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ค าน า 

 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปี
การศึกษา 2560 โดยเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพ AUN QA assessment at Programme Level Version 
No. 3.0 ในระดับหลักสูตร จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของ
หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2560 เพ่ือประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 

เนื้อหาของรายงานประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป อาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิต ข้อมูลผลการเรียนรายวิชา
ของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมิน และแผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ซึ่งรวบรวมข้อมูลใน
ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค ของหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบ
ปีที่ผ่านมา 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
สิงหาคม 2561 
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บทสรุปผู้บริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็น
หลักสูตรของศาสตร์เชิงบูรณาการที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการสร้างมาตรฐานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอด
ห่วงโซ่ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่งและกระจายสินค้า จนถึงมือผู้บริโภค เป็นบัณฑิต
ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา มีทักษะพ้ืนฐานในการวิจัย มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบที่ 1 ของส านักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้ 

 
เกณฑ์ข้อที ่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 
ผลการประเมินตนตามเกณฑ์  AUN QA Version 3.0 โดยสรุปดังนี้ 
 

Criterion Self Assessment Rating 
Scale 

Criterion 1 Expected Learning Outcomes : Overall Opinion 3 
Criterion 2 Programme Specification : Overall Opinion 4 
Criterion 3 Programme Structure and Content : Overall Opinion 4 
Criterion 4 Teaching and Learning Approach : Overall Opinion 4 
Criterion 5 Student Assessment : Overall Opinion 3 
Criterion 6 Academic Staff Quality : Overall Opinion 3 
Criterion 7 Support Staff Quality : Overall Opinion 4 
Criterion 8 Student Quality and Support : Overall Opinion 3 
Criterion 9 Facilities and Infrastructure : Overall Opinion 4 
Criterion 10 Quality Enhancement : Overall Opinion 3 
Criterion 11 Output : Overall Opinion 3 
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บทที่ 1  
ส่วนน า 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการรับ
การตรวจการประเมินคุณภาพ ตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตรซึ่งใช้แนวทาง AUN-QA 

การตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์ของ CUPT QA เป็นการประเมินกระบวนการคุณภาพที่เน้นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นหลัก 
 
1.2 แผนการด าเนนิงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

แผนการด าเนินงานการประเมินตนเองของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีการวางแผนการด าเนินงาน
โดยบูรณาการเข้ากับกระบวนการของหลักสูตรอันได้แก่ กระบวนการจัดท าหลักสูตร กระบวนการประชุม
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวิเคราะห์และการวางแผนทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน กระบวนการประเมินนักศึกษาแรกเข้า ระหว่างศึกษา กระบวนการประเมินเพ่ือ
ส าเร็จการศึกษา และกระบวนการติดตามบัณฑิต 

กระบวนการในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองดังแผนผังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 กระบวนการในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

มอบหมายทีมจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 

รวบรวมข้อมลู 

จัดท ารายงานการประเมนิตนเองฉบบัร่าง 

ปรับปรุงจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของหลกัสตูร 

ส่งรายงานการประเมินตนเองของหลักสตูร 

ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
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1.3 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เริ่มโครงการขยายการศึกษามายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ปี 
2533 เนื่องจากพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพด้านต่าง ๆ เหมาะสมที่จะจัดตั้งสถานศึกษาระดับสูง
รองรับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอง โดยข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน ได้ให้ความสนับสนุนอย่างจริงจัง 
          2533 – มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนคณะท างานด้านวิชาการด้านการจัดหาที่ดิน และ
คณะกรรมการจัดหาทุน 

              - สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายงานไปยังจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2533  
              - จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อนุมัติให้ใช้อาคารสโมสรจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณศาลาประชาคม 
เป็นส านักงานชั่วคราวของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2533  
               - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก โดยใช้หลักสูตรวิทยาลัย
ชุมชนภูเก็ต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจ านวน40 คน และได้เปิด
ท าการเรียนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2533  
                - ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีที่จังหวัด 
สุราษฏร์ธานี ในปีงบประมาณ 2536 ตามหนังสือที่ ทม 0204/25300 ลง วันที่ 19 กันยายน 2533  
        2534  - รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขยายงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับการก่อสร้างอาคารส านักงานและอาคารเรียน 
       2535 - เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
       2536 - สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในระยะแรก 
2 หน่วยงาน คือ ส านักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 
               - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
เพ่ือการจัดตั้งวิทยาเขตตามค าขอ จ านวน 2 แปลง คือ ป่าเขาท่าเพชรอ าเภอเมือง จ านวน 440 ไร่ และป่า
ทุ่งใสไช อ าเภอไชยา จ านวน 4,000 ไร่ ป่าบางเบา -คลองเซียด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 
6,300 ไร่. 
        2537 - ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เมื่อ 2 สิงหาคม2537 นับเป็น
หน่วยงานแรกที่มีการจัดตั้งที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
        2538 - คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติในหลักการให้มีการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็น 1 ใน 11 
วิทยาเขตที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 - จัดการศึกษาระดับปริญญาโท
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษาและประถมศึกษา 
        2539   - คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยาเขตสารสนเทศตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539  
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                - คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ 
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน 3 หลักสูตร คือ สาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นอนุปริญญา 
         2542 - สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรผลิตกรรมชีวภาพ เมื่อวันที่  
11 มิถุนายน 2542  
         2544 - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้เปิดการสอนระดับปริญญาตรี คือ สาขาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และการจัดการ
อุตสาหกรรมชีวภาพ) 
         2545 - สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขา
วิทยาการจัดการ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก อีกทั้งสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบ
จัดตั้งคณะเทคโนโลยีและการจัดการในวันที่ 16 ก.ย. 2545  

2546 - สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบกรอบปรัชญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมยาง โดยรับนักศึกษารุ่นแรก จ านวน 77 คน ในปีการศึกษา 2547   

  – สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการใช้พ้ืนที่ของเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานีที่ทุ่งใสไช  อ าเภอ
ไชยา ส าหรับมหาวิทยาลัยมหิดลในการด าเนินการจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยง สายพันธุ์กุ้งในวันที่ 6 ก.ย. 2546  

2547 - สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติให้ใช้ชื่อ “เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี” แทน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอนุมัติเห็นชอบแผนพัฒนาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 
2547-2554  

2548 – สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขา
ธุรกิจเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรับนักศึกษารุ่นแรกจ านวน 
48 คน ในปีการศึกษา 2548  

- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นชอบการแบ่งโครงสร้างส านักงานเขตการศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี 

- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็น ชอบการมีส านักงานคณะเทคโนโลยีและการจัดการ       
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นชอบการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
1.4 ภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  25 
มิถุนายน 2551   โดยการโอนย้ายศาสตร์ สาขาวิชา และคณาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ จากคณะเทคโนโลยีและการจัดการ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มารวมกันภายใต้คณะ
ใหม่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ และการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีพันธกิจในการ ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและโท
ผลิตงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยเน้นองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ทั้งภาคธุรกิจ  ภาคการเกษตร  และภาคอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  
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นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เป็นศาสตร์ของคณะ หรือองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้แก่
ท้องถิ่นและสังคม ผ่านกระบวนการให้บริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีภารกิจหลัก  ดังต่อไปนี้ 
 -  ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

-  ผลิตงานวิจัยที่เน้นการแก้ไขปัญหา  หรือการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลัก
ของภูมิภาค และของประเทศ 

-  การถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์ของคณะ และจากงานวิจัยของคณะให้แก่ชุมชน สังคม ผ่านการ
บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 

 
จุดเด่นของคณะท่ีต้องการน าเสนอ 
1.  หลักสูตรของคณะ  เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคธุรกิจ ภาค

เกษตร และภาคอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค  เช่น อุตสาหกรรมยาง  ปาล์ม   
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป  อุตสาหกรรมเกษตรอื่น  และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

2.  หลักสูตรทุกหลักสูตร  จะเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทั้งทางทฤษฎี และทักษะการปฎิบัติงานจริง โดย
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  งานสหกิจศึกษา  การฝึกงานในสถานประกอบการ  การ
ท าโครงงานนักศึกษา  นักศึกษาบางส่วนจะได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษา ดูงาน หรือการฝึกงานใ น
ต่างประเทศ    

3.  นักศึกษาทุกหลักสูตร จะได้รับการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการ  การใช้ภาษาต่างประเทศ  
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะสากล 

4.  คณาจารย์มีคุณวุฒิที่หลากหลาย  ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ด้านต่าง ๆ  อันจะเป็นจุดเด่นในการด าเนินงานตามพันธกิจ ทั้งการสร้างการปรับปรุงรายวิชา  หรือหลักสูตร
ใหม่  และการท าวิจัย  ซึ่งในปัจจุบันมักจะต้องใช้องค์ความรู้หลากหลายด้านบูรณาการเข้าด้วยกัน   

5.  สัดส่วนของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญาเอกที่สูงถึง 76.64% ของอาจารย์ทั้งหมด จึงท า
ให้มีทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมต่อการท างานตามภารกิจโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
และการสร้างงานวิจัย 

(จุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถสรุปเป็นประเด็นสั้น ๆ  ดังต่อไปนี้ 
- หลักสูตร สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 
- การเรียนการสอน เน้นทั้งทางทฤษฎี และการทักษะในการปฎิบัติผ่าน กระบวนการ 

ฝึกงาน สหกิจศึกษา และโครงงานนักศึกษา 
- สร้างให้บัณฑิตที่มีสมรรถนะสากลและมีความพร้อมในการเป็นประชากรโลก 
- คณาจารย์มีคุณวุฒิหลากหลาย และมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูง 

 
1.5 ภาพรวมของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

1.5.1 รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
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ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Food Technology  

1.5.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย   ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) 
           ชื่อย่อ (ไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Bachelor of Science (Food Technology) 
           ชื่อย่อ (อังกฤษ):     B.Sc. (Food Technology) 

1.5.3 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
139  หน่วยกิต 

1.5.4 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

   ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 116 (6/2553)  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 

   ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 365 (3/2558) เมื่อวันที่ 25 เมษายน  
2558 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

1.5.5 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 

1.5.6 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) ภาคเอกชน : บัณฑิตสามารถท างานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 

เจ้าหน้าที่งานระบบประกันคุณภาพ ผู้จัดการ เป็นต้น ในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหาร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษา การตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปไขมัน
และน้ ามัน และผลพลอยได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของไขมันและน้ ามัน รวมถึงสามารถท างานที่เก่ียวข้องกับ
การวางแผน และการจัดการภายในหน่วยงาน 

2) ภาคราชการ : เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น มหาวิทยาลัย
ต่างๆ สถาบันวิจัย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นต้น 
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1.5.7 ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ- สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ปีที่จบ 

1. ผศ. วันชัย สุทธินุ่น 3 8402 00464 784 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

2533 

2. ผศ.ดร.ชชัวาล โชติมากร 3 9410 00561 298 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Food Science 
and Technology)  

2549 

3. ผศ.ดร. ปารมี หนูนิ่ม 5 9301 00045 718 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การ
อาหาร) 

2551 

4. ผศ.ดร. สมหวัง เล็กจริง 3 9303 00544 037 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร) 2553 

5. ดร.ชูขวัญ เตชกานนท์ 3 6399 00139 614 อาจารย์ Ph.D 
(Food Science) 

2558 

1.5.8 การบริหารทรัพยากร 
แผนงบประมาณของหลักสูตร ดังแสดงในตาราง 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
รวมงบด าเนินการ 3,450,000  3,450,000   3,680,000  3,810,000  3,003,600  
   -  งบบุคลากร 2,000,000   2,000,000  2,000,000  2,000,000  1,800,000  
   -  งบด าเนินงาน 1,100,000   1,210,000   1,330,000   1,460,000   108,000  
   -  งบเงินอุดหนุน 200,000  200,000  200,000  200,000  235,000  
   -  งบรายจ่ายอื่น 150,000  150,000  150,000  150,000      860,000  
รวมงบลงทุน 

7,500,000  1,250,000  6,000,000  
   

1,000,000  3,000,000  
   - ค่าครุภัณฑ์ 2,500,000  1,250,000  1,000,000  1,000,000 3,000,000  
   -  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 5,000,000  -  5,000,000  -  -  

รวมทั้งสิ้น 10,950,000   4,810,000  9,680,000  4,810,000  6,003,600  
จ านวนนักศึกษา (คน) 120 180 240 240 90 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 91,250  26,722  40,333  20,041  66,700  

 
นโยบายการบริหารงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นการบริหารรวมศูนย์ ดังนั้นทางหลักสูตรฯ สาขาวิชาฯ 

และคณะฯ จะไม่มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่
ภายใต้การบริหารงานของวิทยาเขต  
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณ
ฑ์ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1, 2, 11 
 ได้มาตรฐาน 

         ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
 
ตารางท่ี 2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่
เปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วันชัย สุทธินุ่น* 
3 8402 00464 784 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วันชัย สุทธินุ่น 
3 8402 00464 784 

วท.ม. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
2533 

 
 

  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ชัชวาล โชติมากร* 
3 9410 00561 298 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชัชวาล โชติมากร 
3 9410 00561 298 

Ph.D. (Food 
Science and 
Technology) 
2549 

 
 

  

3. ดร. ปารมี หนูนิ่ม* 
59301 00045 718 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ปารมี หนูนิ่ม 
5 9301 00045 718 

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์
การอาหาร) 
2551 

 
 

  

4. ดร. สมหวัง เล็กจริง* 
3 9303 00544 037 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. สมหวัง เล็กจริง 

ปร.ด.(เทคโนโลยี
อาหาร) 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่
เปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

3 9303 00544 037 2553 
5. ดร.ชูขวัญ เตชกานนท์* 
3 6399 00139 614 

ดร.ชูขวัญ เตชกานนท์ 
3 6399 00139 614 
 

Ph.D 
(Food Science) 
2558 

 
 

  

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2558 
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 

 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA 

 

เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การ
ประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน)  

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน  

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ  คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนา  

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน  

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้  

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ์  

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์  

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์  

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ์  

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี  
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว
ปฏิบัติชั้นน า 
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AUN 1 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง  
เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes 

have been clearly formulated and 
aligned with the vision and mission 
of the university [1,2] 

       

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

       

1.3 The expected learning outcomes 
clearly reflect the requirements of 
the stakeholders [4] 

       

Overall opinion         
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังถือเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ของหลักสูตร เป็นความส าเร็จหรือสิ่งที่
ต้องการพัฒนาให้นักศึกษาเป็นก่อนการส าเร็จการศึกษา หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันรวมถึงเป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้มีการ
พัฒนาและส่งเสริมผลการเรียนรู้คาดหวังเหล่านั้นผ่านการเรียนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรและประเมินโดยใช้
วิธีการต่างๆ กัน 

1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตรและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรของศาสตร์เชิงบูรณาการที่เน้น

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการสร้าง
มาตรฐานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การเก็บ
รักษา การขนส่งและกระจายสินค้า จนถึงมือผู้บริโภค เป็นบัณฑิตที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา มี
ทักษะพ้ืนฐานในการวิจัย มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มคอ. 2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) หมวดที่ 2 ข้อที่ 1.1) ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในด้านการบริหารวิชาการ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตรโดยเฉพาะยางพารา 
และปาล์มน้ ามัน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต้แนวทางของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการที่ใช้ใน
กระบวนการต่างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ์ 

วิสัยทัศน์: เป็นคณะชั้นน าของภาคใต้ ที่ผลิตบัณฑิตและงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พันธกิจ: 1) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะ
สากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
3) การให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
4) พัฒนาองค์กร เ พ่ือเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้
(http://www.psu.ac.th/th/node/86) 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของ
ภาคใต้ ด้านการผลิตบัณฑิตและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
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พันธกิจ: 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม 
2) สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม 
3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
http://www.surat.psu.ac.th/demo/vision.php) 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท า
หน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พันธกิจ: 1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลัก
เศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
2) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
3) ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือ
สร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

 (ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558-2561 
http://www.psu.ac.th/th/vision) 

 
โดยภาพรวมหลักสูตรได้พิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน และน ามาเป็นฐานในการก าหนดผล

การเรียนรู้ที่คาดหวัง คือเน้นการพัฒนาให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารอย่างถ่องแท้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเน้นให้บัณฑิตมีทักษะพ้ืนฐานด้านการวิจัย ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาควิชาการ และภาคอุตสาหกรรมได้โดยหลักสูตรได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ก าหนดเนื้อหาและรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร คือ 

1.  ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.  ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม (ผู้ใช้บัณฑิต) 
3.  คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร  ซึ่งได้รับข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา รวมถึงองค์กรผู้ใช้

บัณฑิต 
ทั้งนี้เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการ ใน

สาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของชุมชนและภาคใต้ตอนบน  เช่น ปาล์มน้ ามัน ผลิตภัณฑ์ประมง ผัก
ผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เป็นต้น รวมถึงสามารถดูแลความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่ โดยจุดเน้น
ของหลักสูตรคือการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
อีกทั้งยังต้องทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มีศักยภาพในการตั้งโจทย์เพ่ือแก้ปัญหา สามารถคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีสมรรถนะสากลต่างๆ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  กระบวนการในการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แสดงดังภาพที่ 1.1  
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 

รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ  
- วัตถุประสงค์เดิมของหลักสูตร 
- ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 
 

พิจารณาผลการเรียนรู้โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 

 
 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 

เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต 
สภาวิทยาเขต สภามหาวิทยาลัย และสกอ. 

 
ภาพที่ 1.1  แสดงกระบวนการพัฒนาผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คือ ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้และสามารถบูรณาการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการแปรรูป
อาหารที่สร้างมาตรฐานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่ สามารถประกอบอาชีพ
ได้ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน หรือประกอบกิจการส่วนตัว 

2. มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสื่อสารร่วมงานกับผู้อ่ืน 

3. มีทักษะพ้ืนฐานด้านการวิจัย 
4. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่างๆ ได้บรรจุอยู่ใน มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) หมวดที่ 2 ข้อที่ 1.3)  
 
 ในการจัดท าเล่มหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ที่คาดหวังมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งตอบสนองการสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยกระจายเป็น
มาตรฐานผลการเรียนรู้จ านวน 22 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
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ตารางท่ี 1.1  ความสัมพันธ์ของมาตรฐานผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 
ข้อ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1 2 3 4 
1 ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคม  
    

2 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มี
จิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม และถือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง 

    

3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง  

    

4 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

    

5 มีความรู้พ้ืนฐานที่จาเป็น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ      
6 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบ และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

    

7 มีความคุ้นเคยและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมถึงศาสตร์
อ่ืนๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ 

    

8 มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 

    

9 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ  

    

10 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหา
และต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ  

    

11 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ     
12 สามารถศึกษา คิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา รู้เท่าทัน

สถานการณ์และเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 

    

13 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 
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ข้อ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1 2 3 4 

14 มีความสามารถในการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษา และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการตั้งปัญหา และแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง ทั้งเชิง
กว้ างและเชิ งลึก โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี  และทักษะ
ประสบการณ์ที่ได้จากภาคปฏิบัติ และค านึงถึงผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

    

15 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริง ตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม หรือสามารถน าความรู้ ไป
เชื่ อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เ พ่ือท าความเข้ า ใจและ
สร้างสรรค์สังคม 

    

16 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 

    

17 มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และงานที่ได้รับมอบหมาย และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

    

18 สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

19 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้หลากหลาย รู้จักกาลเทศะ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน อาจารย์ ผู้ร่วมงานในองค์กร และ
กับบุคคลทั่วไป 

    

20 สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 

    

21 ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง 
น าเสนอ และสื่อสาร 

    

22 เข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

    

23 สามารถระบุ เข้าถึง มีวิจารณญาณและสามารถคัดเลือก
แหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมท้ังรายวิชาความรู้พื้นฐานและรายวิชาความรู้ทักษะเฉพาะ 
ในการก าหนดรายวิชาต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาเรียนใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 3 ข้อ -3.1 ประกอบด้วย 139 หน่วยกิตครอบคลุมความรู้ทั่วไป
และความรู้ทักษะเฉพาะทางดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะจ านวน 97 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกน      39 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ     40 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก     18  หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ง. ฝึกงานและโครงงานนักศึกษาหรือโครงงานธุรกิจอาหารหรือสหกิจศึกษาจ านวน 6 หน่วยกิต 
 ฝึกงาน    จ านวนไม่น้อยกว่า  300   ชั่วโมง 
และ 
 โครงงานนักศึกษา       6  หน่วยกิต 
หรือ 
 โครงงานธุรกิจอาหาร       6  หน่วยกิต 
หรือ 

  สหกิจศึกษา        6  หน่วยกิต 
 
 ในแต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยจ านวนวิชาต่าง ๆ หลากหลายรายวิชา แต่ละรายวิชาได้มีการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 22 ข้อ (ตามตารางที่ 1.1) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งหากพิจารณาความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังกับวิชาความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และความรู้ทักษะเฉพาะด้านสามารถยกตัวอย่างรายวิชาที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ดังตารางที่ 1.2 
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ตารางท่ี 1.2  ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชา 
  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ 
วิชาที่สอดคล้อง 

วิชาความรู้ทักษะ 
พ้ืนฐาน 

วิชาความรู้ทักษะ 
เฉพาะด้าน 

1) มีความรู้และสามารถบูรณาการ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร โดยเน้นการแปรรูปอาหารที่
สร้างมาตรฐานการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่ 
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาค
ราชการ ภาคเอกชน หรือประกอบ
กิจการส่วนตัว 
 
 
** หลักสูตรได้จัดรายวิชาความรู้ทักษะ
เฉพาะด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มีทั้ง
รายวิชาแกน รายวิชาชีพบังคับและ
รายวิ ช าชี พ เ ลื อก  และมี จุ ด เน้ นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนบนเช่น มีรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีของไขมันและน้ ามัน เป็น
ต้น  และเพ่ิมรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่
ในอุตสาหกรรมอาหาร และรายวิชา
โครงงานธุรกิจอาหารเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาสามารถจบไปเป็น 
ผู้ประกอบการได ้

