ 2 เรื่อง 

4.   นักศึกษามีทักษะดานภาษาอังกฤษ และความใฝรูดานวิชาการไมเพียงพอ  

5.   ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพบปะกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมํ่าเสมอ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. เตรียมขอมูลความตองการบุคลากร เชน สัตวแพทยประจําฟารม นักวิชาการประจําฟารม และ

เจาหนาท่ีสนับสนุน เสนอผานคณะไปยังวิทยาเขต 

2. เสนอใหศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือกลางดําเนินการจัดหาเคร่ืองมือในรายวิชาพื้นฐาน

ใหเพียงพอในทุกป 

3. กระตุนใหคณาจารยในสาขาวิชาตีพิมพผลงานวิจัยใหมากขึ้น โดยมีเปาหมายในป 2560 มีผลงาน

ตีพิมพมากกวามากขึ้น 

4. สงเสริมใหมีกิจกรรมทางวิชาการที่นักศึกษาสนใจเขารวม และใหมีการใชภาษาอังกฤษในการเรียนการ

สอนและการสื่อสาร ไดแก  

a. สอดแทรกการใชภาษาอังกฤษในรายวิชา 

b. เตรียมทรัพยากรการเรียนรู เปนภาษาอังกฤษ  

c. สงเสริมใหนักศึกษาใชภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 

5. จัดทํางบประมาณนําเสนอใหจัดกิจกรรมเพ่ือพบปะกับผูมีสวนไดสวนเสียในทุกปงบประมาณ 
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บทที่ 5 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2559 

# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

1 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
ร 

(7
) 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด เดิม   12 C 

2  -ระดบัปริญญาตรี เดิม   9 C 

3  -ระดบั ป.บัณฑิต เดิม   - C 

4  -ระดบัปริญญาโท เดิม   1 C 

5  -ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง เดิม   - C 

6  -ระดบัปริญญาเอก เดิม   2 C 

7  -จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด เดิม   - C 

8 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
ร 

นอ
กท

ี่ตั้ง
 (6

) 

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง เดิม   - C 

9  -ระดบัปริญญาตรี เดิม   - C 

10  -ระดบั ป.บัณฑิต เดิม   - C 

11  -ระดบัปริญญาโท เดิม   - C 

12  -ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง เดิม   - C 

13  -ระดบัปริญญาเอก เดิม   - C 

14 

จํา
นว

นนั
กศึ

กษ
า 

(6
) 

จํานวนนักศกึษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา เดิม 13 C C 

15  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี เดิม - C C 

16  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต เดิม - C C 

17  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท เดิม 13 C C 

18 
 -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้น

สูง 
เดิม - C C 

19  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  เดิม - C C 

20 

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ยจํ

าแ
นก

ตา
มตํ

าแ
หน

ง

ทา
งว

ิชา
กา

รแ
ละ

คุณ
วุฒิ

กา
รศึ

กษ
า 

(2
0)

 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอ 
เดิม 15 C C 

21 
 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจรงิและลา

ศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
เดิม - C C 

22 
 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 
เดิม - C C 

23  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา เดิม 15 C C 
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# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

ศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

24 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย เดิม 15 C C 

25 
 -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่

มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเทา 
เดิม - C C 

26 
 -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่

มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเทา 
เดิม 1 C C 

27 
 -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่

มีวุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเทา 
เดิม 9 C C 

28 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย 
เดิม 4 C C 

29 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มี

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
เดิม - C C 

30 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มี

วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 
เดิม - C C 

31 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มี

วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
เดิม 4 C C 

32 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 
เดิม 1 C C 

33 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มี

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
เดิม - C C 

34 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มี

วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 
เดิม - C C 

35 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มี

วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
เดิม 1 C C 

36 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย 
เดิม - C C 

37 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี หรอืเทียบเทา 
เดิม - C C 

38 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 
เดิม - C C 

39 
 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
เดิม - C C 

40 

อา
จา

รย


ปร
ะจํ

า

หลั
กสู

ตร
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ใหม 4     

41  -ระดบัปริญญาตรี ใหม -     



 