 933 – 201 เทคโนโลยีอาหาร
เบื้องต้น 
933 – 202 การจัดการวัตถุดิบที่
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
933 – 203 เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร 1 
933 – 221จุลชีววิทยาอาหาร 
933 – 231 เคมีอาหาร 
933-301 เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร 1 
933 – 302 วิศวกรรมอาหาร 
933 – 303 ปฏิบัติการวิศวกรรม
อาหาร 
933 – 306 โภชนศาสตร ์
933 – 307การสร้างธุรกิจใหม่ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
933 – 331 การใช้เครื่องมือและ
การวิเคราะห์อาหาร 
933 –332 การบ าบัดมลพิษและ
ของเสียอุตสาหกรรมอาหาร 
933 – 341 การประเมินและ
ควบคุมคุณภาพอาหาร 
933 – 342 ระบบการจัดการ
คุณภาพอาหาร 1  
933 – 343 ระบบการจัดการ
คุณภาพอาหาร 2 
933 – 401 สัมมนา 
 
933 – 351 เคมีของไขมันและ
น้ ามัน 
933 – 352 บรรจุภัณฑ์อาหาร 
933 – 353 การประเมินอายุการ
เก็บอาหาร 
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933 –354 เทคโนโลยีการแปรรูป
น้ ามันปาล์มและน้ ามันพืช 1  
933 –355 เทคโนโลยีการแปรรูป
น้ ามันปาล์มและน้ ามันพืช 2 
933 – 356 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม
และการใช้ประโยชน์วัสดุเหลอืใช้
จากอุตสาหกรรมไขมันและน้ ามัน 
933 – 357 การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงอาหาร 
933 – 358 การจัดการโซ่อุปทาน
อาหาร 
933 – 359 กฏหมายและ
ข้อบังคับเก่ียวกับอาหาร 

2) มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
โดยมุ่งเน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า และสื่อสารร่วมงานกับผู้อ่ืน 
 
** หลักสูตรได้จัดรายวิชาความรู้ทั้งวิชา
พ้ืนฐานและวิชาทักษะเฉพาะต่างๆ เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รวมถึงมีการเพ่ิมเติมจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาของหลักสูตรบางรายวิชา
เป็นภาษาอังกฤษ 100% เช่น  
933 – 401 สัมมนา 
933 – 301 เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร 2 
และจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 50% 
นอกจากนั้นยังส่งเสริมการเรียนการสอน
แบบ Active learning ในทุกรายวิชาซ่ึง
จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต 

933 – 305 จิตวิทยา
อุตสาหกรรมอาหาร 
935 – 123 ทักษะชีวิต 
935 – 141 ทักษะการ
สื่อสาร 
935 – 161 การฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 
935 – 162 การอ่าน-
เขียนภาษาอังกฤษ 
935 – 462 ภาษา 
อังกฤษในที่ท างาน 
937 – 191 
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
935 – 229 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 1 

933 – 309 ฝึกงาน  
933 – 401 สัมมนา 
933 – 402 โครงงานนักศึกษา 1 
933 – 403 โครงงานนักศึกษา 2 
933 – 404 โครงงานธุรกิจอาหาร 
1 
933 – 405 โครงงานธุรกิจอาหาร 
2 
933 – 406 สหกิจศึกษา 1 
933 – 407 สหกิจศึกษา 2 
 
 

3) มีทักษะพ้ืนฐานด้านการวิจัย 
 
** หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับการวิจัย
โดยก าหนดให้นักศึกษาเลือกท าโครงงาน

937 – 107 สถิติพ้ืนฐาน 933 – 304 การวางแผนการ
ทดลองส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 
933 – 331 การใช้เครื่องมือและ
การวิเคราะห์อาหาร 
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หรือท าสหกิจศึกษา (ซึ่งมีลักษณะเป็น
การท าวิ จั ย ในสถานประกอบการ) 
จ านวน 6 หน่วนกิต ซึ่งมากกว่าจ านวน
หน่วนกิตทั่ ว ไปของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี เนื่องจากเห็นความส าคัญ
ของการวิจัยเพ่ือต่อยอดความรู้ ต้องการ
ให้นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานด้านการวิจัย 
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถาบันซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

933 – 401 สัมมนา 
933 – 402 โครงงานนักศึกษา 1 
933 – 403 โครงงานนักศึกษา 2 
933 – 404 โครงงานธุรกิจอาหาร 
1 
933 – 405 โครงงานธุรกิจอาหาร 
2 
933 – 404 สหกิจศึกษา1 
933 – 405 สหกิจศึกษา 2 

4) มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
** หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับความรู้
ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชาที่สัมพันธ์กับการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาชีพต่าง ๆ 

935 – 123 ทักษะชีวิต 
935 – 146 สุขภาวะ
กายและจิต 
935 – 229 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 1 
 

933 – 203 เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร 1 
933 – 221 จุลชีววิทยาอาหาร 
933 – 309 ฝึกงาน  
933 – 331 การใช้เครื่องมือและ
การวิเคราะห์อาหาร 
933 – 341 กา รประ เ มิ น แ ล ะ
ควบคุมคุณภาพอาหาร 
933 – 342 ระบบการจั ดการ
คุณภาพอาหาร 1 
933 – 343 ระบบการจั ดการ
คุณภาพอาหาร 2 
933 – 359 กฎหมายและ
ข้อบังคับเก่ียวกับอาหาร 
933 – 401 สัมมนา 
933 – 402 โครงงานนักศึกษา 1 
933 – 403 โครงงานนักศึกษา 2 
933 – 404 โครงงานธุรกิจอาหาร 
1 
933 – 405 โครงงานธุรกิจอาหาร 
2 
933 – 406 สหกิจศึกษา1 
933 – 407 สหกิจศึกษา 2 

 
1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ได้มีการพิจารณาสถานการณ์ภายนอกในด้านต่างๆ อาทิการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนหลักสูตรและก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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โดยหากพิจารณาทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารเป็น
สินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต นอกจากจะผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศแล้วยังสามารถส่งออกเพ่ือ
จ าหน่ายยังต่างประเทศหรือประเทศคู่ค้าอันก่อให้เกิดรายได้นับเป็นความท้าทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทย 
ที่จะสร้างความได้เปรียบด้านฐานการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนามูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและอาหาร ซ่ึง
จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่พิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และแนวโน้มการก าหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งกล่าวถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารและพลังงาน
ทดแทน ซึ่งมีโอกาสสูง เพราะไทยมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนมี
ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ผลไม้ ปาล์มน้ ามัน ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  เป็นต้น ทาง
ภาคการผลิตมีความต้องการบุคลากรจ านวนมากที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

อีกทั้งหากพิจารณาการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมด้วย พบว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เศรษฐกิจทุนนิยมเมืองขยายตัว สังคมเมืองขยายตัวมากยิ่งขึ้น สังคมมีความ
ต้องการอาหารแปรรูป อาหารส าเร็จรูป หรืออาหารกึ่งส าเร็จรูป ที่มีความหลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ 
สะดวกแก่การบริโภค และมีคุณภาพมาตรฐาน 

การวางแผนพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญที่จะเข้าสู่ภาคการผลิต และเป็นแรงขับเคลื่อนในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการบริโภค สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพสังคมและวิถีชีวิต ตอบสนองความ
ต้องการ และรองรับการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปได้ 

ผลกระทบของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท าให้การวางแผน
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร จ าเป็นต้องค านึงถึงศักยภาพในการตอบสนอง และสามารถรองรับความต้องการ
บุคลากรของภาคการผลิตและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทั้งในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนและภูมิภาคอ่ืนในประเทศ 
ค านึงถึงการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และมีจุดเน้น
ของหลักสูตรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารให้ชัดเจน  

ในขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วน คือ 

1.  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทั้งจากภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน 

2.  มีตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมเพ่ือร่วมให้ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับบัณฑิตที่พึงประสงค์จาก
ภาคอุตสาหกรรม  

3.  คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเป็นผู้สอน และรับข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาใน
หลักสูตร และองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจากการนิเทศงานนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ทุกภาคส่วนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และก าหนดเนื้อหาและรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตได้บรรลุเป้าของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จึงท าให้ในการปรับปรุงหลักสูตร สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้ ซึ่งในภาคราชการ บัณฑิต
สามารถท างานเป็นเจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักวิชาการ หรือศึกษาต่อเพ่ือเป็นอาจารย์ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันวิจัย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นต้น
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ส าหรับภาคเอกชนบัณฑิตสามารถท างานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่
งานระบบประกันคุณภาพ ผู้จัดการ เป็นต้น ในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
แปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหาร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษา การตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสามารถท างานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และการจัดการ
ภายในหน่วยงานได ้ นอกจากนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และแนวโน้มสถานการณ์โลกในการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ ทางคณาจารย์
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารรวมทั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงมีการก าหนดเนื้อหารายวิชาที่รองรับการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเองได้  

ดังนั้นรายละเอียดของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นสิ่งที่หลักสูตร ได้ก าหนดจากการ
พิจารณาสถานการณ์ภายนอกในด้านต่างๆ รวมถึงข้อมูลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ ง
สถาบันการศึกษาและตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สามารถท างานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือท าธุรกิจส่วนตัวด้าน
การแปรรูปอาหารที่สร้างมาตรฐานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่ และมีทักษะ
สมรรถนะสากล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสื่อสารร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ และมี
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

การถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หลักสูตรได้ก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังและก าหนดเป็นปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งปรากฏในรายละเอียดของ
หลักสูตร (เล่ม มคอ.2) และได้มีการถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโดยวิธีการ ต่างๆ 
คือ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ในเว็ปไซต์ของคณะ 
วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หรือให้องค์กร
ผู้ใช้บัณฑิตสามารถทราบถึงหลักสูตรที่เปิดสอน เพ่ือสามารถหาคนท างานได้ตรงตามความต้องการ การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรท าโดยใช้สื่อต่างๆ ดังนี้ 

1. เว็บไซต์ www.surat.psu.ac.th 
2. แผ่นพับ  
3. Roll up  
4. Full Frame  
5. รายการวิทยุ FM 89.75 MHz สวท.สุราษฎร์ธานี  
 
ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้จัดท าเว็บไซต์ เพ่ือการเผยแพร่หลักสูตร (ปรัชญาหลักสูตร) แต่ละ

หลักสูตร ตามคณะที่เปิดสอน โดยจะมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมตลอดเวลาที่หลักสูตรมีการปรับปรุง โดยจะมีการ
ประสานงานกับทางคณะเพ่ือขอข้อมูลในการปรับปรุงผ่านเว็บไซต์ 

http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1 
 
นอกจากนี้ เมื่อนักศึกษาได้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยี

อาหาร ก็ได้ร่วมชี้แจงท าความเข้าใจผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชี้แจงหลักสูตรให้กับนักศึกษาใหม่ในโครงการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 รับทราบ 
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รายการหลักฐาน : 

- มคอ. 2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

- มคอ.  3 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 

- เว็บไซต์ของสาขา คณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 

- เอกสารและเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

- รายละเอียดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 
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AUN 2 

ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 

Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

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

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

ในปี พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยทุกแห่งใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thailand Qualification 
Framework: TQF) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาท่ีเน้นผลการเรียนรู้  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 ได้เปิด
การเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เนื้อหาของหลักสูตรโดยรวมเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดในขณะนั้น ท าให้ไม่สามารถใช้ชื่อซ้ าซ้อนกับหลักสูตรใกล้เคียงที่
เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตอ่ืนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าให้ต้องใช้ชื่อเทคโนโลยีการแปรรูป
ชีวภาพ ซึ่งท าให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปด้วยความยากล าบาก ไม่ตรงตามความต้องการของ
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นักศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต จะเห็นได้จากจ านวนนักศึกษาที่เลือกเรียนในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่เปิด
สอน พบว่าไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นเมื่อถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร คณาจารย์จึงได้รวบรวมความคิดเห็น
ของนักศึกษา บัณฑิตและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นฐาน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการผ่อนปรนเกณฑ์การใช้
ชื่อหลักสูตร ท าให้สามารถใช้ชื่อที่ตรงกับเนื้อหาวิชาการและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 ถึง
รอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2553 เป็นครั้งแรก และปรับปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2558 และใช้เล่ม
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่กับนักศึกษารหัส 59 เป็นปีแรก ในการปรับปรุงหลักสูตรได้ปรับปรุงให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วย
คณาจารย์ในหลักสูตร ผู้บริหาร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตจาก
ภาคอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
กระจายลงไปสู่รายวิชาต่าง ๆ โดยปรากฏอยู่ในเล่ม มคอ.2 และ มคอ.3 ของรายวิชาต่าง ๆ ก าหนดเนื้อหาและ
รายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งมีความครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
และมีความทันสมัยทางวิชาการ และตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  สามารถพัฒนาให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ 

ข้อมูลในเล่มหลักสูตร (มคอ 2) ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัด
การศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้และการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่
รายวิชา กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร รวมทั้งรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวก  

นอกจากนี้ในหลักสูตรได้มีการก าหนดรายวิชา 933- 378 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารไว้ หากมี
ความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ ก็จะสามารถเปิดรายวิชาสอนให้กับนักศึกษาได้ทันที 
 
2.2 รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 มาเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.255 8 
กระบวนการก าหนดรายละเอียดของวิชาแต่ละรายวิชา มีดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนปรับปรุงรายละเอียดวิชาให้มีเนื้อหาครอบคลุม
รายวิชาที่รับผิดชอบ มีความทันสมัย ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบันและคณาจารย์ในหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือระดมความคิดเห็นในการปรับปรุง
รายละเอียดวิชาในภาพรวม  โดยรายวิชาที่มีการปรับปรุงรหัสวิชา รายละเอียดวิชา และจ านวนหน่วยกิตจาก
การปรับปรุงหลักสูตรแสดงดัง มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาคผนวก ค 
ข้อ 4 

2. เพ่ิมรายวิชาใหม่ รวมถึงจัดท ารายละเอียดของวิชาใหม่เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาในศาสตร์
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ภาคผนวก ค ข้อ 5  ดังนี้ 

103 – 102 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
933 – 201  เทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น 
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933 – 305 จิตวิทยาอุตสาหกรรมอาหาร 
933 – 307  การสร้างธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 
933 – 376  เทคโนโลยีของขนมไทย 
933 – 377 เทคโนโลยีของอาหารไทย 
933 – 404  โครงงานธุรกิจอาหาร 1 
933 – 405  โครงงานธุรกิจอาหาร 2 
935 – 462  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
937 – 121  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
937 – 122 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 
937 – 206  เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 
937 – 207 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
 

3.  ปรับปรุงรายละเอียดวิชาตามค าแนะน าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่างๆ  

 ส่วนการปรับปรุงรายละเอียดของวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษานั้น อา จารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับผู้สอนจะต้องจัดท ารายละเอียดของวิชาในรูปของ มคอ.3 หรือ มคอ.4 เพ่ือเป็นข้อมูล
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษา) ในเรื่องแผนการสอน การประเมินผล แหล่งข้อมูลอ้างอิง ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนต่างๆ ในการจัดท านั้น ผู้สอนจะต้องวางแผนการสอน จัดเนื้อหาให้ครอบคลุม
รายละเอียดของวิชาตามค าอธิบายรายวิชา การจัดรายวิชาเป็นไปเพ่ือให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping 
ของ มคอ.2 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้านซึ่งจะท าให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อันได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและรายวิชาต้องมีความ
ทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เมื่อจัดการเรียนการสอนและประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ในรูปของ มคอ.5 และ มคอ.6 ซึ่งจะมีข้อมูลสะท้อนกลับจาก
นักศึกษาและ/หรือสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
รายวิชาส าหรับปีการศึกษาต่อไป หรือข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไปด้วย 

 ในปีการศึกษาถัดไป จะมีการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาแต่ละรายวิชาตามแผนได้วางไว้ในการ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งก่อนหน้า หรือการปรับปรุงให้ทันสมัยเนื่องจากสถานการณ์ภายนอก
ดังนั้นรายละเอียดของวิชาทุกวิชาจึงมีความครอบคลุมและทันสมัย 

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาได้ 

ได้มีการสื่อสารรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีการท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตรทางเว็บไซต์ คู่มือนักศึกษา เล่ม มคอ.2 โดยด าเนินการ
หลากหลายช่องทางเพ่ือให้มีความท่ัวถึงและครอบคลุม 

นักเรียน ผู้สนใจเข้าศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต หรือนักศึกษาปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดบางส่วนของ 
มคอ 2 อันได้แก่ รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาตลอด 4 ปีการศึกษา ของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารได้ โดยหลักสูตรได้รับการเผยแพร่ในเวบไซต์การรับสมัคร



31 
 

นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
(http://entrance.surat.psu.ac.th/pdf/food_detail.pdf)  และ
(http://entrance.surat.psu.ac.th/pdf/Food_Technology.pdf) 

นอกจากนั้นยังสามารถเข้าถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่ได้เปิดสอนในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้จากเว็ปไซต์  
(http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1#)  และมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารการรับนักศึกษาใหม่ของ ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี ในระบบ TCAS ผ่านทาง Facebook อีก
ช่องทางหนึ่งด้วย (https://www.facebook.com/tcaspsusurat/) 

คณาจารย์ผู้ร่วมสอนสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) ได้ที่เว็ปไซต์
https://tqf-surat.psu.ac.th/ และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาแต่ละรายวิชาแจ้งข้อมูล/ส่งไฟล์ มคอ.3 
ให้แก่นักศึกษาในครั้งแรกของการสอนแต่ละรายวิชา 
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AUN 3  

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 

Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 

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

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง  
เกณฑ์ คะแนน 

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

alignment with the expected learning outcomes[1] 
       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารมีการจัดการเรียนการสอนที่ค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยจะ
ถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกระจายลงสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และกระจายลงมาก าหนดอยู่
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตาม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวน 22 ช้อ โดยทุกข้อได้
มีการออกแบบให้กระจายไปสู่รายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรก าหนดให้มีจ านวนหน่วย
กิตทั้งหมด 139 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 หมวดการศึกษาได้แก่  (มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 หมวด 3.1) 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวน  30 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ของ
ภาษา (ทักษะการสื่อสาร การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในที่ท างาน) 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และพลศึกษา (ทักษะชีวิต กฎหมายในชีวิตประจ าวัน สุขภาพกายและจิต และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1) และวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน  97 หน่วยกิต ได้แก่ 

- กลุ่มวิชาแกน ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการศึกษาข้ันสูงต่อไปรายวิชาที่เก่ียวกับวิชาชีพ 
จ านวน 39 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วย 

o กลุ่มวิชาชีพบังคับ ซึ่งเป็นรายวิชาที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร อาทิ เทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น การจัดการวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร 1 และ 2  จุลชีววิทยาอาหาร เคมีอาหาร วิศวกรรมอาหาร โภชนศาสตร์ การสร้างธุรกิจใหม่
ในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การบ าบัดมลพิษ
และของเสียอุตสาหกรรมอาหาร การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหาร ระบบการจัดการคุณภาพอาหาร 1 
และ 2 สัมมนา เป็นต้น  

o กลุ่มวิชาชีพเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกกับศาสตร์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีการจัดรายวิชาต่างๆ ที่ครอบคลุมองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ได้แก่  

933 – 351  เคมีของไขมันและน้ ามัน   
  933 – 352 บรรจุภัณฑ์อาหาร  
  933 – 353 การประเมินอายุการเก็บอาหาร     

933 – 354 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ ามันปาล์มและน้ ามันพืช 1   
933 – 355  เทคโนโลยีการแปรรูปน้ ามันปาล์มและน้ ามันพืช 2   
933 – 356  ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมและการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จาก 

อุตสาหกรรมไขมันและน้ ามัน  
  933 – 357 การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหาร     
  933 – 358 การจัดการโซ่อุปทานอาหาร     
  933 – 359 กฏหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร    

933 – 360 องค์ประกอบของอาหารสุขภาพ    
933 – 361 เทคโนโลยีการแปรรูปส่วนประกอบของอาหาร   
933 – 362 อาหารฮาลาล       
933 – 363 เทคโนโลยีของไขมันและน้ ามันที่มีมูลค่าสูง    
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933 – 364  เทคโนโลยีผักและผลไม้      
933 – 365  เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า   

 933 – 366  เทคโนโลยีเครื่องดื่ม      
933 – 367  การแปรรูปอาหารด้วยความร้อน     
933 – 368 อาหารหมักดั้งเดิม                
933 – 369 การหมักอาหารในอุตสาหกรรม              
933 – 370  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว    
933 – 371 เอนไซม์ทางอาหาร      

  933 – 372 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่  
  933 – 373 เทคโนโลยีน้ านมและผลิตภัณฑ์   

933 – 374 เทคโนโลยีของธัญพืช    ) 
933 – 375 เทคโนโลยีของขนมหวานและขนมอบ   
933 – 376 เทคโนโลยีของขนมไทย    
933 – 377 เทคโนโลยีของอาหารไทย   
933 – 378  หวัข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน  6  หน่วยกิต เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

ง. หมวดวิชาฝึกงานและโครงงานนักศึกษาหรือโครงงานธุรกิจอาหารหรือสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วย
กิต เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าความรู้จากการศึกษาไปใช้ในสถานประกอบการหรือการสร้าง
งานวิจัยซึ่งเป็นการฝึกซ้อมการท างานจริง หรือส่งเสริมให้นักศึกษาจบออกไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้
เอง 

จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว เห็นได้ว่าการออกแบบหลักสูตรได้มีการออกแบบให้มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในส่วนของศาสตร์ในการด ารงชีวิตและศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพเพ่ือให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 4 ข้อ คือ 1. มีความรู้และสามารถบูรณาการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร โดยเน้นการแปรรูปอาหารที่สร้างมาตรฐานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอด
ห่วงโซ่ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน หรือประกอบกิจการส่วนตัว 2. มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสื่อสารร่วมงานกับผู้อ่ืน 3. มีทักษะพ้ืนฐานด้านการวิจัย 4. มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

รายวิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารนั้น ล้วนแต่มีส่วนใน
การสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรได้อย่างชัดเจน ซึ่งการออกแบบ
รายวิชามีการค านึงถึงความรู้ที่จ าเป็นต่อนักศึกษาทั้งในส่วนของศาสตร์และศิลป์ วัตถุประสงค์ของแต่ละ
รายวิชาที่ผู้สอนจัดท าขึ้นมีความชัดเจนและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (อ้างอิง ตารางที่ 1.2 
ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชา) รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
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โดยหลักสูตรมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคม  
2) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคบัต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง  
4) มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีจิตสานึกและ

ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
2. ความรู้ 

1) มีความรู้พ้ืนฐานที่จาเป็น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ  
2) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีที่สัมพันธ์กัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก  
3) มีความคุ้นเคยและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร รวมถึงศาสตร์อ่ืนๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้  
4) มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ  
5) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในการ

วางแผนและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ  
6) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ  

3. ทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ  
2) สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
3) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ 

ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
4) มีความสามารถในการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เพ่ือประยุกต์ใช้

ในการตั้งโจทย์ปัญหา และแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสมด้วย
ตนเอง ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก โดยใช้ความรู้ทางทฤษฏี และทักษะประสบการณ์ที่ได้จากภาคปฏิบัติ และคานึง
ถึงผลกระทบทีต่ามมาจากการตัดสินใจนั้น  

5) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และ
การปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  

6) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องมาพัฒนาทักษะการ
ทางานให้เกดิประสิทธิผล  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้หลายหลาย รู้จักกาละเทศะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน อาจารย์ 

ผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป  
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
3) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  
4) สามารถระบุ เข้าถึง มีวิจารณญานและสามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
ทั้งนี้แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) แสดงดังตารางที่ 3.1 และ 3.2 
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ตารางท่ี 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

 
รายวิชา 

 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 
กลุ่มวชิาภาษา                   
935-141  ทักษะการสื่อสาร                   

935-161 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ                   

935-162 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ                   
935-266 ภาษาอังกฤษวิชาการ                   
935-462  ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน                   
กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์                   
935-123  ทักษะชีวิต                   
935-128 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                   
935-146  สุขภาวะกายและจิต                   
935-229  กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1                   

xxx-xxx รายวิชาพลศึกษา                   
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
103-102 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

                  

937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                   47 
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ตารางท่ี 3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
933 – 304 การวางแผนการทดลองส าหรับ

เทคโนโลยีอาหาร 
                       

933 – 305 จิตวิทยาอุตสาหกรรมในธุรกิจ
อาหาร 

                       

937 – 105 คณิตศาสตร์ 1                        
937 – 106 คณิตศาสตร์ 2                        
937 – 107 สถิติพื้นฐาน                         
937 – 110 หลักเคม ี                         
937 – 111 ปฏิบัติการหลักเคม ี                        
937 – 121 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                        
937 – 122 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน                         
937 – 124 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                        
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
937 – 125 ปฏิบัติการฟสิิกส์ วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ 
  

  
      

      
  

 
    

937 – 162 หลักชีววิทยา                         
937 – 163 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                        
937 – 206 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน                        
937 – 207 ชีวเคมีพื้นฐาน                        
937 – 210 เคมีเชิงฟิสิกส ์                        
หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ 
933 – 201 เทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น 

                       

933 – 202 การจัดการวัตถุดิบท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

             
   

       

933 – 203 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1                        
933 – 221 จุลชีววิทยาอาหาร                        
933 – 231 เคมีอาหาร                        
933 – 301 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2                        
933 – 302 วิศวกรรมอาหาร                        
933 – 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร                        
933 – 306 โภชนศาสตร ์                        

 
 

50 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
933 – 307 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจ

ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 
 
  

 
    

  
 

 
 

 
    

 
  

 
 

933 – 308 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                        
933 – 309 ฝึกงาน                        
933 – 331 การใช้เคร่ืองมือและการวิเคราะห์

อาหาร 
              

  
      

 

933 – 332 การบ าบัดมลพิษและของเสีย
อุตสาหกรรมอาหาร 

            
 
 

  
  

  
   

933 – 341 การประเมินและควบคุมคุณภาพ
อาหาร 

                       

933 – 342 ระบบการจัดการคณุภาพอาหาร1                        
933 – 343 ระบบการจัดการคณุภาพอาหาร2                        
933 – 351 เคมีของไขมันและน้ ามัน                        
933 – 352 บรรจุภัณฑ์อาหาร                        
933 – 353 การประเมินอายุการเก็บอาหาร                        
933 – 354 เทคโนโลยีการแปรรปูน้ ามนัปาล์ม  

และน้ ามันพชื 1 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
933 – 355 เทคโนโลยีการแปรรปูน้ ามัน

ปาล์มและน้ ามันพืช 2 
               

 
      

 

933 – 356 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการใช้
ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมไขมันและน้ ามัน 

               
 
      

 

933 – 357 การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหาร                        
933 – 358 การจัดการโซ่อุปทานอาหาร                        
933 – 359 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ

อาหาร 
            

 
 

  
  

  
   

933 – 360 องค์ประกอบของอาหาร
สุขภาพ 

            
 
 

  
  

  
   

933 – 361 เทคโนโลยีการแปรรปู
ส่วนประกอบอาหาร 

              
  

      
 

933 – 362 อาหารฮาลาล                        
933 – 363 เทคโนโลยีของไขมันและน้ ามัน

ที่มีมูลค่าสูง 
               

 
      

 

933 – 364 เทคโนโลยีผักและผลไม้                        
933 – 365 เทคโนโลยีการแปรรปู

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
                       

 
 

52 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
933 – 366 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม                        
933 – 367 การแปรรูปอาหารด้วยความ

ร้อน 
         

 
     

 
       

933 – 368 การหมักอาหารดั้งเดิม                        
933 – 369 การหมักอาหารใน

อุตสาหกรรม 
         

 
     

 
     

 
 

933 – 370 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว                        
933 – 371 เอนไซม์ทางอาหาร                        
933 – 372 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 

สัตว์ปีกและไข ่
         

 
     

 
       

933 – 373 เทคโนโลยีน้ านมและ
ผลิตภัณฑ ์

         
 
     

 
       

933 – 374 เทคโนโลยีของธัญพืช                        
933 – 375 เทคโนโลยีของขนมหวานและ

ขนมอบ 
     

 
   

 
   

 
 

 
     

 
 

933 – 376 เทคโนโลยีของขนมไทย                        
933 – 377 เทคโนโลยีของอาหารไทย                        
933 – 378 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี

อาหาร 
                       

933 – 401 สัมมนา                        

53 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
933 – 402 โครงงานนักศึกษา 1                        
933 – 403 โครงงานนักศึกษา 2                        
933 – 404 โครงงานธุรกิจอาหาร 1                        
933 – 405 โครงงานธุรกิจอาหาร 2                        
933 – 406 สหกิจศึกษา 1                        
933 – 407 สหกิจศึกษา 2                        
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การจัดการเรียนการสอน จัดให้มีการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ิมเติมจากการเรียนบรรยายในห้องเรียน (เช่น 
933-342 และ 933-343 ระบบการจัดการคุณภาพอาหาร 1 และ 2  933-203 และ 933-301 เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร 1 และ 2  933-221 จุลชีววิทยาอาหาร เป็นต้น) ซึ่งเป็นการเพ่ิมทักษะให้นักศึกษาได้ลงมือท า
จริงและเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทัศนศึกษายังสถานประกอบการในรายวิชา
ต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้สัมผัสกับการท างานจริง ๆ ในสถานประกอบการ ได้เรียนรู้จากผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
เป็นต้น รายวิชา 933-309 ฝึกงาน 933-401 สัมมนา 933-402 โครงงานนักศึกษา 1  933-403 โครงงาน
นักศึกษา 2  933-404 โครงงานธุรกิจอาหาร 1 และ 933-405 โครงงานธุรกิจอาหาร 2  933-406 สหกิจศึกษา 
1 และ 933-407 สหกิจศึกษา 2 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษาบรรลุซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาในทุกด้าน  

โดยการประเมินว่านักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่นั้น ใช้การประเมินที่หลากหลายในแต่ละ
รายวิชาและกิจกรรมตัวอย่างดังตารางที่ 3.3  
 
ตารางท่ี 3.3  กลยุทธ์/วิธีการสอนและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์ วิธีการสอน 

การจัดการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน 

1.  มีความรู้และสามารถบูรณา
การวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการ
แปรรูปอาหารที่สร้างมาตรฐาน
การจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่ 
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาค
ราชการ ภาคเอกชน หรือ
ประกอบกิจการส่วนตัว 

การบรรยาย การท าปฏิบัติการ 
การให้งานเดี่ยว งานกลุ่ม การ
อภิปรายการน าเสนอ การ
ปฏิบัติการภาคสนาม การท า
โครงงาน 

ข้อสอบ แบบฝึกหัด ผลการ
น าเสนองานรายงาน การสังเกต 
ประเมินเล่มรายงาน โครงงาน 

2.  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยมุ่งเน้นทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
และสื่อสารร่วมงานกับผู้อ่ืน 

การบรรยายการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ การเรียนรู้เชิง
รุกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
เรียนรู้โดยใช้บทความวิจัย การให้
งานค้นคว้าและน าเสนอด้วย
ตนเอง การท ากรณีศึกษา การให้
งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การให้
ท ารายงาน การสัมมนา การ
ปฏิบัติการภาคสนาม การท า
โครงงานในรายวิชา 

ข้อสอบ แบบฝึกหัด ผลการ
น าเสนองานรายงาน การสังเกต 
การนิเทศ ประเมินเล่มรายงาน 
โครงงาน 
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3.  มีทักษะพ้ืนฐานด้านการวิจัย บรรยาย ท าปฏิบัติการ น าเสนอ
งาน ให้ปฏิบัติการวิจัยจริงด้วย
ตนเอง การท าโครงงาน การท า 
สหกิจศึกษา 

ข้อสอบ ผลปฏิบัติการ ผลการ
น าเสนองาน/โครงงาน/สหกิจ
ศึกษา  รายงานผลการวิจัย 

4.  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

บรรยาย สร้างแรงบันดาลใจ 
ก าหนดกฎเกณฑ์ ปฏิบัติเป็น
ตัวอย่าง 

ข้อสอบ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน พฤติกรรมการสอบ ผลการ
ท ากิจกรรม 

 
โดยในแต่ละรายวิชาอาจมีกลยุทธ์ วิธีการสอน การจัดการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังที่แตกต่างกันไป 
 
3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสมบูรณาการและทันสมัย 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรได้รับการออกแบบให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มีการ
จัดล าดับของผลการเรียนรู้จากรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเฉพาะทาง จนถึงรายวิชาบูรณาการ ฝึกงานและ
โครงงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษา การจัดการศึกษาในแต่ละชั้นปีเป็นไปในลักษณะดังนี้  (มคอ 2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 หมวด 3.1) 

ปีการศึกษาที่ 1 จัดให้เรียนในรายวิชาพ้ืนฐานที่เน้นความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการเรียนต่อในชั้นปีต่อ ๆ ไป รายวิชาดังกล่าวได้แก่  

935-123 ทักษะชีวิต 
935-146 สุขภาวะกายและจิต 
935-161 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
937-105 คณิตศาสตร์ 1 
937-110 หลักเคมี 
937-111 ปฏิบัติการหลักเคมี 
937-162 หลักชีววิทยา 

  937-163 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
  935-128 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
  935-162 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 
  937-106 คณิตศาสตร์ 2 
  937-121 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
  937-124 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  937-125 ปฏิบัติการฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  xxx-xxx  พลศึกษา 
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ปีการศึกษาที่ 2 จัดให้เป็นการเรียนการสอนที่เพ่ิมความรู้ในส่วนของการจัดการ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่เพ่ิมความเข้มข้นและเป็นพ้ืนฐานในวิชาชีพมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งรายวิชาที่ส่งเสริมต่อการ
ด ารงชีวิตและภาษาศาสตร์ รายวิชาที่ได้จัดวางไว้ ได้แก่ 
  933-201  เทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น 
  933-202 การจัดการวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
  933-141 ทักษะการสื่อสาร 
  935-462 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
  937-122 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 
  937-206 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 
  937-207 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
  xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 
  103-102 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  933-203 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 
  933-221 จุลชีววิทยาอาหาร 
  933-231  เคมีอาหาร 
  937-107  สถิติพ้ืนฐาน 
  937-210 เคมีเชิงฟิสิกส์ 

 
ปีการศึกษาที่ 3 เป็นการเน้นการเรียนการสอนที่เป็นวิชาชีพเป็นหลักเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความ

เข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรและวิชาชีพมากขึ้น  มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ การจัดรายวิชาชีพเลือกเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนในรายวิชาที่สนใจหรือมีความจ าเป็นต่อวิชาชีพที่
หลักสูตรจัดให้ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้แก่  
  933-301 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2  
  933-302 วิศวกรรมอาหาร 
  933-303 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 
  933-306 โภชนศาสตร ์
  933-331 การใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์อาหาร 
  933-332 การบ าบัดมลพิษและของเสียอุตสาหกรรมอาหาร 

933-341 การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหาร 
  933-342 ระบบการจัดการคุณภาพอาหาร 1 
  933-304  การวางแผนการทดลองส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 
  933-307 การสร้างธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 
  933-308 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
  933-343 ระบบการจัดการคุณภาพอาหาร 2 
  933-xxx วิชาชีพเลือก 
  933-xxx วิชาชีพเลือก 

xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 
933-309 ฝึกงาน 
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ปีการศึกษาที่ 4 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นวิชาชีพ การจัดรายวิชาชีพเลือกเพ่ือให้นักศึกษา

ได้เรียนในรายวิชาที่สนใจเพ่ิมเติมมากขึ้น มีการเรียนแบบ Active learning เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน เน้นการใช้
ความรู้ที่ได้เรียนมาในปีก่อนหน้านี้น ามาใช้งานเพ่ือให้เกิดการใช้งานในเชิงฝึกฝนประสบการณ์จริง รายวิชา
ดังกล่าว ได้แก่ 
  933-401 สัมมนา 
  933-402 โครงงานนักศึกษา 1 
  933-xxx วิชาชีพเลือก 
  933-xxx วิชาชีพเลือก   

933-xxx วิชาชีพเลือก 
933-xxx วิชาชีพเลือก 
935-229 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
933-403 โครงงานนักศึกษา 2 

หรือ 
 
  933-401 สัมมนา 
  933-404 โครงงานธุรกิจอาหาร 1 
  933-xxx วิชาชีพเลือก 
  933-xxx วิชาชีพเลือก   

933-xxx วิชาชีพเลือก 
933-xxx วิชาชีพเลือก 
935-229 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
933-405 โครงงานธุรกิจอาหาร 2 

หรือ 
  933-401 สัมมนา 
  933-406 สหกิจศึกษา 1 
  933-xxx วิชาชีพเลือก 
  933-xxx วิชาชีพเลือก   

933-xxx วิชาชีพเลือก 
933-xxx วิชาชีพเลือก 
935-229 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
933-407 สหกิจศึกษา 2 

 
รายการหลักฐาน : 

- มคอ  .2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

- มคอ  .3 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
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AUN 4   

Teaching and Learning Approach 

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. Inpromoting 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.). 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์AUN 4 
 
4.1 มีการถ่ายทอดปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มีส่วนได้เสีย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมีเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเริ่ม
ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพ่ือให้เป็นก าลังหลักของสังคม 
และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง พิพัฒนาการ
นิยม (Progressivism)  คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
ปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ  ในการพัฒนาผู้เรียน
โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ 
ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่
ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัย
แต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต 

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยจากหลักการดังกล่าวข้างต้น
น าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวน การ
จัดการเรียนรู้ ที่ มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรม
หรือการปฏิบัติ  (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-
based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning) และ การเรียนรู้โดยการบริการสังคม 
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(Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

“ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการ
แปรรูปอาหารที่สร้างมาตรฐานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่
การผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เป็นบัณฑิตที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา มีทักษะพ้ืนฐานในการวิจัย มี
สมรรถนะสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ” 

หลักสูตรมีการก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมีการ
สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด าเนินการโดยวิทยาเขต กรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตร เพ่ือจัดท าแผ่นพับ บูธประชาสัมพันธ์ การจัดท าเล่มคู่มือหลักสูตร และส่งตัวแทนคณาจารย์
เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้วย โดยในปีการศึกษา 2560 มีคณาจารย์ของหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งใน จ.สุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง 

2. คณะได้จัดท าวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยให้สาขาวิชาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรไปยัง
คณะ  

3. เผยแพร่ปรัชญาการศึกษาใน website ของวิทยาเขต
(http://www.surat.psu.ac.th/demo/vision.php) 

4. น าเสนอหลักสูตรใน website ของคณะและวิทยาเขต 
5. ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ และงานที่ท าได้ ตอนสัมภาษณ์ เพ่ือรับเข้าศึกษา 
6. ชี้แจง ตอนปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่  
7. การปลูกฝังระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 
หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งเป็นการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด การบูรณาการความรู้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนาไปใช้ได้ในอนาคต ทั้งนี้
หลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชาความรู้ทั่วไป วิชาปฏิบัติการ วิชาความรู้เฉพาะ วิชาเลือกเสรี การฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม สัมมนา โครงงานนักศึกษา และสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และค้นคว้าความรู้และ
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยได้ 

 
4.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารมีการจัดการเรียน การสอนหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ดังตารางที่ 3.3)  

4.2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถบูรณาการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

คณาจารย์มีการออกแบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทั้งการสอนบรรยายในชั้นเรียนและการเรียน
แบบปฏิบัติการเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ทั้งความรู้
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วิชาการ และการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้จัดให้มีการฝึกงาน การท าโครงงาน 
และการท าสหกิจศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ ได้ฝึกประสบการณ์ 
เทคนิค และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ เรียนกับสถานการณ์จริง ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะมีส่วนช่วยถ่ายทอด
ประสบการณ์ในสายงาน และส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในด้านการปรับตัวในสภาพแวดล้อมของการท างานของ
นักศึกษาได ้(หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2559) 

 4.2.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การเรียนการสอนในรายวิชาส่วนใหญ่ผู้สอนจะส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นให้
นักศึกษาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเรียน
การสอน ในรายวิชาอาทิเช่น 933-311 (Food Processing Innovation), 933-342 (Food Quality Assess 
& Control), 933-221 (Food Micro Biology), 923-204 (Food Processing Technology), 933-372 
(Nutrition) และ 933-344 (Food Risk Analysis) ผู้สอนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนโดย
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น เช่น การใช้ LMS (E-
Learning Management System), website schoology, social network, youtube, วีดีโอสื่อการสอน 

ในส่วนของการส่งเสริมภาษาอังกฤษสาขาวิชาประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบาย ข้อก าหนดของคณะและ
วิทยาเขต ซึ่ง มีการเน้นให้จัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning 50% และ มีการสอดแทรก
ภาษาอังกฤษ โดยคณะก าหนดให้แต่ละสาขามีภาษาอังกฤษ 100 % อย่างน้อย 1 รายวิชา เช่น รายวิชา 933-
311 (Food Processing Innovation) ได้จัดการสอนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 100% และ รายวิชา 933-
373 (Health Food and Ingredients) ได้จัดการสอนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 50% เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารมีอาจารย์ชาวต่างชาติ  1 ท่าน คือ Asst.Prof.Dr. Karthikeyan 
Venkatachalam ซึ่งเป็นอีกส่วนส าคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามาโดย
ตลอด นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารมีการพัฒนาทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากนักศึกษา
ของสาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดจากการสอบภาษาอังกฤษ และ Asst.Prof. 
Dr.Karthikeyan Venkatachalam รับรางวัลจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 4.2.3 มีทักษะพื้นฐานด้านการวิจัย 

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารมีการจัดรายวิชาที่มีการสอนแบบปฏิบัติการในแขนงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
937-113 (Organic Chemistry Laboratory), 937-117 (Fundamental Chemistry Laboratory), 937-
209 (Basic Analytical Chemistry Laboratory), 937-125 (Life Science Physics Laboratory), 937-166 
(Concepts of Biology Laboratory), 933-262 (Microbiology Laboratory), 937-266 (Biochemistry 
Laboratory) เพ่ือนักศึกษาได้พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานการท างานวิจัย ใน
ระดับชั้นปีที่ 3 นักศึกษาได้เรียนรู้ การวางแผนการทดลองส าหรับเทคโนโลยีอาหาร (933 – 304) และ การใช้
เครื่องมือและการวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนในอาหาร (933 – 332) นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดรายวิชาสัมนา ( 933 
– 401) เพ่ือฝึกการหาความรู้และวิชาโครงงานนักศึกษา 1 และ 2 (933 – 402 และ 933 – 403) และสหกิจ
ศึกษา 1 และ 2 (933 – 404 และ 933 – 405) ส าหรับในระดับชั้นปีที่ 4  



52 
 

การท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

นอกเหนือจากการออกแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้ว คณาจารย์และสาขาวิชาร่วมกัน
วางแผนพัฒนาความรู้และการบูรณาการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 11 และทักษะพ้ืนฐานด้านการวิจัย โดยมอบหมาย ผศ.ดร.ปารมี หนูนิ่ม ท าวิจัยชั้นเรียนซึ่งได้รับ
อนุมัติทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาการประเมินและควบคุมคุณภาพ
อาหารโดยวิธีการท าปฏิบัติการกับวิธีการเรียนรู้ผ่านโครงงาน” ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ผ่านโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสูงกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้ผ่านการท าปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (รายงานผลการด าเนินการทุนสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ของ ผศ.ดร.
ปารมี หนูนิ่ม) 

 4.2.4 มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
กระจายความรับผิดชอบของรายวิชาที่สัมพันธ์กับการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้ง
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาชีพต่างๆ (ดังตารางที่ 3.1 และ 3.2) โดยทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการปลูกฝัง
นักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนการสอนและการสอบ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีในการประกอบอาชีพ
อย่างสุจริตและมีจรรยาบรรณในอนาคต  