103 
 

# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

42  -ระดบั ป.บัณฑิต ใหม -     

43  -ระดบัปริญญาโท ใหม 1     

44  -ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง ใหม -     

45  -ระดบัปริญญาเอก ใหม 4    

46 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
ใหม 3   

 

47  -ระดบัปริญญาตรี ใหม -    

48  -ระดบั ป.บัณฑิต ใหม -    

49  -ระดบัปริญญาโท ใหม -    

50  -ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง ใหม -    

51  -ระดบัปริญญาเอก ใหม 3    

52 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ยป

ระ
จํา

หลั
กสู

ตร
 (2

0)
 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจาํหลักสูตร 
ใหม    

 

53 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (2015) 

ใหม -   

 

54 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยู

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ

แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ 

ใหม -   

 

55  -ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม -    

56 
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
ใหม -   

 

57 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ.  

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

ใหม 4   
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# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการท่ัวไป และแจงให  

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

58 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ใหม 2   

 

59  -ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม -    

60 
 -ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผาน

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
ใหม -   

 

61 
 -ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ 
ใหม -   

 

62 
 -ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับ

การจดทะเบียน 
ใหม -   

 

63 
 -ตําราหรือหนังสือหรอืงานแปลที่ไดรบัการประเมินผาน

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
ใหม -   

 

64 

 -ตําราหรือหนังสือหรอืงานแปลที่ผานการพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมได

นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

ใหม -   

 

65 

 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรอืผานสื่ออิเลคทรอนิกส 

online 

ใหม -   

 

66 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

สถาบัน 
ใหม -   

 

67  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ใหม -    

68 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ความรวมมือระหวางประเทศ 
ใหม -   

 

69 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ภูมิภาคอาเซยีน 
ใหม -   
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# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

70 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

นานาชาติ  
ใหม -   

 

71 

 -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา

เอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus 

ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ใหม -   

 

72 

กา
รมี

งา
นท

ําข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1)

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมด  เดิม 81 C C 

73 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบสํารวจเรื่อง

การมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
เดิม 81 C C 

74 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดงานทาํภายใน 1 ป

หลังสาํเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
เดิม 65 C C 

75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ประกอบอาชีพอิสระ เดิม 9 C C 

76 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรท่ีีมีงานทํากอน

เขาศึกษา 
เดิม - C C 

77 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีกิจการของตนเองที่มี

รายไดประจําอยูแลว 
เดิม - C C 

78 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษา 
เดิม 7 C C 

79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่อุปสมบท เดิม - C C 

80 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่เกณฑทหาร เดิม - C C 

81 

เงินเดือนหรอืรายไดตอเดือน ของผูสาํเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

(คาเฉลี่ย) 

เดิม 
10,000-

15,000 
C C 

82 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย 

(คะแนนเต็ม ๕) 

เดิม - C C 

83 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผู
สํา

เร็
จก

าร
ศึก

ษา

ระ
ดบั

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 
(1

6)
 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ใหม - C C 

84 
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง  
เดิม - C C 

85 
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
เดิม - C C 

86 

 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

เดิม - C C 
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# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบ

ทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ

แตวันที่ออกประกาศ 

87  -ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม - C C 

88 
 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
ใหม - C C 

89 

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง 

ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

ใหม - C C 

90 

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดบันานานชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 

ใหม - C C 

91  -ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม - C C 

92 

 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรอืผานสื่ออิเลคทรอนิกส 

online 

ใหม - C C 

93 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

สถาบัน 
ใหม - C C 

94  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ใหม - C C 
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# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

95 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ความรวมมือระหวางประเทศ 
เดิม - C C 

96 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ภูมิภาคอาเซยีน 
เดิม - C C 

97 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

นานาชาติ  
เดิม - C C 

98 
 -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ป

การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 
เดิม - C C 

99 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผู
สํา

เร็
จก

าร
ศึก

ษา
ระ

ดับ
ปริ

ญ
ญ

าเ
อก

 (1
5)

 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรอืเผยแพร 
เดิม - C C 

100 
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
เดิม - C C 

101 

 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  

นับแตวันที่ออกประกาศ 

เดิม - C C 

102  -ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม - C C 

103 
 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
ใหม - C C 

104 

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง 

ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

ใหม - C C 
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# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