นอกจากนั้นยังได้มีการปลูกฝังจรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารให้แก่นักศึกษาของ
หลักสูตร โดยประกอบการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน 1 และสหกิจศึกษา 1 (ข้อบังคับสมาคมวิทยาศษ
สตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแหร่งประเทศไทย ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร 
พ.ศ. 2551) 

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการเรียนการสอน 
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม Active learning โดยการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น สร้างลักษณะนิสัย
ของการเป็นผู้แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง หมั่นตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยวิธีการและแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยองค์ความรู้จนกลายเป็นนิสัยติดตัว เช่น การค้นคว้าข้อมูล หรือ
บทความวิจัยและสรุปเพ่ือน าเสนอ มีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม การท ากิจกรรมกลุ่มแบบต่าง ๆ ในชั้นเรียน การท า
โครงงานในรายวิชา การท าโครงงานวิจัย การท าสหกิจศึกษา มีรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษา
ท าโครงการที่สนใจ วิทยาเขตมีการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่าง ๆ อีกท้ังหลักสูตร
ได้จัดนักศึกษาปีที่ 3 และ 4 มีโอกาสฝึกงานและสหกิจศึกษาเพ่ือเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในสายงานของตน 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนทักษะการประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสถานการณ์จริง   
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AUN 5  

Student Assessment 

Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

2. Infostering 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 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

1 2 3 4 5 6 7 
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   3     

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

5.1 กระบวนการประเมินนักศึกษามีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารได้มีการก าหนด Expected learning outcome (ELO) ของหลักสูตร 

(มคอ.2) ซึ่งคณาจารย์ประจ ารายวิชาได้ก าหนด วัตถุประสงค์ของรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตร
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์หลักสูตร หลักสูตรมีเกณฑ์และการประเมินผลเพ่ือให้บรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ 

5.1.1 การประเมินนักเรียนที่จะรับเข้าศึกษา 
การประเมินนักเรียนที่จะรับเข้ามาศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีโอกาสที่จะ

เรียนส าเร็จและบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยนักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือกตาม
โครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (โครงการรับนักศึกษารูปแบบต่างๆ เช่น โครงการเพชรนครินทร์ 
โครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียน) รวมทั้งการสอบเข้าท้ังในรูปแบบของการรับตรง และ admission  

1. การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยระบบกลาง (Admissions) 
- การสอบข้อเขียน โดยพิจารณาจากคะแนนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) คะแนนวิชาความ

ถนัดเฉพาะ (PAT) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่ออกโดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ  

- การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกภายในคณะ 
2. การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค)  

- การสอบข้อเขียน ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย และ  
- การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกภายในคณะ 

3. โครงการพิเศษอ่ืน ๆ เช่น โครงการเพชรนครินทร์ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง โครงการตั้งใจดี
มีที่เรียน 

- การคัดเลือกมีเกณฑ์ต่างกันตามประเภทโครงการ และ  
- การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกภายในคณะและวิทยาเขต 

หลักฐาน : เกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
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 5.1.2 การประเมินนักศึกษาอย่างต่อเนื่องในระหว่างการศึกษา 
ระหว่างการศึกษา ทางหลักสูตรฯ ได้มีการประเมินนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร และสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายตามลักษณะ
ของกิจกรรมการเรียนการสอนและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กระจายไปสู่รายวิชาต่างๆ วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
- ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตามก าหนด  
- ประเมินจากความพร้อมเพรียง การมีวินัยและความตั้งใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่

ได้ก าหนดในแผนการสอน  
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ  
2. ด้านความรู้ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ด้วยวิธกีารต่าง ๆ 

คือ  
- ความสามารถในการท าแบบฝึกหัด 
- การทดสอบย่อย  
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า  
- ประเมินจากการฝึกงานและโครงการที่น าเสนอ  
- ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์รายวิชาโครงงาน และสหกิจศึกษา 
3. ทักษะทางปัญญา  
ประเมินตามผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินความสามารถในการท ากิจกรรม 

Active learning ในชั้นเรียน ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ ประเมินความสามารถในการปฏิบัติการ และการท าโครงงานวิจัย เป็นต้น 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมในชั้นเรียนทั้งแบบเดี่ยวและ

กลุ่ม และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูลที่ได้ 

- ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
- ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ประเมินทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน และทักษะในการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
- ประเมินทักษะการเขียนรายงาน รายงานปฏิบัติการ และรายงานวิจัย 
- ประเมินความสามารถในการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการท าปฏิบัติการ และผลการวิจัย 
 
ส าหรับการประเมินหลักโดยการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน มีการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของรายวิชา และมีการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบในทุกรายวิชาโดยกรรมการประเมิน
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ข้อสอบ นอกจากนี้หลักสูตรมีระบบสารสนเทศเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการสอน ได้แก่ ระบบประเมิน
รายวิชา ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ และระบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน และน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  

รายการหลักฐาน: มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 แต่ละรายวิชา ทรานสคริปกิจกรรม  
   แบบฟอร์มประเมินข้อสอบ  
 แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 
5.1.3 การประเมินก่อนจบการศึกษา 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของผู้เรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วย

การศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผู้เรียนต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้
ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 2.00 ผ่านการท าโครงงาน/สหกิจศึกษา และผ่านการร่วมกิจกรรมครบตามหมวดหมู่
และจ านวนชั่วโมงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการหลักฐาน: ระเบียบการศึกษาว่าด้วยปริญญาตรี 
   ร ะบบทรานสคริ ปกิ จกร รมนั กศึ กษา  (https://activity.psu.ac.th/ ห รื อ

http://transcript.psu.ac.th) 
การประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสถานประกอบการระหว่างการฝึกงาน และ

ประเมินโดยคณะกรรมการสอบหลังจากฝึกงาน และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในส่วนของรายวิชาและ
การศึกษาดูงานในภาพรวมของสาขาวิชา การประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาจากการท าโครงงานนักศึกษา
หรือสหกิจศึกษา การท าโครงงาน/สหกิจศึกษา ของนักศึกษาขณะก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 จะมีอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน/สหกิจศึกษา คอยให้ค าแนะน าในการท าโครงงาน/สหกิจศึกษา การประเมินมีสัดส่วนคะแนน
จากหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คณะกรรมการสอบโครงงาน และอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชาโครงงาน โดยเกณฑ์การประเมินครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ส าหรับสหกิจศึกษามีการ
ประเมินจากสถานประกอบการในสัดส่วน 50% 

รายการหลักฐาน: มคอ.3, 5 วิชาโครงงานนักศึกษา 1-2 มคอ.4, 6 วิชาสหกิจศึกษา 1-2 
 

5.2 การประเมินนักศึกษามีระยะเวลา กระบวนการ กฎระเบียบ น้ าหนักการให้คะแนน ที่ชัดเจน และมีการ
สื่อสารไปยังนักศึกษา 

การประเมินการรับเข้าจะใช้เกณฑ์โดยนักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือกตามโครงการต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งมีการประกาศระยะเวลา กระบวนการ กฎระเบียบที่ชัดเจน มีการสื่อสารไปยังนักเรียน
ผ่ านทาง เว็ ป ไซต์  (http://entrance.surat.psu.ac.th/home.php?flag=1 )  และ  Facebook fanpage 
(https://www.facebook.com/tcaspsusurat/)  หลังจากรับเข้ามาศึกษาแล้ว วิทยาเขตยังมีการวิเคราะห์
ข้อมูลการรับนักศึกษาโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่รับด้วยวิธีการต่างๆ  

เมื่อเข้าศึกษานักศึกษาได้รับการสื่อสารกระบวนการ กฎระเบียบในการประเมิน และเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตั้งแต่กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

ในส่วนการประเมินนักศึกษาในแต่ละรายวิชาด าเนินการดังนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลไกในการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย์ต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
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การศึกษา นักศึกษาได้รับข้อมูลของช่วงเวลา วิธีการประเมิน กฎระเบียบ สัดส่วนการประเมิน และเกณฑ์การ
แบ่งระดับคะแนน ทั้งในการให้ระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยมีรายละเอียดอยู่ใน มคอ.3 ของแต่
ละรายวิชา จากคณาจารย์ที่สอนในครั้งแรกของการสอนแต่ละรายวิชา  

รายวิชาฝึกงาน โครงงานนักศึกษา/สหกิจศึกษา มีการชี้แจงข้อบังคับ และรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน รายวิชาโครงงานนักศึกษามีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

การประเมินระหว่างการศึกษา จะใช้การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ระบุใน มคอ 3 และ มคอ 
4 ในแต่ละรายวิชา เช่น การประเมินด้วยการสอบข้อเขียน การเขียนรายงาน การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นต้น บางรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดท า rubric เพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล เช่น 933-401 สัมมนา เป็นต้น และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มีการ
รายงานผลผลการเรียนรู้ใน มคอ 5 และ 6 ของแต่ละรายวิชา นอกจากการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แล้ว มหาวิทยาลัยได้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาเข้าใช้งานโปรแกรม Tell Me More เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย และมีระบบติดตามความคืบหน้าในการใช้และแจ้งให้นักศึกษาทราบ  

การประเมินเม่ือส าเร็จการศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ที่กาหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัย       
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2552  

รายการหลักฐาน: มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 แต่ละรายวิชา 

5.3 การประเมินนักศึกษามีการใช้วิธีการประเมินแบบรูบิค และการให้คะแนนที่มีความเท่าเทียม เชื่อถือได้ 
และมีความเป็นธรรม 

การประเมินนักศึกษาในบางรายวิชามีการใช้วิธีการประเมินแบบรูบิค เช่น 933-401 สัมมนา เป็นต้น 
นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการด าเนินการเพ่ือพิจารณาวิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน
ส าหรับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา เพ่ือประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรม โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบก่อนการสอบ หลังจากมีการประเมินจากคณะกรรมการฯ มี
การแจ้งผลการประเมินให้กับผู้สอนท าการแก้ไข ก่อนน าข้อสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  

2. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการแบ่งระดับคะแนน การทวนสอบระดับขั้นที่มีความผิดปกติ เพ่ือให้ผู้
ประสานงานรายวิชาด าเนินการต่อไป 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนของทุกรายวิชา มีการน ามาพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการน าเกรดทุกรายวิชาเข้าพิจารณาในที่ประชุมสาขาวิชา ทุกภาคการศึกษา
ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาคการศึกษา 

 
รายการหลักฐาน:  แบบประเมินข้อสอบ รายการกรรมการประเมินข้อสอบ  

  รายงานการประชุมของหลักสูตร 
    Rubric รายวิชา 933-401 
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5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินนักศึกษามีก าหนดระยะเวลาทันท่วงทีที่จะท าให้นักศึกษามีโอกาส
ปรับปรุงพัฒนา 

การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้  

1. คณะมีระบบแจ้งผลการประเมินผู้เรียนแก่นักศึกษา โดยมีการประกาศคะแนนเก็บและคะแนน
กลางภาคก่อนกาหนดการถอนรายวิชา  

2. มีโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา  
3. มีการประชุมหลังจากประเมินผู้เรียน  
4. ผลการประเมินจากนักศึกษาในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านนามาปรับการเรียนการ

สอนในภาคการศึกษาถัดไป  
หลักสูตรมีการก าหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชามีการประกาศคะแนนให้นักศึกษาทราบ

หลังจากสอบกลางภาคประมาณ 2 สัปดาห์ โดยต้องไม่เกินช่วงเพ่ิม-ถอนรายวิชา  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้วางแผนและปรับปรุงการเรียนของตนเอง และในช่างระยะเวลาเดียวกันหลักสูตรและคณะจัดให้มีโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการวางแผนและปรับปรุงการเรียน 

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคจากอาจารย์ผู้สอนได้ หรือ สามารถ
ขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่จากกองทะเบียนและประมวลผล 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรและมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้า
ไปประเมินการสอนรายวิชา ประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
นักศึกษาจะท าการประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนผ่านทาง web site ซึ่งผู้สอนจะต้องรายงานผลการ
ประเมินและข้อควรปรับปรุงใน มคอ.5  และผู้สอนจะน าผลการประเมินจากนักศึกษาในเทอมนั้นๆ มา 
ปรับปรุงส าหรับการเรียนการสอนในเทอมถัดไป   

รายการหลักฐาน: มคอ.3, 5 ของแต่ละวิชา  
  โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา  
  สรุปคะแนนโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 
  ตัวอย่างแบบรายงานคะแนนกลางภาค 
  ค าร้องขอทวนสอบ 

5.5 นักศึกษามีกระบวนการอุทธรณ์ผลการประเมิน 

หากนักศึกษามีข้อสงสัยในคะแนนการสอบและระดับขั้นของแต่ละรายวิชา นักศึกษาสามารถสอบถาม
ข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนและเกรดกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง  นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถขอทบทวนการ
ออกระดับขั้นของแต่ละรายวิชาผ่านทางหัวหน้าสาขา หรือผู้บริหารระดับคณะฯ ได้ 

รายการหลักฐาน: บันทึกข้อความร้องเรียน  
  รายงานการประชุม  
  ระเบียบการร้องเรียนเกี่ยวกับคะแนนและเกรด 
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AUN 6  

Academic Staff Quality 

 
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. 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
 
6.1 การวางแผนส าหรับบุคคลากรทางการศึกษา (ความส าเร็จ การขึ้นต าแหน่ง การให้ออกจากงาน และ 
การเกษียณอายุ)  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ทบทวนอัตราก าลังของ
สาขาวิชาทุกปี เพ่ือวางแผนการบริหารอาจารย์ สาขาวิชาเสนอขอกรอบอัตราก าลังไปยังงานนโยบายและแผน 
โดยงานนโยบายและแผน วิเคราะห์ความจ าเป็น งบประมาณและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เสนอค าขอไปยังกอง
แผนงาน ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณบดี ซึ่งในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชามีอาจารย์ทั้งหมด 10 ท่าน 
ยังมิได้ต้องการอัตราก าลังเพ่ิม แต่มีการวางแผนขออัตราก าลังเพ่ิม 1 ต าแหน่งเพื่อทดแทนต าแหน่งของ ผศ.วัน
ชัย สุทธินุ่น ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2561 

สาขาวิชาปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดย
น ามาพิจารณาในที่ประชุมสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานในปีที่แล้ว โดยสาขาวิชาสามารถ
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สาขาวิชาได้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สาขาวิชาสามารถรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ
สามารถบริหารอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง ตาม
แผนที่วางไว้ จากตาราง 6.1 แสดงข้อมูลจานวนอาจารย์ในหลักสูตร จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 10 คน มี
จ านวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน และอาจารย์ 4 คน โดยหลักสูตรได้สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ที่ยังไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการให้ยื่นขอภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีอาจารย์ 4 คน อยู่ในกระบวนการท าผลงานทาง
วิชาการและยื่นประเมินการสอน หลักสูตรมีคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็น 90% 

ตารางที่ 6.1 จ านวนต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของคณาจารย์ในหลักสูตร 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ปริญญาเอก 
ศาสตราจารย์ 0 (0%) 0 
รองศาสตราจารย์ 0 (0%) 0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 (60%) 5 
อาจารย์ 4 (40%) 4 
รวม 10 (100%) 9 (90%) 

 
  



62 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก คุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก
และกรอบภาระงาน ไปยังหน่วยงานเจ้าของอัตรา 

เริ่มต้น 

หน่วยงานเจ้าของอัตราแจ้งรายละเอียดการเปิดรับสมัคร 

ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือกพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

สอบคัดเลือก 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พิจารณาอนุมัต ิ

Yes 

No 

ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จัดท าเอกสารเสนอคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาใบสมัคร 
เพ่ือคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาใบสมัครและ
ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปยังบริหารงานบุคคล 
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6.2 มีการติดตามประเมินสัดส่วนของบุคคลากรต่อนักศึกษาและภาระงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
งานวิจัย และการให้บริการวิชาการ 

มีการแบ่งภาระงานสอนของคณาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร โดยกระจายภาระงานสอนของ
อาจารย์ในหลักสูตรให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งสรุปภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านดังเอกสารแนบท้าย  
นอกจากนั้นได้มีการจัดการประชุมในหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทั้งในเรื่องการขอครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารหลักสูตรโดยมีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นกรรมการ ตารางที่ 6.3 แสดง
จ านวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร และตารางที่ 6.4 การค านวณค่า FTEs ของบุคลากร
สายวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 

รายการหลักฐาน: แผนภาระการสอนของคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ปีการศึกษา 2560 

  

1 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ก าหนด  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

รับรายงานตัวบุคลากรใหม่ 

สิ้นสุด 
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ตารางท่ี 6.3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของอาจารย์

ปริญญาเอก Headcounts FTEs 
ศาสตราจารย์ - - - - - 
รองศาสตราจารย์ - - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 3 6 0.95 50% 
อาจารย์เต็มเวลา 3 1 4 1.42 40% 
อาจารย์พิเศษ - - - - - 
Visiting Professors/Lecturers - - - - - 
Total 6 4 10 2.37 90% 
 

ตารางที่ 6.4 การค านวณค่า FTEs ของบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

2560 2.37 262.61 1 : 110.81 

 
6.3 เกณฑ์การรับบุคคลากรเข้าท างานมีการน าเรื่องจรรยาบรรณมาประเมิน มีการแจกแจงรายละเอียดใน
เรื่องภาระหน้าที่ การเลื่อนต าแหน่ง และ การเลิกจ้าง 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ เพ่ือการก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ และทักษะของอาจารย์ใหม่ และน าเข้าพิจารณาในการประชุม
หลักสูตร มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการรับสมัครแก่บุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
หลากหลาย มีการสอบสัมภาษณ์ สอบสอน ที่เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่
ประกอบด้วยบุคลากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรมีการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต่อการท างาน
ของอาจารย์ มีการก าหนดมาตรฐานภาระงานที่เหมาะสม หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านพัฒนาตนเอง
โดยการร่วมประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ของ สกอ. ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัต ิ 

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ                                               
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย 
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 3.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
เป็นประธานกรรมการ 

 3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็น
กรรมการ 

3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 

4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง4.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 

5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี้ 
5.1 สอบข้อเขียน 
5.2 สอบปฏิบัติ 
5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5.4 วิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 
 
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ 
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน 
2.ก าหนดภาระงานของต าแหน่งคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ก าหนด 
5. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 
 
นโยบายในการจ้างงานบุคลากรสายวิชาการ 

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้จ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่ง
จ้างและลงนามในสัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น 
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างข้ันต่ า ไม่ต่ ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. การท าสัญญาจ้างให้ท าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้างก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับ
ภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาจ้างด้วย 
5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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6.4 ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรมีการก าหนดอย่างชัดเจนและมีการประเมิน 

มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ 
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักจ านวน 5 ข้อ และสมรรถนะเฉพาะงานจ านวน 3 ข้อ ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก 5 ข้อ ได้แก่                                                                        

 1. จริยธรรม การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                  
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ                                                                                    
3. การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบัน
รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม                                                    
4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่่ด้วย
การศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
 5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มา
ก่อน  
สมรรถนะเฉพาะงาน จ านวน 3 ข้อ ได้แก่                                                   
1. ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้                                                                            

 2. ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ มีทักษะ ความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานที่
รับผิดชอบ                                                                                           

3. ความสามารถในการประสานงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างบุคคล
หรือหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจนโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่
เหมาะสมท าให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายและบรรลุเป้าหมายของงาน 

6.5 มีการระบุความต้องการการอบรม พัฒนาบุคคลากร และกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆ 

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารได้ด าเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ อาทิ 

- สนับสนุนทุนพฒันาอาจารย์ เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนาความรู้ ในศาสตร์ที่สนใจ หรือที่เกี่ยวข้อง

กับการท างาน ในทุกปี โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละ 11,000 บาท/ปี  
- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ 
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นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการของหลักสูตร โดยให้หลักสูตรส่ง
โครงการมายังคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพ่ือพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี และ
เมื่อโครงการได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงน ามาก าหนดเป็นปฏิทินการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรประจ าปี เพ่ือก าหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบโครงการ 
            หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารได้ด าเนินการโดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ได้ด าเนินการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเช่น โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม่                                              
โครงการที่เน้นทางด้านการเรียน การสอนนอกจากนี้หลักสูตรยังสนับสนุนให้บุคลากรได้ไปน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือในการท าวิจัย 
ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทางด้านวิชาชีพนั้น จะถูกก าหนดจากระเบียบของมหาวิทยาลัย ในเรื่อง
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานและเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีกรอบของระยะเวลาที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างชัดเจน โดยหลักสูตร คณะและหน่วยงานจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเป็นระยะซึ่งสามารถชี้
วัดได้จากผลงานของบุคลากรที่มีคุณภาพ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมอบรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
วิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ของคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีอาหารในรอบปี
การศึกษา 2560 แสดงดังตารางที่ 6.2  
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ตารางที่ 6.2 ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองของคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในปี
การศึกษา 2560 

ล าดับที่  วัน/เวลา กิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วม 
1 9 ส.ค.60 08.30-16.00 

น. 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน 

ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 

2 30 ส.ค.60 13.00-
16.30 น. 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะน าการใช้งาน
ระบบรายงาน มคอ ออนไลน ์

ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 
ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย 
ดร.พรพงษ์ สุทธิรักษ ์
ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย 

3 11 ก.ย.60 13.00-
16.30 น. 

เข้าร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การก าหนดภาระงานบุคลากรสาย
วิชาการ โดยรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกัน
คุณภาพ 

ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
 

4 21 ก.ย.60 12.00-
13.00 น. 

เข้าร่วมกิจกรรม KM เรื่อง "การเรยีนการสอน
แบบ Active Learning" 

ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 

5 10 ต.ค.60 13.00-
16.30 น. 

เข้าร่วมโครงการ integrated research & 
research tutor fair 

ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
 

6 26 พ.ย.-3 ธ.ค.60 ได้รับเชิญให้ไปทีม่หาวิทยาลัย Yamagata 
ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็น invited speaker และเป็น
กรรมการตัดสินผลการประกวดแข่งขันการ
ท าอาหาร และนอกจากนี้ยังไดเ้ข้าร่วมพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักวิจัย
เพื่อน าไปสู่การสร้างเครือข่ายด้านการเรยีนการ
สอนและงานวิจัย 

ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 

7 24-27 ม.ค.61 เข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานประชุม IWEAYR-
13, Korea 

ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 

8 16-18 มกราคม 2561 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ของสถานประกอบการแม่
ข่ายท่ีผลติอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อม
จ าหน่าย (Primary GMP) 

ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา 
ดร.พรพงษ์ สุทธิรักษ ์

9 30 ม.ค. – 2 ก.พ. 61  เข้าร่วม The 35th International Conference 
of The Microscopy Society of Thailand 
(MST35) 

ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย 

10 5 ก.พ.61 09.00-16.00 
น. 

เข้าอบรมการใช้เครื่องมือ Rheorometer ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 

11 14 ก.พ.61 12.00-
13.00 น. 

เข้าร่วมกิจกรรม KM เรื่อง การเปดิมุมมองเพื่อ
สร้างทัศนคติทีด่ี ในการเป็นอาจารย์อย่างมืออาชีพ 

ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 
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12 15 ก.พ.61 09.00-
12.00 น. 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Turnitin 
ส าหรับอาจารยผ์ู้สอน 

ผศ.ดร.สมหวัง เล็กจริง 

13 13-14 มี.ค. 61 9.00-
16.00 น. 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานตรวจ
ประเมินและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นที่
ปรึกษามืออาชีพ 

ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 

14 21 มี.ค. 61  12.00 - 
13.00 น. 

เข้าร่วมกิจกรรม KM เรื่อง How to cite by 
Mendeley 

ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 
Asst.Prof.Dr. Karthikeyan 
venkatachalam 

15 18 เม.ย.61 12.00-
13.00 น. 

เข้าร่วมกิจกรรม KM เรื่อง เขียนอย่างไรเพื่อการ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 
Asst.Prof.Dr. Karthikeyan 
venkatachalam 

16 17 พ.ค. 61 12.00-
13.00 น. 

เข้าร่วมกิจกรรม KM เรื่อง"ร่วมลงเรือส าเภา เดา
ใจทุนจังหวัด" 

ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 

17 2 พ.ค.61 12.00-13.00 
น. 

เข้าร่วมกิจกรรม KM เรื่อง มาพิชิตวิชชาจารย์
ด้วยกันเถิดหนาออเจ้า 

ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 

18 25 พ.ค. 61 9.00-
12.00 น. 

Sharing knowledge: How to Brew Alcohol Asst.Prof.Dr. Karthikeyan 
venkatachalam 

19 4 มิ.ย. 61 13.00-16.30 
น. 

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่อง "การเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการ" 

ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา 
ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย 
ผศ.ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 

20 16 ก.ค. 61 8.30-16.30 
น. 

ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย สวก ผศ.ดร.สมหวัง  เล็กจริง 
ดร.ชูขวัญ  เตชกานนท์ 

 

นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทางด้านวิชาชีพนั้น จะถูกก าหนดจากระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานและเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีกรอบของ
ระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการอย่างชัดเจน โดยหลักสูตร คณะ และหน่วยงานจะจัดโครงการส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเป็นระยะ ซึ่งสามารถชี้วัดได้จากผลงานที่มีคุณภาพของบุคลากร การเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ และการส่งผลงานเข้าประเมินสมรรถนะอาจารย์ ของคณาจารย์ในหลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร ซึ่งมี
หลักฐานเป็นที่ประจักษ์ 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หรือขอต าแหน่งวิชาการในขั้น
ถัดไป จึงได้มีการน ากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) มาเป็นกลไก
เพ่ือสนับสนุนให้บุคคลากรเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยมีการจัดท าแฟ้มประวัติผลงาน 
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(Teaching portfolio) และเอกสารค าสอน โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน ที่ผ่านการประเมินใน
ระดับดรุณาจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.สมหวัง เล็กจริง และผศ.ดร.ปารมี หนูนิ่ม ในปีการศึกษา 2560 ดร.ธีรศักดิ์ ปั้น
วิชัย ได้ยื่นประเมิน และดร.ชูขวัญ เตชกานนท์ มีแผนจะส่งผลงานเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา 2561 
ตามล าดับ 

6.6 มีการบริหารจัดการสมรรถภาพในการท างาน รวมทั้งการให้รางวัล การประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจในการพัฒนาการศึกษา การท างานวิจัย และงานบริการวิชาการของบุคลากร 

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ 
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาสวันส าคัญ
ของวิทยาเขต ดังนี้ 

1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท 
2) ได้รับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
 

กระบวนการประเมินการสอน (ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบันก าหนด ทั้งนี้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย1) คณบดีหรือ
รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ  3) หัวหน้า
ภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่น
ขอประเมินผลการสอนด้วย ซึ่งอาจขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่เกิน 3 ปี 

กระบวนการการประเมิน และวัดผลการด าเนินของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการประกาศเกณฑ์ในการ
ประเมินผลงานของแต่ละหลักสูตร) ผลต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการ ดังนี้ 

1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
1.1 ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม  
1.2 ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 

2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน  
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80  
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 

3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ระดับดีเด่น   
คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100 ระดับดีมาก   
คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89 ระดับดี         



71 
 

คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79 ระดับพอใช้  
  คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 ต้องปรับปรุง  

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง   
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
   4.1 ระดับท่ี 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ 

4.2 ระดับท่ี 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน 
4.3 ระดับท่ี 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยโดย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย   

สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ กระบวนการ
ในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย
วิชาการ ดังนี้ 

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

ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) จ านวน 3 ข้อ บุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อการ
ประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
 

6.7 มีการตรวจ ติดตามชนิดและปริมาณงานวิจัยของบุคคลากรทางการศึกษา และมีการ benchmark 
เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา 

อาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารมีการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติในรายการต่างๆ ทั้งผลงานตีพิมพ์ Proceedings บริการวิชาการ การผลิตหนังสือ เอกสาร ต ารา การ
ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 
 

ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูล
บุคลากรด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหารและอ่ืนๆ) ผลงานทางวิชาการ 
และประวัติการเข้าประชุม อบรมสัมมนา ข้อมูลบางส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมค่าจ้าง และเป็นประวัติผลงานของแต่ละบุคคลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 งานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นและประเทศ โดยมีโครงการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 6.5 
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ตารางท่ี 6.5 จ านวนโครงการวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 

 

อาจารย์ 
ความ

รับผิดชอบ 
แหล่งทุน โครงการวิจัย ระยะเวลาด าเนินการ 

ดร.ชูขวัญ เตชกา
นนท์ 

หัวหน้า
โครงการ 

เงินรายได้ 
ม.อ. 

การพัฒนาขา้วเกรียบจากแป้งข้าวหอมไช
ยาผสมไข่แดงเค็มไชยา 

1 ปี ระหว่าง พ.ศ. 
2560-2561 

ผู้ร่วม
โครงการ 

ท่ีประชุม
อธิการบดี

แห่งประเทศ
ไทย 

Value added product 
development from dry fermented 
catfish (Pla- 

5 เดือน ระหว่าง  
พ .ศ .2560-2561  

หัวหน้า
โครงการ 

ท่ีประชุม
อธิการบดี

แห่งประเทศ
ไทย 

Development of cookies product 
from pigmented rice flour mixed  
with Chaiya salted egg 

5 เดือน ระหว่าง  
พ.ศ. 2560-2561 

ผูร้่วม
โครงการ 

เงินรายได้ 
ม.อ. 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวลอยไข่แดงเค็ม
น้ าขิง 

6 เดือน  
ในปี พ.ศ. 2560 

ผูร้่วม
โครงการ 

เงินรายได้ 
ม.อ. 

การศึกษาผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ
และความคงตัวของน้ าส้มสายชูและไซ
เดอร์จากชมพู่ 

2 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2559 ถึง 2561 

Asst.Prof.Dr. 
Karthikeyan 
Venkatachalam 

หัวหน้า
โครงการ 

เงินรายได้ 
ม.อ. 

การศึกษาผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ
และความคงตัวของน้ าส้มสายชูและไซ
เดอร์จากชมพู่ 

2 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2559 ถึง 2561 

หัวหน้า
โครงการ 

เงินรายได้ 
ม.อ. 

Development of Meringues from 
Chaiya Salted Duck Egg White and 
Study Its Quality Changes during 
Storage 

2 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2560 ถึง 2561 

ผศ.ดร.สมหวัง 
เล็กจริง 

หัวหน้า
โครงการ 

เงินรายได้ 
ม.อ. 

Optimization of chitosan film 
Incorporated with antimicrobial 
agents on pork patties quality 
under refrigerated storage 

2 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2558 ถึง 2560 

หัวหน้า
โครงการ 

เงินรายได้ 
ม.อ. 

Development of food safety in the 
production chain of Chaiya salted  
eggs in Surat Thani provinces 

2 ปี ระหว่าง  
พ.ศ. 2559-2561 

หัวหน้า
โครงการ 

ท่ีประชุม
อธิการบดี

แห่งประเทศ
ไทย 

Value added product 
development from dry fermented 
catfish (Pla- 

5 เดือน ระหว่าง  
พ .ศ .2560-2561  
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ผูร้่วม
โครงการ 

เงินรายได้ 
ม.อ. 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวลอยไข่แดงเค็ม
น้ าขิง 

6 เดือน  
ในปี พ.ศ. 2560 

ผู้ร่วม
โครงการ 

ท่ีประชุม
อธิการบดี

แห่งประเทศ
ไทย 

Development of cookies product 
from pigmented rice flour mixed  
with Chaiya salted egg 

5 เดือน ระหว่าง  
พ.ศ. 2560-2561 

ผศ.ดร.ปารมี หนู
นิ่ม 

หัวหน้า
โครงการ 

เงินรายได้ 
ม.อ. 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวลอยไข่แดงเค็ม
น้ าขิง 

6 เดือน  
ในปี พ.ศ. 2560 

ผู้ร่วม
โครงการ 

เงินรายได้ 
ม.อ. 

Development of food safety in the 
production chain of Chaiya salted  
eggs in Surat Thani provinces 

2 ปี ระหว่าง  
พ.ศ. 2559-2561 

ผู้ร่วม
โครงการ 

ท่ีประชุม
อธิการบดี

แห่งประเทศ
ไทย 

Value added product 
development from dry fermented 
catfish (Pla- 

5 เดือน ระหว่าง  
พ.ศ. 2560-2561 

ผู้ร่วม
โครงการ 

ท่ีประชุม
อธิการบดี

แห่งประเทศ
ไทย 

Development of cookies product 
from pigmented rice flour mixed  
with Chaiya salted egg 

5 เดือน ระหว่าง  
พ.ศ. 2560-2561 

ดร.ธีรศักดิ์ ปั้น
วิชัย 

หัวหน้า
โครงการ 

ท่ีประชุม
อธิการบดี

แห่งประเทศ
ไทย 

โครงการพัฒนาครีมไข่เค็มเพื่อสุขภาพใน
เชิงพาณิชย์ 

5 เดือน ระหว่าง  
พ.ศ. 2560-2561 

ดร.พรพงษ์ สุทธิ
รักษ ์

ผู้ร่วม
โครงการ 

ท่ีประชุม
อธิการบดี

แห่งประเทศ
ไทย 

โครงการพัฒนาครีมไข่เค็มเพื่อสุขภาพใน
เชิงพาณิชย์ 

5 เดือน ระหว่าง  
พ.ศ. 2560-2561 
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ตารางท่ี 6.6 จ านวนผลงานวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 
 

Year No. of  

Academic Staff 

Types of Publication Total No. of Publications 

National International Per Academic Staff 

2561 2018 10 1 3 4 0.33 

2560 2017 10 0 5 5 0.75 

2559 2016 10 0 6 6 0.58 

2558 2015 9 1 6 7 0.50 

2557 2014 9 0 4 4 1.00 

2556 2013 9 0 0 0 0.80 

รายการผลงานตีพิมพ์วารสารทางวิชาการ ดังนี้ 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  
วิภาวดี ส าแดง, ฑิฆัมพร ไม้เรียง, เบญจมาภรณ์ พิมพา และ สมหวัง เล็กจริง. 2558. การยืดอายุการเก็บ

รักษาคั่วกลิ้งเห็ดแครงและน้ าพริกเห็ดแครง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 20(2): 33-47. 
Wilaiwan Chanturod and Paramee Noonim.  Inhibitory Effect of Mixed Betel Leaves and 

Cinnamon Crude Extracts on Growth of Aspergillus flavus and Aspergillus niger 
Isolates.  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal 2018,  
11(1):  107-115. 

 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ปี พ.ศ. 2557 (2014)  
Chotimarkorn, C., 2014. Quality changes of anchovy (Stolephorus heterolobus) under 

refrigerated storage of different practical industrial methods in Thailand. Journal of 
Food Science and Technology. 51, 285-293. 

Venkatachalam, K., Rangasamy, R. and Krishnan, V. (2014). Evaluation of antioxidant activity 
and scavenging ability of selected fruits and vegetables from South India. 
International Food Research Journal. 21(3): 1003-1007. 

Venkatachalam, K. and Meenune, M. (2014). Physiological changes of longkong fruit during 
different storage conditions. Advances in Environmental Biology. 8(21): 362-368. 

Boonpeng, S, Siripongvutikorn, S, Sae-Wong, C and Sutthirak, P. 2014. The antioxidant and 
anti-cadmium toxicity properties of garlic extracts. Food Sci Nutr. Nov.2(6): 792-801. 

 
ปี พ.ศ. 2558 (2015) 
Venkatachalam, K. and Meenune, M. (2015). Effect of packaging on postharvest quality 

changes of longkong. Walailak Journal of Science and Technology. 12(3): 229-236. 
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Venkatachalam, K. and Meenune, M. (2015). Effect of methyl jasmonate on physiological 
and biochemical quality changes of longkong fruit under low temperature storage. 
Fruits. 70(2): 69-75. 

Venkatachalam, K. (2015). The different concentration of citric acid on inhibition of 
longkong pericarp browning during low temperature storage. International Journal of 
Fruit Science. 15(4): 353-368. 

Keawpeng, I. and Venkatachalam, K. (2015). Effect of aging on changes in rice physical 
qualities: a review. International Food Research Journal. 22(6): 2180-2187. 

Na Ayudhya, M. Chuenchomrat, P.and Sutthirak, P. 2015.  Screening and Characterization of 
Bacterial Biosurfactant from Bangkok and Vicinities.  International Journal of Life 
Sciences Biotechnology and Pharma Research. 4(3): 168-171 

 
ปี พ.ศ. 2559 (2016) 
Venkatachalam, K. (2016). Postharvest physiology and handling of longkong fruit: A review. 

Fruits. 71 (5): 289-298. 
Techakanon, C., Gradziel, T. M., Zhang, L., & Barrett, D. M. (2016). The Impact of Maturity 

Stage on Cell Membrane Integrity and Enzymatic Browning Reactions in High Pressure 
Processed Peaches (Prunus persica). Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 64(38), 7216-7224. 

Techakanon, C., Gradziel, T. M., & Barrett, D. M. (2016). Effects of Peach Cultivar on 
Enzymatic Browning Following Cell Damage from High-Pressure Processing. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 64(40), 7606-7614. 

Techakanon, C., Gradziel, T. M., & Barrett, D. M. (2016). Effects of Peach Cultivar on 
Enzymatic Browning Following Cell Damage from High-Pressure Processing. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 64(40), 7606-7614. 

Lekjing, S. 2016. A chitosan-based coating with or without clove oil extends the shelf life of 
cooked pork sausages in refrigerated storage. Meat Science, 111: 192-197. 

Boonpeng, S., Siripongvutikorn, S., Sae-Wong, C. and Sutthirak, P. 2016.  Novel 
cytoprotective effect for Cd-toxicity by using garlic extracts.   International Food 
Research Journal 23(4): 1663-1668. 

 
ปี พ.ศ. 2560 (2017) 
Techakanon, C., & Barrett, D. M. (2017). The effect of calcium chloride and calcium lactate 

pretreatment concentration on peach cell integrity after high-pressure 
processing. International Journal of Food Science & Technology. 

Techakanon, C., Smith, G. M., Jernstedt, J., & Barrett, D. M. (2017). The effect of high 
pressure processing on clingstone and freestone peach cell integrity and enzymatic 
browning reactions. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 39, 230-240. 
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Lekjing, S., Karrila, S. and Siripongvutikol, S. 2017. Thermal inactivation of Listeria 
monocytogenes in Whole oyster (Crassostrea belcheri) and pasteurization effects on 
meat quality. Journal of Aquatic Food Product Technology, 26(9): 1107-1120. 

Venkatachalam, K. and Nagarajan, M. (2017). Physicochemical and sensory properties of 
savory crackers incorporating green gram flour to partially or wholly replace wheat 
flour. Italian Journal of Food Science, 29 (4): 599-612. 

Venkatachalam, K., Keawpeng, I., Thongbour, P. (2017). Rheological and functional 
properties of wheat and green gram composite flours. Carpathian Journal of Food 
Science and Technology, 9(3): 72-82. 

 
ปี พ.ศ. 2561 (2018) 
Venkatachalam, K., Thongbour, P. and Nagarajan, M. (2018). Effects of methyl jasmonate 

fumigation and packaging on chilling injury and physiochemical quality changes of 
stored green bell peppers. Carpathian Journal of Food Science and Technology, 
10(2): 120-132. 

Venkatachalam, K., Techakanon, C. and Thitithanakul, S. (2018). Impact of ripening stage of 
wax apple on chemical profiles of juice and cider. ACS OMEGA, 3(6): 6710-6718. 

Venkatachalam, K. (2018). Exogenous nitric oxide treatment impacts antioxidant response 
and alleviates chilling injuries in longkong pericarp. Scientia Horticulturae, 237: 311-
317. 

 
รายการผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) 
1. Venkatachalam, K. 2018. Influence of prolonged salting period on the foaming properties 

of duck egg white. Poster presentation delivered at the Food Innovation Asia 
Conference, Thailand, 14-16 June 2018. 

2. Venkatachalam, K., Techakanon, C. and Thitithankaul, S. 2018. Impact of Selected Ripening 
Conditions on the Chemical Profile of Wax Apple Juice and its Cider. Poster 
presentation delivered at the Food Innovation Asia Conference, Thailand, 14-16 June 
2018. 

3. Venkatachalam, K., Khamkhom, S., Srimard, P., Nadon, S. and Wibunkarn, K. 2018. Effect of 
different packaging materials on the quality changes of Chaiya salted duck egg white 
meringue at ambient temperature. Poster presentation delivered at the Food 
Innovation Asia Conference, Thailand, 14-16 June 2018. 

4. Jiraporn Waharak, Maneerat Senee, Atthaphon Jun-oiy and Viboon Pongkanpai. 2017.  
Reducing percent losing of tuna meat during filling process. The Consortium of 
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Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2017 (COCEAM 2017), 20-21 
July 2017. pp 48-49. 

5. Phanthiwa Thijai, Paramee Noonim and Racha Tepsorn.  2017.  Efficacy of Acidified Nitrite 
on the Contamination Reduction of Salmonella Typhimurium on Chicken 
Meat.  Proceeding of The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017), 15-
17 June 2017. pp 104-111.  

6. Muna Lorheem, Paramee Noonim and Racha Tepsorn.  2017.  Antimicrobial Properties of 
Eugenol and Cinnamaldehyde in Binary and Ternary Combinations.  Proceeding of 
The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017), 15-17 June 2017. pp 
112-120. 

7. Lekjing, S., Noonim, P., & Boottajean, S. 2017. Substitution of wheat flour with Sangyod 
brown rice flour in snack products: Effects on physicochemical and sensory 
properties. Starch Update 2017. The Bangkok International Trade & Exhibition Centre 
(BITEC), Bangkok, Thailand. 27 February-2 March 2017. 

8. Venkatachalam, K., Kareena, A. and Phetsang, H. 2016. Effect of packaging on the quality 
changes of green gram savory crackers under ambient temperature. Poster presentation 
delivered at the 10th IMT-GT UNINET Conference, Thailand, 1-2 December 2016. 

9. Venkatachalam, K., Kareena, A. and Phetsang, H. 2016. Functional properties of green gram 
and wheat flour mixtures and their use as cracker ingredient. Poster presentation 
delivered at the Food Innovation Asia Conference, Thailand, 16-18 June 2016. 

10. Noonim, P., Lekjing, S. and Venkatachalam, K.  2016.  Innovation of coating and 
packaging design for extending shelf life of Chaiya salted egg. The 10th IMT-GT UNINET 
Conference 2016 (Bioscience: The Element of Life). Prince of Songkla University, Hat 
Yai, Thailand. 1-2 December 2016. 

11.  Lekjing, S., Noonim, P. and Boottajean, S. 2016. Substitution of wheat flour with 
Sangyod brown rice flour in snack products: effects on physicochemical and sensory 
properties. The 11th International Workshop for East Asian Young Rheologists 
(IWEAYR-11). Shenzhen University, Shenzhen, China. 20-23 January 2016.   

12. Lekjing, S. 2015. Effect of chitosan and clove oil on pork sausage product. The 10th 
International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR-10). Kyushu  
University, Fukuoka, Japan. 4-7 February 2015.  
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13. Janturod, W. and Noonim, P. 2015. Preliminary study on inhibitory effect of mixed betel 
leaves and cinnamon crude extracts on growth of Aspergillus flavus and Aspergillus 
niger isolates. Proceeding of Asian Food Conference 2015, Pasay, The Philippines. 
June 24-26, 2015. 