105 

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดบันานานชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 

ใหม - C C 

106  -ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม - C C 

107 

 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรอืผานสื่ออิเลคทรอนิกส 

online 

ใหม - C C 

108 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

สถาบัน 
ใหม - C C 

109  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ใหม - C C 

110 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ความรวมมือระหวางประเทศ 
เดิม - C C 

111 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ภูมิภาคอาเซยีน 
เดิม - C C 

112 
 -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

นานาชาติ  
เดิม - C C 

113 
 -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด (ป

การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 
เดิม - C C 

114 

นัก
ศึก

ษา
 

เต็
มเ

วล
าเ

ทีย
บเ

ทา
 (7

) 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  เดิม   
 

C 

115  -ระดบัอนุปริญญา เดิม -  - C 

116  -ระดบัปริญญาตรี เดิม -  
 

C 

117  -ระดบั ป.บัณฑิต เดิม  - - C 

118  -ระดบัปริญญาโท เดิม 
 

- C 

119  -ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง เดิม -  - C 

120  -ระดบัปริญญาเอก เดิม  - - C 

121 

จํา
นว

นเ
งิน

สนั
บส

นุน

งา
นว

ิจัย
 (2

4)
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในสถาบัน 
เดิม   

 
C 

122  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม 2,260,000 
 

C 

123  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม   - C 
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# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

124  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เดิม   - C 

125 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายนอกสถาบัน 
เดิม   

 
C 

126  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม 6,413,974  
 

C 

127  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม   - C 

128  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เดิม   - C 

129 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ) 
เดิม    C 

130  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม  14  C 

131  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม   - C 

132  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เดิม   - C 

133 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ) 
เดิม   - C 

134  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม   - C 

135  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม   - C 

136  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เดิม   - C 

137 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ เดิม   - C 

138  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม   - C 

139  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม   - C 

140  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม   - C 

141 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ เดิม   - C 

142  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม   - C 

143  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม   - C 

144  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เดิม   - C 

145 

จํา
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งว
ิชา

กา
รข

อง
อา

จา
รย



ปร
ะจํ

าแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 
(7

3)
 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจาํและนักวิจัย 
ใหม 10  

 
C 

146 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ

ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ใหม -  

 
C 

147  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - 
 

C 

148  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม  - - C 

149  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 
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# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

150 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตพีิมพ

ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยู

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ

แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ 

ใหม -  
 

C 

151  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - 
 

C 

152  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

153  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

154 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม   - C 

155  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

156  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

157  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

158 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตพีิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
ใหม   

 
C 

159  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   
 

C 

160  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

161  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

162 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตพีิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมลู 

ตามประกาศ ก.พ.อ.  

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการท่ัวไป และแจงให  

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏ 

ใหม  8 
 

C 
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# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

163  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   
 

C 

164  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

165  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม   - C 

166 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตพีิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ใหม   
 

C 

167  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   
 

C 

168  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

169  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

170 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม   - C 

171  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

172  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

173  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

174 
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
ใหม   - C 

175  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

176  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

177  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

178 
ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ 
ใหม   - C 

179  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

180  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

181  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

182 
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับ

การจดทะเบียน 
ใหม   - C 

183  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

184  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 
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# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

185  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

186 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผาน

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
ใหม   - C 

187  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

188  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

189  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

190 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมได

นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

ใหม   - C 

191  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

192  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

193  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

194 

จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส 

online 

ใหม   - C 

195  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

196  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

197  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

198 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

สถาบัน 
ใหม   - C 

199  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

200  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

201  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

202 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ใหม   - C 

203  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

204  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

205  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

206 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
ใหม   - C 

207  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

208  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 



 

113 
 

# ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 

เดิม/ใหม 

ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

209  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

210 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ภูมิภาคอาเซยีน 
ใหม   - C 

211  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

212  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

213  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

214 
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

นานาชาติ  
ใหม   - C 

215  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม   - C 

216  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   - C 

217  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ใหม   - C 

รวมจํานวน

ขอมูลที่ตอง

กรอก 

88 117 0 

 

 