14. Lekjing, S. and Siripongvutikorn, S. 2557. Thermal inactivation of Listeria monocytogenes 
in oyster (Crassostrea belcheri) meat and pasteurization effects on meat quality. The 
5th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutrition 2014. Lee 
Garden Plaza Hotel, Hat Yai, Songkhla, Thailand. 2-3 December 2014.  
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AUN 7 

Support Staff Quality 

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

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

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

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

 

 

     

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

 

 

     

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

 
 

     

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

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

 

 

     

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีสาธารณูปโภคที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนส าหรับ
คณาจารย์และนักศึกษาโดยใช้ระบบรวมศูนย์ ประกอบด้วยห้องสมุด  ศูนย์สารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  และศูนย์บริการนักศึกษา ซึ่งควบคุมดูแลโดยบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางและ
มีจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้คณาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน
บุคคลาการในหน่วยต่างเพ่ือพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการให้บริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป    

7.1 การวางแผนส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการ, เทคโนโลยีและสารสนเทศและ
การบริการนักศึกษา) เพื่อให้มีการด าเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีสาธารณูปโภคที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนส าหรับ
คณาจารย์และนักศึกษาโดยใช้ระบบรวมศูนย์ ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  ส านักงาน และ
ศูนย์บริการนักศึกษา ซึ่งควบคุมดูแลโดยบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางและมีจ านวนที่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ทั้งนี้คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนบุคลากรในหน่วยต่างๆ เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงศักยภาพในการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป   โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับผิดชอบด้านก าลังคนทั้งหมด มีการวางแผน
บุคลากรสายสนับสนุนล่วงหน้าส าหรับภาคการศึกษาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้มีการด าเนินการสนับสนุนงานด้าน
วิชาการ งานวิจัย รวมทั้งงานบริการวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดส่วนกลางบริการส าหรับอาจารย์และนักศึกษามีทั้งหนังสือภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้งานของข้อมูลและทรัพยากรในห้องสมุดโดยพนักงานห้องสมุดที่
เชี่ยวชาญ หลักสูตรฯ ให้ค าแนะน าส าหรับการซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ตาม
รายละเอียดใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา โดยพนักงานห้องสมุดจะท าการวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล
เอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตาม มคอ.3   และทางหลักสูตรจะด าเนินการแจ้งส าหรับการ
จัดซื้อเพ่ือรองรับการใช้งานต่อไป  

ส าหรับห้องปฏิบัติการ จะด าเนินงานส าหรับการเรียนการสอนภายใต้การดูแลของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง โดยมีการวางแผนร่วมกันกับหลักสูตรในการมอบหมายนักวิทยาศาสตร์ดูแล
ประจ าห้องปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อมในรายวิชาปฏิบัติการให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์จะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทดลองส าหรับนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ นักศึกษาได้มีการ
ปฏิบัติทดลองในห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร และห้องปฏิบัติการเคมีอาหารโดยมีอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์
เป็นผู้สอนและควบคุมปฏิบัติการทดลองพร้อมคู่มือปฏิบัติการเป็นสื่อการสอน  
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยได้ให้บริการคอมพิวเตอร์กับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะ
ได้รับข้อมูลโดยบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ และได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซด์
คณะและมหาวิทยาลัยอยู่ เสมอ ได้แก่ ข้อมูลของอาจารย์และนักนักศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
ทุนการศึกษา และข่าวสารของมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริการนักศึกษา ค าแนะน าหรือข่าวสารต่าง ๆ 
นักศึกษาจะได้รับจากบุคลากรบริการนักศึกษา โดยคณะจะมีเจ้าหน้าที่บริการนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบ
ส าหรับการลงทะเบียน การฝึกอบรม หรือบริการอ่ืนให้กับนักศึกษา บุคลากรจะได้รับแผนงานจากคณบดีคณะ
และผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาก่อนภาคการศึกษาถัดไป 

7.2 กระบวนการสรรหาและหลักเกณฑ์ เพื่อก าหนดในการมอบหมาย การด าเนินงาน และการเลื่อน
ต าแหน่ง 

 หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยจะมี กระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนได้ใช้ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จ านวน 3 – 5 คน 
ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
เป็นประธานกรรมการ, ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ ขั้นตอนการคัดเลือกจะเริ่มต้นด้วยการสอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและตามมาด้วยการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายซึ่งจะด าเนินการโดยเฉพาะคณะกรรมการสรรหา  ผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยที่ทุกกระบวนการผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ส าหรับการมอบหมาย การด าเนินงาน และการ
เลื่อนต าแหน่ง จะมีการพิจารณาและทบทวนในที่ประชุมทุกเดือน โดย สมาชิกคณะกรรมการบริหารของคณะ
ที่จะได้รับการตัดสินใจครั้งสุดท้าย จากนั้นการตัดสินใจของคณะจะถูกโอนไปยังคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติ 

7.3 คุณลักษณะในหน้าที่และการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการ

ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ ดังนี้   
1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 

คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่มาติดต่อ  
3. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หน่วยงาน

หรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม 
4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการ

ปฏิบัติหน้าที่่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  
ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ 
การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ ใด
สามารถกระท าได้มาก่อน   กระบวนการการประเมิน และวัดผลการด าเนินของบุคลากรสายสนับสนุน                                                                
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุน ดังนี้ 

1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตามปีงบประมาณ คือ 
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม  

2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน  
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80   
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20  
3) การก าหนดระดับผลการประเมินแบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้   
ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100  
ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89   
ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79  
ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69  
องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60   
4) ระดับการประเมิน ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้       
4.1 ระดับท่ี 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา 

และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ  
4.2   ระดับท่ี 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน    
4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย   
 
สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนกระ

บวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย

สนับสนุน ดังนี้  
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)    
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรมสร

รถนะของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) จ านวน 3 ข้อ  
บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และให้

เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ 
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
รายการหลักฐาน ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
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7.4 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตาม
ยุทธศาสตร์ 

มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิท ยาเขต              
สุราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้     

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน  
2) โครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่  
3) การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร)  
4) โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร  
5) โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอต าแหน่ง/การศึกษาต่อ)  
6) กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
7) โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน  

การก าหนดจ านวนชั่วโมงอบรมต่อปี ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการก าหนดชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม 

เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของ
กิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้องเข้า
ร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

รายการหลักฐาน 1) โครงการพัฒนาบุคคลากรของคณะและวิทยาเขต มีดังนี้ 1. โครงการการจัดท า
แผนกลยุทธ์และกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ (นอกสถานที่) 2. การสร้างทีมท างานที่มีคุณภาพ 3. Positive 
Thinking and EQ For Smart People 

7.5 การจัดการประสิทธิภาพรวมทั้งผลตอบแทนและการยอมรับถูกน ามาใช้ เพื่อกระตุ้นการสนับสนุนงาน
ด้านวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 

ระบบการให้รางวัลและการยกย่องของบุคลากรสายสนับสนุน 
รางวัลและการยอมรับส าหรับบุคคลากรสายสนับสนุนจะมีการจัดการโดยการบริหารของมหาวิทยาลัย

โดยได้รับข้อเสนอแนะจากภาควิชาและคณะ รางวัลและการยอมรับเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างแรงจูงใจของ
พนักงานสายสนับสนุนเพ่ือประสิทธิภาพที่การท างานที่ดีขึ้น การสร้างระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผล
การปฏิบัติงาน วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ปี 

แผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่ งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ ระดับช านาญการ ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้  
(1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
(3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ระดับช านาญการพิเศษ ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี นอกจากนี้พนักงาน

สายสนับสนุนที่โดดเด่นจะได้รับการยอมรับพร้อมกับช่อดอกไม้หรือของขวัญหรือบัตรก านัลจากรอง
นายกรัฐมนตรี  
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ตารางท่ี 7.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคคลากร 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคคลากรห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 
บุคลากรสูนญ์สารสนเทศ 0 3 9 1 0 13 
บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 0 17 3 1 21 
บุคลากรด้านงานบริหาร 6 5 55 8 0 74 
บุคลากรด้านการบริการวิชาการ
นักศึกษา 

0 0 11 5 0 16 

บุคลากรด้านบริการงานพัฒนา
นักศึกษา 

0 0 8 1 0 9 

รวม 6 9 102 19 1 137 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน เดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561  
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AUN 8 

Student Quality and Support 

Criterion 8 

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

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

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

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

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

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, 
and other student support 
services are available to improve 
learning and employability [4] 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

Overall opinion        
 

8.1 นโยบายการรับนักศึกษา คุณสมบัติ และเกณฑ์การรับนักศึกษามีการก าหนด สื่อสาร และปรับปรุงให้
ทันสมัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ/
หน่วยงาน และที่ประชุมคณบดีเห็นชอบอนุมัติแผนรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559  โดยเปิดรับใน 3 
ระบบ คือ  

1) ระบบรับตรง  
2) ระบบกลาง (Admissions)  
3) ระบบโครงการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 307 (5/2551) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 มี

มติอนุมัติสัดส่วนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาขั้นปริญญาตรี ดังนี้  
1) รับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยดาเนินการ ร้อยละ 75 โดยแยกเป็น  

1.1) รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ร้อยละ 15  
1.2) รับนักเรียนในเขตภาคเหนือผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 5  
1.3) รับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ร้อยละ 5  
1.4) รับเฉพาะนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ร้อยละ 50 (โควตาภูมิภาค) 

2) การรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ร้อยละ 25  
ทั้งนี้ในการด าเนินการรับนักศึกษา ในข้อ 1.1), 1.2) และ 1.3) หากมีจานวนที่นั่งเหลือให้น าไปเพิ่มในข้อ 1.4) 
และหากข้อ 1.4) ยังมีที่นั่งเหลือ ให้นาไปเพ่ิมในข้อ 2)  

ในส่วนของการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยหรือโครงการที่
คณะด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเอง ให้ถือเป็นจานวนนอกแผนการรับนักศึกษาประจ าปี แต่หากคณะใด
ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาโครงการพิเศษไว้ในแผนรับนักศึกษาประจาปี  ก็ให้ลดสัดส่วนจ านวนการรับ
นักศึกษาจากโครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ  

หลักสูตรได้วางแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาอย่างมีระบบโดย
กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้  

1. ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ ซึ่งหลักสูตร ได้ดาเนินการตามระบบ
และกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยหลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัติทางการศึกษา 
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องค์ประกอบ ชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ค่าน้ าหนักเกณฑ์ขั้นต่าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพ่ือการพิจารณา
คัดเลือกผู้เข้าศึกษา และด าเนินการในส่วนของการสอบสัมภาษณ์  

2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซึ่งหลักสูตร ได้
ด าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (สอท.) โดยหลักสูตร มีส่วนร่วมใน
ลักษณะเดียวกันกับระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ  

3. ระบบโครงการที่วิทยาเขตดาเนินรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ)  
3.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนักศึกษา และสัดส่วนการรับนักศึกษาใหม่ของ

แต่ละวิธีรับ  
3.2 รับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิเศษโดยให้หลักสูตรพิจารณาในส่วน

ของหลักเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชาจานวนรับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา  
3.3 รับนักศึกษาใหม่ดาเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในแต่ละโครงการ 

เกณฑ์การรับนักศึกษาจากโครงการต่างๆ ทางหลักสูตรอาหารมีก าหนดคุณสมบัติ และได้มีการ
เผยแพร่ และประชาสั ม พันธ์ ผ่ านทางวิ ทย า เ ขต มี การประชาสั ม พันธ์ โ คร งการลง ใน เว็ บ ไซต์  
http://entrance.surat.psu.ac.th 

และประชาสัมพันธ์ลงในโซเชียล คือ facebook : ม.อ.สุราษฎร์ธานี รับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี และมีการ
ปรับปรุงตามรอบประชุมของคณะทุกปีก่อนประกาศรับนักศึกษาใหม่ การรับนักศึกษาใหม่ได้แสดงจ านวนรับ
การเข้าศึกษาตามสาขาวิชาและตามโครงการต่างๆที่ประกาศรับสมัครและได้จ าแนกข้อมูลจ านวนรับ จ านวน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ านวนผู้มารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ จ านวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์ 
จ านวนนักเรียนมารายงานเป็นนักศึกษาใหม่ดังนี้ 

8.2 วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 

ขั้นตอนการรับนักศึกษาใหม่มีขั้นตอนการด าเนินการโดยเริ่มจากด าเนินการสอบถามไปยังคณะเรื่อง
เกณฑ์การคัดเลือกของนักศึกษาแต่ละโครงการแต่ละสาขาวิชาเพ่ือให้คณะยืนยันเกณฑ์การคัดเลือกในปี
การศึกษานั้นๆ หากคณะยืนยันเกณฑ์ตามเดิมรับนักศึกษาใหม่ด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัครได้ทันที แต่
หากคณะ/สาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกทางรับนักศึกษาด าเนินการเสนอเข้ากรรมการ
วิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเพ่ือให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในครั้งนี้ และเสนออธิการอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในโครงการนั้นเมื่ออธิการอนุมัติแล้วก็ด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัครนักศึกษาต่อไป 

8.2.1 กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 

1. ระบบโครงการรับตรงที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ และระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  

1.1 งานรับนักศึกษานาข้อมูลคุณสมบัติทางการศึกษา องค์ประกอบ ชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ค่า
น้ าหนักเกณฑ์ขั้นต่าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพ่ือการพิจารณาคัดเลือกจากงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง) เสนอ
คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรพิจารณาทบทวนการด าเนินงานและยืนยันเกณฑ์ดังกล่าว หลังจากการพิจารณาเสร็จ
สิ้น งานรับนักศึกษาจะด าเนินการนาข้อมูลถึงงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)  

1.2 งานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง) ด าเนินการตามขั้นตอนการสอบคัดเลือกและประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์  
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1.3 งานรับนักศึกษาประสานหลักสูตรเพื่อพิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ประจาหลักสูตรท าหน้าที่
เป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือก  

2. ระบบโครงการที่วิทยาเขตดาเนินรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ)  
2.1 งานนโยบายและแผนกาหนดแผนการรับนักศึกษา และสัดส่วนการรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละวิธี

รับ  
2.2 รับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิเศษ  โดยหลักสูตรพิจารณาในส่วนของ

หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติเฉพาะ จานวนรับนักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 มีโครงการพิเศษ 
จ านวน 7 โครงการ ประกอบด้วย  
2.2.1 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง  
2.2.2 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์  
2.2.3 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  
2.3.4 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์  
2.2.5 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเพชรนครินทร์  
2.2.6 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการทุนช้างเผือกสงขลานครินทร์  
2.2.7 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน  

2.3 รับนักศึกษาใหม่จัดทาประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ 
พร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พร้อมด าเนินการรับสมัคร 

2.4 รับนักศึกษาใหม่ทางหลักสูตร ได้พิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ทาหน้าที่เป็นอนุกรรมการสอบ
สัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติเพ่ือดาเนินการสัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
และสอบวัดความรู้ (โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลา
นครินทร์) พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการ  

2.5 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ 

2.6 ผู้ผ่านคัดเลือกยันยืนสิทธิ์การเข้าศึกษา โดยรับนักศึกษาใหม่น าข้อมูลการรับนักศึกษาส่งงานรับ
นักศึกษา (ส่วนกลาง) เพ่ือด าเนินการตัดสิทธิ์การรับระบบกลาง (Admissions) และส่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

Intake of First-Year Students  
ตารางท่ี 8.1 การรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 

Academic Year 
ปีการศึกษา 

Applicants 
No. Applied 

สมัคร 
No. Offered 
ผ่านคัดเลือก 

No. Admitted/Enrolled 
เข้าศึกษา 

2560 NA NA 70 
2559 NA NA 76 
2558 NA NA 106 

หมายเหตุ : NA – ไม่มีข้อมูล 
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8.2.2 การประเมินผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาใหม่ประเมินผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาจากจ านวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 58.33 

ตารางท่ี 8.2 การเปรียบเทียบจ านวนการรับนักศึกษาที่รับได้ กับแผนการรับนักศึกษาใหม่ 

ปีการศึกษา 
Academic Year 

เป้ารับ 
Expected No. 

รวมยืนยันสิทธิ์ 
No. Admitted/Enrolled 

ร้อยละของแผน 
Percentage 

2560 120 70 58.33 
2559 120 76 63.33 
2558 120 106 88.33 

 

8.2.3 การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา ตามผลการประเมิน (ใน
วงรอบต่อไป) 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการสอบถามข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาแต่ละโครงการทุกปี
การศึกษา เพ่ือให้คณะยืนยันการใช้เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละโครงการ  หากสาขาวิชาใดมีการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์ไปจากเดิม สาขาวิชานั้น ต้องด าเนินการ คือ  
- สาขาวิชาเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เข้ากรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์การคัดเลือก แล้วจัดส่งมติดังกล่าวมายังงานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่)  
- งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) เสนอเข้ากรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก  
- หลังจากได้มติจากกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) เสนอ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกไปยังงานรับนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือให้ความเห็นเบื้องต้น 
แล้วจึงเสนอธิการบดีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก  
- เมื่อได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) ด าเนินการ
ประกาศรับนักศึกษาในโครงการนั้น 

 หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ประชุมสรุปผลจ านวนการรับนักศึกษาในทุกปีการศึกษา และร่วมกันหา
แนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเสนอต่อวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

8.2.4 แนวทางในการให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ และได้จ านวนตามที่วางแผนไว้ 

แนวทางให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) ด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลการรับสมัครนักเรียนทุกปีการศึกษาเพื่อให้คณะยืนยันเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละโครงการต่าง ๆ 
ก่อนจะประกาศรับสมัครนักเรียนในปีถัดไป เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และให้ได้
นักศึกษาเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้วิทยาเขตุสราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์
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หลักสูตร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยได้วางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้  

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ร่วมกับกองกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์ 5 
จังหวัด คือ ตรัง กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 4 เส้นทาง  
เส้นทางท่ี 1 ชุมพร ระนอง พังงา  
เส้นทางท่ี 2 ทุ่งสง พัทลุง สงขลา  
เส้นทางท่ี 3 กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช  
เส้นทางท่ี 4 สุราษฎร์ธาน ี 
โดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามเส้นทางต่าง ๆ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะไปรับสมัครนักเรียนมา

ด้วย เพ่ืออานวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

8.3 ระบบการติดตามความก้าวหน้าและสมรรถนะของผู้เรียน 

หลักสูตรก าหนดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสมให้กับ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (4 ปี) หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จ านวน 139 หน่วยกิต ได้มีการกระจายไปยังชั้นปีต่าง ๆ โดยพิจารณาจากภาระการเรียนของผู้เรียน เนื้อหา
ของรายวิชา และความยาก-ง่าย ของรายวิชา โดยชั้นปีที่ 1-3 ผู้เรียนจะลงทะเบียนเรียนจ านวน 18-22 หน่วย
กิต ต่อภาคเรียน ส่วนชั้นปีที่ 4 เหลือเพียง 4-16 หน่วยกิต (ผู้เรียนที่ท าโครงงานหรือโครงงานธุรกิจอาหาร 
เหลือ 4 หน่วยกิต และผู้เรียนที่ไปสหกิจศึกษา เหลือ 5 หน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีเวลา
เพียงพอและเน้นความสนใจไปยังการท าโครงงาน/สหกิจศึกษา 

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไหในการติดตามดูแลความก้าวหน้า พฤติกรรมการเรียน 
และภาระการเรียนของศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการเรียนที่ระบุใน มคอ 2 โดยระบบดังกล่าววิทยาเขต
และหลักสูตร ชี้แจงให้นักศึกษาทราบในกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา ใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น  

- แผนการศึกษาของหลักสูตร  
- ข้อมูลหลักสูตรและคู่มือการศึกษา  
- แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนและการชาระค่าธรรมเนียม  
- ระบบสารสนเทศนักศึกษา  
- เว็บไซด์คานวณผลการเรียนล่วงหน้า  
- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุนการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา 74  
- การใช้งานโปรแกรม Tell Me More เป็นต้น 

8.3.1 ระบบตรวจสอบสถานะของนักศึกษา และประสิทธิภาพการเรียน  
การตรวจสอบสถานะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีระบบในการตรวจข้อมูลนักศึกษาผ่านทาง 

website ระบบสารสนเทศนักศึกษา https://sis-surat8.psu.ac.th/  
อาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาสามารถตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาผ่านระบบ

สารสนเทศนักศึกษา ซึ่งมีข้อมูลของนักศึกษาดังต่อไปนี้  
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1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูล รหัสนักศึกษา ชื่อ –นามสกุล ระดับการศึกษา สถานะการศึกษา 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สถานะกิจกรรม และบันทึกการให้คาปรึกษา  

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

อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมประจาภาค และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด รวมทั้งสถานะผลการเรียนของนักศึกษา 

รายการหลักฐาน : มคอ.2 
    การใช้ระบบ SIS อาจารย์ 
    ระเบียบการลงทะเบียน 
    คู่มือการลงทะเบียนนักศึกษา 
 

8.3.3 การติดตามความก้าวหน้าและสมรรถนะของผู้เรียนของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารมีระบบการติดตามความก้าวหน้าและสมรรถนะของผู้เรียนโดยนักศึกษาที่
เข้าใหม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน ซึ่งนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนตาม
แผนที่หลักสูตรก าหนดไว้ มีการแจ้งเกรดและผลการเรียนของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หาก
นักศึกษามีผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ท่ีทางหลักสูตรก าหนดไว้ (GPA ต่ ากว่า 2.00) นักศึกษาจะต้องมีการปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้อนุญาติลงทะเบียนในระบบ ในบางรายวิชา (933-205 Food 
Engineering I และ 933-303 Engineering I I) มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการสอบให้แก่
นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ดี เพ่ือให้นักศึกษาท าความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการ
ค านวณให้ดีขึ้น  

ในกรณีที่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งเสริมให้มีการกู้ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เห็นชอบ ทางหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารส่งเสริม สนับสนุน
นักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในเกณฑ์ดี ในการส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาและเข้าร่วม
โครงการต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหา Quizbowl การแข่งขันตอบปัญหากีฬาเปิดกระป๋อง ประกวด
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร การประกวดท าอาหาร เป็นต้น 
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8.3.4 การติดตามข้อมูลนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารมีการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ดังตารางที่ 8.3 

ตารางท่ี 8.3 จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี แบ่งตามปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 สูงกว่าปี 4 ทั้งหมด 

2556 127 87 36 24 8 282 

2557 92 106 80 36 5 319 

2558 106 89 103 80 6 384 

2559 76 87 80 102 10 355 

2560 70 69 82 80 9 310 

 

8.4 การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดการแข่งขันและบริการอ่ืน ๆ ที่ช่วยเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้และเพิ่มอัตราการได้งานท า 

 กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้งานท า ด าเนินงานโดย งานพัฒนานักศึกษา กอง
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  
Non – Academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ  โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  

        งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ทั้งทักษะทางสังคมและ
ทักษะชีวิต  เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังนักศึกษา  วินัยนักศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  หน้าที่ของการเป็น
พลเมืองที่ดี  รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การประกอบอาชีพ  และ
การศึกษาต่อ และท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า  และจัดระบบสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น 
สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภา
นักศึกษา/องค์การนักศึกษา  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน
พัฒนาสังคม  และบ าเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านสุขภาพและพลานามัย  โดยด าเนิน
กิจกรรม / โครงการผ่าน กระบวนการหลัก ดังนี้  

8.4.1 ระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน
ระดับหมาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
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งานพัฒนานักศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนระดับมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจาปีการศึกษา 2560 และนัด
ประชุมคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

- การด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
ประชุมคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษาชั้นปี

ที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี น าผลการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามี
ความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข นักศึกษาสามารถปรับตัวในช่วงรอยต่อของการ
เปลี่ยนแปลงจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา มีแนวคิดในการบริหารจัดการตนเองสาหรับการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจและมีความประทับใจในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่  เกิดจิตส านึก
ร่วมกันต่อมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะสืบสานสิ่งที่ดีงามต่อไป และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาเกิด
การพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นจนน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับการศึกษาเล่าเรียน  

- การประเมินผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
สรุปผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะประเมินระดับความคาดหวังที่ต้องการรับรู้  

ต้องการศึกษารายละเอียด ต้องการทราบ ต้องการค าแนะน า และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุก
ประเด็น 

 

- การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ตามผลการ
ประเมิน (ในวงรอบต่อไป)  

หลักจากเสร็จสิ้นโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2559 และน าผลการประเมินปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษา 2560 

รายการหลักฐาน : โครงการเตรียมความพร้อม 
 

8.4.2 ระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา  

- งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ งานพัฒนา
นักศึกษา โดยมีผู้บริหารของคณะทั้งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นคณะกรรมการ 
และมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ  ของปี
การศึกษา 2560 เช่น การเน้นให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ีตรงต่อเวลา  

- หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุกชั้นปีพบอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา  

- การด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา  

- จากการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา เช่น 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (Lead Camp) และการทางานอย่างมีส่วนร่วม 
โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วงการวิชาการ  

- นักศึกษาทุกชั้นปีได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงเวลาที่คณะก าหนด เพ่ือให้มีการวางแผนการศึกษา
ของแต่ละรายบุคคล เช่น การถอนวิชา 

- การประเมินผลการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  
จากการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา ได้มีการน าแผนการปฏิบัติงาน ของปีการศึกษา 

2559 มาทบทวนผลการท างานเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาในปี การศึกษา 2560 ต่อไป  
- การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน  
การประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือ

แนวทางการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน  
ผลของการจัดกิจกรรมทั้งหมดของงานพัฒนานักศึกษา นักศึกษาได้มีการประชุมคณะกรรมการงาน

พัฒนานักศึกษา เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรมและน ามาปรับปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 
 

8.4.3 รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  
การด าเนินการรายวิชา  
1. หลักสูตรได้แจ้งเปิดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร และงานพัฒนานักศึกษาได้จัดทาระเบียบเพ่ือให้

ในการด าเนินการของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ประชุมร่วมกันของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพ่ือ
เตรียมกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรม/โครงการ  

2. การด าเนินการของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  
- ประชุมวางแผนการด าเนินการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับคณะ และวิทยาเขต  
- วิทยาเขตแจ้งแผนและปฏิทินการด าเนินการให้กับหลักสูตร ผู้ประสานงานวิชา และคณะ  
- จัดปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
- จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีแนวคิด การด าเนินโครงการ และสรุปโครงการ  
- นักศึกษาจัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
- นักศึกษาด าเนินการโครงการตามแผนที่วางไว้  
3. การติดตามโครงการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  
อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาและติดตามการด าเนินงานของโครงการรายวิชากิจกรรมเสริม

หลักสูตร นักศึกษาจะต้องส่งความก้าวหน้าการด าเนินงานและแผนโครงการให้กับอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา และวิทยาเขตเพ่ือติดตามโครงการต่อไป  

4. การประเมินผลการด าเนินการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

- ส่วนนักศึกษา จัดสัมมนาเพ่ือประเมินโครงการ และเผยแพร่กิจกรรมของโครงการของนักศึกษาใน
หลักสูตร  

- ส่วนของอาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ในหลักสูตร
ประชุมเพ่ือประเมินโครงการของนักศึกษา และปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รายการหลักฐาน : การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คู่มือการจัดการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ที่สอดคล้องกับ iWiSE มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ทุกคณะ วิทยาเขต จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดด้วย จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาที่จะเข้าร่วมในระหว่างที่ศึกษาอยู่ใมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-ปีสุดท้าย) มีจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง มีโครงสร้างกิจกรรม
เสริมหลักสูตรจ าแนกได้ดังนี้  

1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมตามชั้นปี โดยก าหนดเข้าร่วมชั้นปีละไม่
น้อยกว่า 10 หน่วยชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั่วโมง 

2. กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ จ านวนไม่น้อย
กว่า 60 หน่วยชั่วโมง โดยเลือกเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม จาก 7 ด้านกิจกรรม ดังนี้ 

 - กิจกรรมเสริมสร้างจิดส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์ 
 - กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 - กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทาการ 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
 - กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน 
 - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล 
รายการหลักฐาน : แผนการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ iWiSE 
 
8.4.4 กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้นักศึกษาได้งานท า 
กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้งานทา ดาเนินงานโดย งานพัฒนานักศึกษา กอง

วิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการดาเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม 
Non – Academic โดยดาเนินกิจกรรม/โครงการผ่าน กระบวนการเตรียมความพร้อมสาหรับการก้าวสู่โลก
แห่งการทางาน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น  

1. โครงการนัดพบแรงงาน 
2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
3. โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้บัณฑิตเพ่ือสนับสนุนการท างาน)  
รายการหลักฐาน : การจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้นักศึกษาได้งานท า 
 
8.4.5 สิ่งสนับสนุนการศึกษา 
วิทยาเขตได้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้  
1. ห้องสมุด  
2. ห้อง Lab ภาษา  
3. สถาบันขงจื้อ  
4. มีจุดให้บริการ Wifi 
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8.4.6 กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
นอกเหนือจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะจัดขึ้น ทาง

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารได้ประชุม วางแผน และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะทางวิชาการ
เพ่ิมเติมจากในห้องเรียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 8.4 
 
ตารางท่ี 8.4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ปีการศึกษา 2560 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 โครงการเตรียมความพร้อมและแข่งขันตอบ

ปัญหาวิชาการและแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 

15,000 ดร.พรพงษ์, ดร.ชูขวัญ 

2 โครงการศึกษาดูงานวิชาการนอกสถานที่ 
รายวิชาเทคโนโลยีของเนื้อและสัตว์ปีก 

5,000 ดร.วิบูลย ์

3 โครงการศึกษาดูงานวิชาการนอกสถานที่ 
รายวิชากรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 

5,000 ผศ.ดร.สมหวัง 

4 โครงการศึกษาดูงานสาขา นศ. ปี 4 24,360 ดร.ธีรศักดิ์ 

5 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิศวกรรม
อาหาร 

50,000 ผศ.วันชัย 

6 โครงการกีฬาและวชิาการ ทอก. 20,000 ดร.ชูขวัญ, Asst.Prof.Dr. 
Karthikeyan 

7 โครงการศึกษาดูงานวชิาการนอกสถานที่ 
รายวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

5,000 ดร.วิบูลย ์

8 โครงการศึกษาดูงานวชิาการนอกสถานที่ 
รายวิชา supply chain 

2,000 ดร.วิบูลย ์

9 โครงการศึกษาดูงานวิชาการนอกสถานที่ 
รายวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม 

5,000 Asst.Prof.Dr. Karthikeyan 

10 โครงการศึกษาดูงานวชิาการนอกสถานที่ 
รายวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 

5,000 Asst.Prof.Dr. Karthikeyan 

11 โครงการศึกษาดูงานวิชาการนอกสถานที่ 
รายวิชากลุ่มเทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน 

5,000 ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ 

12 โครงการกีฬาและวิชาการเปิดกระป๋อง 30,000 ดร.ธีรศักดิ์ 

 
 
 8.4.7 ทุนการศึกษา 

 เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรจากมูลนิธิ บริษัท ห้างร้านต่างๆ จ านวน 29 ทุน  
ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา มีจ านวน 1 ทุน คือ  

1. ทุนเพ่ือพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)  
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เป็นทุนที่ทางรัฐบาลขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา 
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษา โดยโอนเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย และนักศึกษาจะต้องช่วยงานที่มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 -12 ชั่วโมงต่อเดือน  

2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นทุนที่ทางรัฐบาลขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา ส านักพระราชวังสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษา โดยโอน
เงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย  

3. ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เป็นทุนที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกล เขตพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา สนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายจนสาเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยสนับสนุน  

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

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

7,000 บาท  
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,900 บาท ค่าประกันสุขภาพ 300 บาทและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อ่ืนๆ 4,000 บาท/ปีการศึกษา  
5. ทุนการศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  เป็นทุนที่

มหาวิทยาลัยร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน
การศึกษา โดยวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี สนับสนุนทุนคณะละ 1 ทุน ดังนี้  

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

สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาปีละ 10 ทุน โดยให้คณะละ 5 ทุน ดังนี้  
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร  
- ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป  
- ต้องเป็นผู้ช่วยสอนในชั้นปีที่ 2 ของแต่ละคณะ  
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หน่วยบริการทุนท างานแลกเปลี่ยน  
ทุนท างานแลกเปลี่ยน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทาง

การเงินหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน โดยการจัดสรรเงินทุนการศึกษาในลักษณะ
ทุนทางานแลกเปลี่ยน ในภาคการศึกษาปกติและช่วงภาคฤดูร้อน  โดยนักศึกษาสามารถทางานภายใน
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ช่วงเวลาว่างจากการเรียน ในการเก็บชั่วโมงการทางาน จานวน 40-
120 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงละ 40 บาท/ชม. 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท าหน้าที่ว่าด้วยเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา แนะน าให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้กู้ยืมเงิน  เตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา  จัดประชุม
คณะกรรมการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และผู้ปฏิบัติงานด้าน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เสนออนุมัติการให้กู้ยืม ประชาสัมพันธ์ การจัดท าประกาศผู้ที่ได้รับการอนุมัติ 
เป็นต้น ให้บริการสวัสดิการนักศึกษา จ านวน 2,014 ราย แบ่งออกเป็นนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า จานวน 1,810 
ราย ผู้กู้ยืมรายใหม่ จานวน 204 ราย จานวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  คิดเป็น 47.90 
เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 

รายการหลักฐาน : ทุนการศึกษา 
 

8.5 มีสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 

8.5.1 การดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านจิตใจ และบริบทด้านสังคม  
กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ด าเนินงานโดยงานพัฒนา

นักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ 
สนับสนุนกิจกรรม non – academic ให้นักศึกษา โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  

หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา บริการให้ค าปรึกษา เมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตก
กังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพ่ือนและอ่ืน ๆ อีกมากมาย ก าลังหาทางออกต้องการ
คนช่วยคิด มีข้ันตอนการรับบริการดังนี้  

ขั้นตอนการรับค าปรึกษา  
1. เลือกช่องการรับบริการ  
– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.)  
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
– Facebook : งานพัฒนานักศึกษา  
– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118  
– มาพบพ่ีด้วยตนเองที่ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการฯ  
2. บอกเล่าปัญหาเพ่ือสารวจปัญหาที่เกิดขึ้น  
3. ให้ค าปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. น้องๆ เข้าใจปัญหาของตนเอง  
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5. วางแผนแก้ปัญหา  
6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา  

 
บริการสารสนเทศ  

งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆ ทั้งในเรื่องของการศึกษา 
การใช้ชีวิต อาชีพและการดารงชีวิตในสังคม ช่องทางการให้บริการมีดังนี้  

– บอร์ดประชาสัมพันธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  
– โทรศัพท์ : 077-278861/086-6299354  
– มาพบพ่ีด้วยตนเอง ที่งานพัฒนานักศึกษา  

บริการแนะแนวศึกษาต่อ  
1. เลือกช่องทางรับบริการ  
– บอร์ดประชาสัมพันธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  
– โทรศัทพ์ : 077-278861/086-6299354  
– มาพบพ่ีด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา  
การดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก เพ่ือให้

ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพ่ีดูแลน้อง โดยมีคณะกรรมการ
นักศึกษาประจ าแต่ละหอพัก หอพักละ 5 คน คอยดูแลให้คาปรึกษาเบื้องต้น 

 
รายการหลักฐาน : หน่วยให้ค าปรึกษา งานพัฒนานักศึกษา คู่มือการใช้บริการ งานพัฒนานักศึกษา 

 
8.5.2 การดูแลนักศึกษาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาด้านสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการด้านอนามัยภายใต้ภารกิจหลัก 3 

ด้าน คือ  
1. ด้านการป้องกัน ดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้ได้

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองภารกิจทั้ง 3 ด้าน โดยด้านการป้องกันได้ด าเนินดังนี้  
1.1 ประสานงานและให้บริการจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) และให้บริการประสานงาน

บริษัทประกันกรณีนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุและรับการรักษาพยาบาลตลอดทั้งประสานงานการเบิกจ่ายค่า
สินไหมทดแทน  

1.2 ประสานงานกับหน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดท าบัตรประกัน
สุขภาพให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการเจ็บป่วย 

1.3 ด าเนินการจัดทาแผ่นพับ/คู่มือการดูแลสุขภาพนักศึกษา การป้องกันและการปฏิบัติตัวขณะ
เจ็บป่วย ขั้นตอนการรับบริการกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ  

2. ด้านดูแลรักษา ได้จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-Clinic ที่เปิด
ให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ บริการจ่ายยาสามัญประจาบ้านและการนาส่งโรงพยาบาลกรณี
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เจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บหนักพร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้ปกครอง 

 
การจัดท าประกันสุขภาพนักศึกษา  

-งานบริการและสวัสดิการได้จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-Clinic 
ที่เปิดให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ บริการจ่ายยาสามัญประจ าบ้านและการน าส่งโรงพยาบาล
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บหนัก พร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารย์
ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง  

-ได้ด าเนินการประสานงานหน่วยประกันสุขภาพโรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ จัดท าบัตรประกันสุขภาพ 
ประจาปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

 
3. ด้านส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้

นักศึกษามีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจสามารถมีความสุขในระหว่างศึกษาเล่าเรียน ตลอดทั้ง
การจัดโครงการต่างๆ ซึ่งงานบริการและสวัสดิการ มีดังนี้  

1. โครงการ ม.อ.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ  
2. โครงการพลังวัยใส มหาวิทยาลัยสีขาว  
3. โครงการเครือข่ายแกนน าปฐมพยาบาล  
4. โครงการรักนวลสงวนตัว รกัยิ่งใหญ่สู่อนาคต  
5. โครงการร้านอาหารปลอดภัย ชาว ม.อ.  
6. โครงการพลังเครือข่ายการเฝ้าระวังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  
7. โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาพนักศึกษาและศิลปะป้องกันตัว  
8. โครงการขับขี่ปลอดภัย 
 
4.บริการจัดสวัสดิการรถรับ-สง่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
- มหาวิทยาลัยได้จัดบริการและสวัสดิการรถรับ-ส่งนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก จ านวน 3 คัน ไว้

บริการนักศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยรถวิ่งรับ-ส่ง มายังอาคารเรียนและส านักงานอธิการบดีจนถึงหอพัก ใน
วันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.30 น.และนอกเวลาราชการจัดบริการรถรับ-ส่งนักศึกษาไปยังภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น บิ๊กซี โลตัส ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าและตลาดในเมือง เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดหลังเลิก
เรียนให้นักศึกษา  

รายการหลักฐาน : สุขภาพ งานพัฒนานักศึกษา 
 
8.5.3 ส่ิงที่ช่วยส่งเสริมวิจัย 
หลักสูตร คณะและวิทยาเขตมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ได้แก่ จัดสถานที ่ทา

งานกลุ่มในห้องสมุด ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ มีการจัดการเรียนรู้ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกงาน 
และสหกิจศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทางานจริง และส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจเมื่อส าเร็จการศึกษา
ออกไปท างาน มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียบพร้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความช านาญก่อนออกไปประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น กีฬาสาขา
และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น พิธีไหว้ครู เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข  
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นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. สุราษฎร์ธานี เพ่ือส่งเสริมการวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สาขาวิชา  

รายการหลักฐาน : การประชุมวิชาการของคณะ 
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AUN 9  

Facilities and Infrastructure 

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. 

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

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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] 
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เกณฑ์ 
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        

 
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มห าวิทยาลัย       

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความตั้งใจจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  โดยวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานีใช้ระบบระบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้หลายหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ งานจัดการทรัพย์สิน กองการบริหารและการ
พัฒนายุทธศาสตร์  
 หลักสูตรสามารถแสดงความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการ ตามความจ าเป็น 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี ส่วนการบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น  
ทางวิทยาเขตเป็นผู้ดูแลจัดให้มีแม่บ้านท าความสะอาด จัดให้มีนักวิทยาศาสตร์บ ารุงรักษาเครื่องมือ จัดให้มี
การก าจัดปลวกทุกปีอย่างน้อย 2 ครั้ง จัดให้มีการซ่อมเครื่องมือเมื่อมีการช ารุดและหาเครื่องมือชั่วคราวมา
ทดแทน  เป็นต้น 
 
9.1 สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับการเรียนการสอนมีความทันสมัยและมีจ านวนเพียงพอส าหรับ
การเรียนการสอน และการท างานวิจัย 
 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับการเรียนการสอน ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย        
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยใช้ระบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ซึ่งทางส่วนกลางจะได้รับ
ทราบข้อมูลความต้องการการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการจากหลักสูตรแต่ละหลักสูตรโดยการส ารวจ
รายวิชาเปิดสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา ท าให้วิทยาเขตสามารถตอบสนองและจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้ได้   
 9.1.1 ข้อมูลห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ สถานที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน  
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนการสอน ดังนี้ 
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- ห้องบรรยาย 
- ห้องบรรยาย จ านวน 40 ที่นั่ง จ านวน 7 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 60 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 80 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 100 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 120 ที่นั่ง จ านวน 8 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 150 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 160 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 200 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 220 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 325 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 350 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 60 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 60 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จ านวน 40 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จ านวน 60 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ – แปรรูป จ านวน 40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน70 ที่นั่ง จ านวน 2 คน 
- ห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน 45 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จ านวน 60 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนัก จ านวน 30 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 

 
 ในแต่ละปีการศึกษาวิทยาเขตมีกระบวนการประเมิน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน ห้องเรียน ตามแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
1. ด าเนินการแผน การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามอาคารต่าง ๆ การจัดสวนหย่อม การจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ลานศรีวิชัย และออกแบบภูมิทัศน์เพิ่มเติมกับอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต 
2. ด าเนินการซ่อมแซมเก้ าอ้ี โต๊ะเรียน อุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน ภายในห้องเรียน 
และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงศูนย์กีฬ า สนามฟุตบอล โรงยิมนีเซียม 
3. ด าเนินการติดตามและตรวจสอบ โดยมอบหมายให้วิศวกรรมฝ่ายต่าง ๆ ตรวจสอบอาคารสถานที่ต่าง ๆ 
อย่ าง 
4. มีระบบควบคุมการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มอบหมายงานในแต่ละงานชัดเจน 
 4.1 งานภูมิทัศน์: หัวหน้างานสอน 
 4.2 งานโยธา และการซ่อมบ ารุง : วิศวกรโยธา 
 4.3 งานไฟฟ้า และแสงสว่าง : วิศวกรรมไฟฟ้า 
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นอกจากนี้หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารมีห้องปฏิบัติการที่รองรับการท าปฏิบัติการทางอาหาร หรือ
ปฏิบัติการรายวิชา หรือการท าโครงงาน ทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือ
กลางจ านวน 6 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร (ความจุ 50 คน) ห้องปฏิบัติการชีวภาพ 3 (ความจุ 
120 คน) ห้องปฏิบัติการโครงงาน 1 (ความจุ ~40 คน) ห้องปฏิบัติการโครงงาน 2  (ความจุ ~40 คน)และ
ห้องปฏิบัติการโครงงาน 3 (ความจุ ~40 คน) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลาง 1 (ความจุ ~20 คน) ) และห้อง
นวัตกรรมอาหาร โดยได้รับห้องปฏิบัติการเพ่ิมขึ้น 1 ห้อง เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 มีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ทั้งหมด (รวมทุกหลักสูตร) 1,479 รายการ (เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2557 จ านวน 149 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
10)  โดยในปีงบประมาณปี 2560 หลักสูตรได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เฉพาะทางเพ่ิมขึ้น 
4 รายการ ใช้งบประมาณประมาณ 4 ล้านบาท   

ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีนักวิทยาศาสตร์ด้านแปรรูปอาหาร 1 คน (ยังไม่
เพียงพอต่อการจัดรายวิชาสาขา) และได้จัดนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ในศาสตร์ใกล้เคียงช่วยดูแลรายวิชา
ปฏิบัติการของหลักสูตร ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มีระบบจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีแผนฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ 
 ห้องเรียนทั้งหมด (รวมทุกหลักสูตร)มีจ านวน 45 ห้องเรียน จ าแนกเป็นห้องเรียนขนาดน้องกว่า 51 ที่
นั่งจ านวน 14 ห้อง  ห้องเรียนขนาด 60- 80 ที่นั่งจ านวน 14 ห้อง ห้องเรียนขนาด 90- 150 ที่นั่งจ านวน 10 
ห้อง และห้องเรียนขนาดใหญ่ (180-250 ที่นั่ง) จ านวน 5 ห้อง ห้องเรียนทั้งหมดติดเครื่องปรับอากาศ กระดาน
ไวท์บอร์ด เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ แอลซีดีโปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ (ปีการศึกษา 2558 มีห้องเรียน
ลดลงจ านวน 5 ห้องคิดเป็นร้อยละ 10) 
 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน  4 ห้อง รวม 260 ที่นั่ง  มีห้องประชุมขนาดใหญ่ 2 ห้อง ขนาด
ความจุ 500 คน และ 1,000 คน มีจุดให้บริการ Wifi ในปี 2560 รวม 128 จุด และมีความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps จ านวน  60 จุด และความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด และมีห้องปฏิบัติการภาษา จ านวน 2 ห้องๆ ละ 60 ที่นัง่ 
 

9.1.2 การด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 

แนวทางในการบริหารจัดการห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้ ทางศูนย์สนเทศและ
การเรียนรู้จะส ารวจความพร้อมของห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมจ านวนที่นั่งของแต่ละห้อง โดย
น าส่งให้งานทะเบียนเป็นผู้จัดตารางเรียนลงในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่ทางหลักสูตรได้แจ้งไว้ 
และทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ก็ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน  ซึ่งประกอบด้วย 
โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และเครื่อง
เสียง ความพร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการทางเคมี  

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ ดังนี้  
1. งบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ  
หลังจากจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะ

ด าเนินการส่งแบบฟอร์มสารวจงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ให้นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิด
รายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายวิชาปฏิบัติการ โดยปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้สอน หรือ
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อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ หลังจากรวบรวมจนครบทุก
รายวิชาปฏิบัติการ หัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณค่าใช้ประจ า
รายวิชาปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการศึกษา  

2. วัสด ุอุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์  
หลังจากจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  ทางเจ้าหน้าที่ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ

สารเคมี จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีประจารายวิชาปฏิบัติการ ให้
นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ต้องการใช้ใน
รายวิชาปฏิบัติการ โดยปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ถึงรายการและจ านวน 
วัสดุ อุปกรณ ์และสารเคมีประจารายวิชาปฏิบัติการ  

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการส่งรายการต่างๆ ไปยังบริษัทต่างๆ เพ่ือ
ขอใบเสนอราคาของรายการวัสดุ อุปกรณ ์และสารเคม ีนั้น  

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการสอบเทียบราคาของแต่ละบริษัท 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการจัดทาขออนุมัติจัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี แต่ละรายวิชาปฏิบัติที่แสดงความต้องการไปยังงานพัสดุ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ โดยผ่านหัวหน้างาน
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลตามลาดับ 

การประเมินการด าเนินงาน  

- ส าหรับส่วนการตรวจสอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์สนเทศ  และการเรียนรู้ ได้มี
การจัดก าลังคนในให้บริการความพร้อมด้านอุปกรณ์ และความพร้อมด้านเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน และยังมีการให้เพ่ือนร่วมงานที่มีภาระหน้าที่ใกล้เคียง สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้เมื่อผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยจะมีการตรวจสอบทุกเช้าและช่วงเที่ยง
ก่อนมีการเรียนการสอน  

การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามผลการ
ประเมิน (ในวงรอบต่อไป)  

ส่วนของการประเมินผลการให้บริการนั้น ได้มีการน าผลการด าเนินการประจาทุกปี เพ่ือหาข้อสรุปของ
ในส่วนที่มีปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนามาปรับปรุงการ
ให้บริการ เพ่ือให้มีการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 
 
9.2 ห้องสมุดและทรัพยากรในห้องสมุดมีความทันสมัยและมีจ านวนเพียงพอส าหรับการเรียนการสอน 
และการท างานวิจัย 

หอบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน การสอน การท าวิจัย และบริการชุมชน ตลอดจน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เพ่ือความจรรโลงใจ และพักผ่อนหย่อนใจส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก โดยเป็นองค์กรที่มีการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ตรงตามความต้องการ 
 หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีหนังสือภาษาไทยจ านวน 143,711 เล่ม ภาษาอังกฤษ 
45,451 เล่ม มีไฟล์คอมพิวเตอร์ภาษาไทยจ านวน 3,799 ไฟล์ ภาษาอังกฤษจ านวน 356 ไฟล์ มีสื่อเสียง
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ภาษาไทยจ านวน 71 สื่อ ภาษาอังกฤษจ านวน 34 สื่อ  สื่อสายตาภาษาไทยจ านวน 225 สือ ภาษาอังกฤษ
จ านวน 1 สือ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560) ภายในหอบรรณสารสนเทศมีห้องส าหรับการเรียนรู้หลาย
ห้องแบ่งตามประเภทของการเรียนรู้  เช่น ห้องฝึกการฟังภาษาอังกฤษ ห้องประชุมกลุ่มเล็ก ห้องโถ่งอ่าน
หนังสือรวม 1 ชั้น และมีโต๊ะอ่านหนังสือเดียวส าหรับอ่านหนังสือ มีมุมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มุม
ความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ 
 นอกจากนี้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ยังสามารถยืมคืนหนังสือระหว่างห้องสมุดระหว่าง
วิทยาเขตทั้ง 5 วิทยาเขต (หาดใหญ่ ปัตตานี ตรัง ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี)  และสามารถยืมคืนหนังสือและ
ทรัพยากรระหว่างมหาวิทยาลัยได้ทั้ง 27 มหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  เช่น หอสมุดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร วิทยาเขตหาดใหญ่ มีหนังสือภาษาไทยจ านวน 101,379  เล่ม และมีหนังสือภาษาอังกฤษ
จ านวน 61,222 เล่ม  ห้องสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วิทยาเขตปัตตานี มีหนังสือภาษาไทยจ านวน 53,517 เล่ม 
และมีหนังสือภาษาอังกฤษจ านวน 27,934 เล่ม เป็นต้น  และมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิค 40 ฐาน มีวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับจ านวน 159 วารสาร  มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 22 ส านักพิมพ์ ซึ่งท าให้
นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้จากหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปิดดูได้ทุกที่
ที่ต้องการเพียงแค่เปิดเว็บของห้องสมุด และข้อมูลที่ได้จากวารสารก็จะเป็นข้อมูลที่ทันสมัย  ซี่งวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์บางเล่มออกทุกเดือน ซึ่งจะท าให้มีข้อมูลใหม่มาใช้ในการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร  
ส าหรับวารสารบางฉบับที่ไม่มีในมหาวิทยาลัย  หอบรรสารสนเทศสามารถช่วยเหลือค้นหาและจัดหาผ่าน
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทยได้ 
กระบวนการจัดหาวัสดุห้องสมุดให้เพียงพอต่อความต้องการของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
 กระบวนการจัดหาวัสดุห้องสมุดให้เพียงพอต่อความต้องการของหลักสูตร ของงานบรรณสารสนเทศ 
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ แสดงดังตารางที่ 9.1  

ตารางท่ี 9.1 รายงานผลการด าเนินงานหัวข้อกระบวนการจัดหาวัสดุห้องสมุดให้เพียงพอต่อความต้องการของ
หลักสูตร ของงานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับที ่ วัน เดือน ป ี การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ไฟล์อ้างอิง หมายเหต ุ
 ส.ค. 2560 -ก.ค.

2561 
แจ้งผลสรุป จ านวนวิชา ที่
ห้องสมุด  มี - ไม่มี  เอกสาร
ประกอบการเรียนฯ จากการ
สืบค้นหมวด 6 ของ มคอ.3 
รายวิชาต่างๆ ของภาคฯ 
2/2560 ให้กับทั้ง 2 คณะ  

จัดท าบันทึกขอ้ความถึง
หัวหน้าสาขา/คณบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกัน
คุณภาพ แจ้งผลสรุป จ านวน
วิชา ทีห่้องสมุด  มี - ไม่มี  
เอกสารประกอบการเรียนฯ 
จากการสืบค้นหมวด 6 ของ 
มคอ.3 รายวิชาต่างๆ ของภาค
ฯ 2/2560 

ไฟล์ 1 - 2 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุมกก.
จัดซื้อ เปิดสิทธิให้
บรรณารักษ์งาน
จัดซื้อเข้าระบบ 
TQF เพื่อดึงหมวด 6 
ได้เอง แทนการรอ
ให้คณะจัดท าเป็น
เอกสารมาให้  

2 ก.ค.2561 แจ้งผลการเปรียบเทียบข้อมูล
หมวด 6 ใน มคอ.3  

ที่สืบค้นจาก TQF ย้อนหลัง 3 
ภาคการศึกษา 

แจ้งผลการเปรียบเทียบข้อมูล
หมวด 6 ใน มคอ.3 ที่สบืค้น
จาก TQF ย้อนหลัง 3 ภาค
การศึกษา ทางบันทึกขอ้ความ
ถึงหัวหน้าสาขา/คณบดี และ

ไฟล์ 3 - 4 
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ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกัน
คุณภาพ 

3 ก.ค.2561 แจ้งการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 
ใน มคอ.3 จาก TQF ภาคฯ 
2/60 ถึงหัวหน้าสาขาวิชาของ
คณะวิทย ์

จัดท าบันทึกขอ้ความถึง
หัวหน้าสาขาวิชาของคณะวิทย์ 
พร้อมแนบเอกสารตารางสรุป
ข้อมูลผลการสืบค้นข้อมูล
หมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF 
ภาคฯ 2/60 จ านวน 3 ชุด  

ไฟล์ 5 - 68 

 

 

 

4 ก.ค.2561 แจ้งการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 
ใน มคอ.3 จาก TQF ภาคฯ 
2/60 ถึงหัวหน้าสาขาวิชาของ
คณะศิลป์ 

จัดท าบันทึกขอ้ความถึง
หัวหน้าสาขาวิชาของคณะศิลป์ 
พร้อมแนบเอกสารตารางสรุป
ข้อมูลผลการสืบค้นข้อมูล
หมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF 
ภาคฯ 2/60 จ านวน 3 ชุด  

ไฟล์ 69 - 103 

 

 

 

5 ก.ค.2561 การสแกนแจ้งผลการสืบค้น
ข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก 
TQF ทางเมลให้กับผู้สอน 

ตัวอยา่งการสแกนแจ้งผลการ
สืบค้นข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.
3 จาก TQF ทางเมลให้กับ
ผู้สอน 

ไฟล์ 104 

 

 

6 ก.ค.2561 ขั้นตอนการสั่งซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการสั่งซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศ 

ไฟล์ 105  

 
การประเมินความพึงพอใจต่อหอบรรณสารสนเทศ 

การประเมินผลความพึงพอใจและความไม่ พึงพอใจของผู้ ใช้บริการหอบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ ได้แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร และบุคคลภายนอก ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 420 ชุด  น ามาวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  สรุปผลได้ดังรายการหลักฐานแนบ 
 นอกจากนี้จากการประเมินข้อมูลเบี้องต้นพบว่าหนังสือในห้องสมุดหอบรรณาสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรจะไม่มากนัก  แต่ก็มีความพยายามจัดหาเพ่ิมอยู่เสมอ  และจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคต่างๆ ก็
น่าจะมีความเพียงพอต่อความต้องการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 
 รายการหลักฐาน :  
 ไฟล์แนบที่ 1-105 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการหอบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 
  
  



109 
 

9.3 ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์มีความทันสมัยและมีจ านวนเพียงพอส าหรับการเรียนการสอน และการ
ท างานวิจัย  

9.3.1 จ านวนห้องปฏิบัติการจ าแนกตามการใช้งานและขนาดความจุ 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ มีอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ห้องปฏิบัติการ

ระดับปริญญาตรี 16 ห้อง  
1. ห้องปฏิบัติการระดับปริญญาตรี จ านวน 16 ห้อง ได้แก่ 
 1. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์   จ านวน 1 ห้อง  รองรับนักศึกษาได้จ านวน 120 คน 
 2. ห้องปฏิบัติการเคมี   จ านวน 3 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการเคมี 1   รองรับนักศึกษาได้จ านวน 96 คน 
  ห้องปฏิบัติการเคมี 2   รองรับนักศึกษาได้จ านวน 96 คน 
  ห้องปฏิบัติการเคมี 3   รองรับนักศึกษาได้จ านวน 65 คน 
 3. ห้องปฏิบัติการชีวภาพ   จ านวน 3 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการชีวภาพ 3    รองรับนักศึกษาได้จ านวน 120 คน 

ห้องปฏิบัติการชีวภาพ 4   รองรับนักศึกษาได้จ านวน 60 คน 
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ 5   รองรับนักศึกษาได้จ านวน 60 คน 

 4. ห้องปฏิบัติการแปรรูป   จ านวน 1 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน 45 คน 
 5. ห้องปฏิบัติการทางยาง  จ านวน 6 ห้อง  
  ห้องอุตสาหกรรมหนัก รองรับนักศึกษาได้จ านวน 40 คน 
  อาคารปฏิบัติการยาง รองรับนักศึกษาได้จ านวน 25 คน 
  อาคารปฏิบัติการพอลิเมอร์ รองรับนักศึกษาได้จ านวน 25 คน 
  อาคารปฏิบัติการไม้  รองรับนักศึกษาได้จ านวน 35 คน 
  ห้องเครื่องมือกลาง 2 (เทคโนโลยียาง) รองรับนักศึกษาได้จ านวน 25 คน 
  ห้องเครื่องมือกลาง 1 (เทคโนโลยีไม้) รองรับนักศึกษาได้จ านวน 25 คน 
 6. ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม จ านวน 3 ห้อง  

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม รองรับนักศึกษาได้จ านวน 40 คน 
ห้องปฏิบัติการทางอาชีวอนามัย รองรับนักศึกษาได้จ านวน 40 คน 
ห้องปฏิบัติการ Work study รองรับนักศึกษาได้จ านวน 40 คน 

 7. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน 30 คน 
2. ห้องวิจัยและโครงงานนักศึกษา จ านวน 5 ห้อง 
 1. ห้องวิจัยและโครงงานนักศึกษา 1 ให้บริการงานวิจัยทางด้านเคมี ไขมัน และน้ ายาง รองรับ
นักศึกษาได้จ านวน 56 คน 
 2. ห้องวิจัยและโครงงานนักศึกษา 2 ให้บริการงานวิจัยทางด้านชีวภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และแปรรูปอาหาร รองรับนักศึกษาได้จ านวน 56 คน 
 3. ห้องวิจัยและโครงงานนักศึกษา 3 ให้บริการงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รองรับนักศึกษาได้
จ านวน 56 คน 
 4. ห้องวิจัยและโครงงานนักศึกษา 4 ให้บริการงานวิจัยทางด้านเชื้อรา รองรับนักศึกษาได้ 5 คน 
 5. ห้องวิจัยและโครงงานนักศึกษา 5 ให้บริการด้านงานวิจัยทางกายภาพ รองรับนักศึกษาได้ 24 คน 
3. ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง จ านวน 3 ห้อง 
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 9.3.2 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาตร์จ านวนเครื่องมือแยกตามประเภท 

1. ครุภัณฑ์พ้ืนฐานส าหรับการเรียนการสอน เป็นครุภัณฑ์เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนปฏิบัติการของ
นักศึกษา เช่น เครื่องชั่ง 2-4 ต าแหน่ง, เครื่องกวนให้ความร้อน, ตู้อบ เป็นต้น จ านนวน 871 รายการ 

2.  ครุภัณฑ์ส าหรับงานวิจัยและครุภัณฑ์ชั้นสูง เป็นครุภัณฑ์เพ่ือใช้สนับสนุนงานวิจัย ทางด้าน
โครงงานนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์ เช่น เครื่อง SEM, FTIR, HPLC, ICP, GC, PCR เป็นต้น จ านวน 
129 รายการ 

3.  ครุภัณฑ์งานซ่อม เป็นครุภัณฑ์เพ่ือใช้ส าหรับซ่อม-สร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องเชื่อม, 
เครื่องบัดกรีลมร้อน และอุปกรณ์ช่าง เป็นต้น จ าวน 12 รายการ 

 9.3.3 ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 
1. การให้นักศึกษาใช้ถุงมือยางป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน 
2. การให้นักศึกษาใส่ผ้าปิดจมูกเพ่ือป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่สามารถระเหยได้ 
3. การให้นักศึกษาสวมใส่เสื้อกราวน์ในการเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
4. การให้นักศึกษาสวมใส่แว่นตากันสารเคมีในกรณีท่ีบทปฏิบัติการนั้นอาจมีอันตรายกับดวงตาได้ 
5. การใช้ตู้ดูดควันในกรณีที่ใช้สารเคมีที่ระเหยได้ง่ายและมีอันตรายสูง เช่น กรด เบส เป็นต้น 
6. ภายในห้องปฏิบัติการมีการติดตั้ง Shower ซึ่งใช้ในกรณีที่สารเคมีกระเด็นใส่ร่างกาย และทาง

นักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลห้องได้มีการตรวจเช็คว่าสามารถใช้งานได้ทุกภาคการศึกษา 
7. มีการเขียนบันทึกข้อความแสดงความจ านงขอชุดยาสามัญประจ าบ้านส าหรับกรณีฉุกเฉินใน

ห้องปฏิบัติการ  
8. มีถังดับเพลิงติดตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ซึ่งถังสีแดงใช้ในกรณีไฟไหม้ ทางงานอาคารสถานที่ จะท าการ

ตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี ส่วนในห้องปฏิบัติการมีถังสีเขียวใช้ในกรณีเพลิงไหม้จากสารเคมี ซึ่งไม่ได้มีการ
ตรวจเช็คสภาพ 

9. หากเป็นห้องเครื่องมือกลาง และห้องโครงงานนักศึกษาจะมีการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพงและผู้ใช้จะต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น 

10. ห้องโครงงานนักศึกษามีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาที่เข้าใช้ห้อง
โครงงาน 

11. อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีกริ่งฉุกเฉินให้เสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นไฟไหม้
เป็นต้น ซึง่ทางงานอาคารสถานที่จะท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี 

12. ในห้องโครงงานนักศึกษามีตัวจับควัน (Smoker) กรณีที่มีควันซึ่งเกิดจากการท าปฏิบัติการมาก
เครื่องนี้ก็จะท างาน 

13. มีระบบการจัดจ าแนกของเสียจากห้องปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมและส่งก าจัดอย่างถูกวิธี 
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9.3.4 กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทย์ ฯ  มีการด าเนินการดังนี้ 
1. ท าหนังสือไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิเคราะห์ ว่า
ยังขาดเครื่องมือที่ใช้ในการท าการเรียนการสอนตัวใดบ้าง 
2. สาขาวิชาส่งเอกสารแสดงความต้องการรายการครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนมายังศูนย์วิทย์ ฯ เพ่ือรวบรวม 
3. ศูนย์วิทย์ ฯ รวบรวมสรุปรายการครุภัณฑ์ท่ีขาดแคลนน าเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณางบครุภัณฑ์ 
4. คณะกรรมการพิจารณางบครุภัณฑ์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีพิจารณาและส่งข้อมูลไปวิทยาเขตหาดใหญ่ 
5. น าข้อมูลเข้าพิจารณาในส่วนของเงินงบประมาณแล้วแจ้งรายการที่ได้กลับมายังวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
6. ศูนย์วิทย์ ฯ ด าเนินการก าหนดสเป็ก (รายละเอียด) ครุภัณฑ์ให้พัสดุด าเนินการจัดซื้อ 
7. ศูนย์วิทย์ ฯ ตรวจรับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามรายละเอียดที่ส่งให้พัสดุ 
 
 9.3.5 แผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ แก๊ส ระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารเคมี 

ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย  โดยมีบุคคลากรของศูนย์ฯท าหน้าที่เป็น 
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 กรรมการชุดนี้มีหน้าที่สร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและยกระดับความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในหน่วยงานอย่างมีระบบ และท างานประสานกับคณะกรรมการบริหาร
จัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในขณะอยู่ระหว่างด าเนินการร่างนโยบาย
ส าหรับบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยนโยบายจะครอบคลุม
การจัดการความปลอดภัยทั้งในด้านของการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ระบบการจัดการด้าน
สารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ และการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

ในส่วนของแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ แก๊ส ระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารเคมี นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯและ อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการชี้แจงแนวปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังกล่าวแก่นักศึกษาเม่ือเข้าชั้นเรียนครั้งแรกของแต่ละภาคการศึกษา 
 

9.3.6 ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน และการท างานวิจัย
ของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 

การจัดห้องปฏิบัติการและเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอนด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย          
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยใช้ระบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ หลักสูตรเทคโนโลยี
อาหารได้รับการจัดสรรห้องปฏิบัติการจากศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางตามความ
เหมาะสมและงบประมาณประจ าปี  สิ่งอ านวยความสะดวกของห้องปฏิบัติการมีเพียงพอในบางรายวิชา แต่
อย่างไรก็ตามบางรายวิชาก็ยังมีครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น 933-203 เทคโนโลยีการแปรรูป
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อาหาร 933-303 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร เป็นต้น แต่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือที่มีได้ และเสริมความรู้นักศึกษาโดยการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ น านักศึกษาไป
ดูงานในรายวิชาต่างๆ ที่ยังขาดครุภัณฑ์ อย่างไรก็ตามหลักสูตรยังขาดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร และ
ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารทางประสาทสัมผัส ซึ่งทางหลักสูตรจ าเป็นต้องจัดโครงการน านักศึกษาไปเรียนรู้
ยังวิทยาเขตอ่ืน  เพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตรได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างเหมาะสม  และหลักสูตรได้ติดตาม
การของบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือให้ได้ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ที่เพียงพอ โดยในปี 2562 หลักสูตร
ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 7 รายการ ได้แก่ ตู้ปลอดเชื้อ เครื่องตีผสมตัวอย่าง 
ตู้เพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ า เครื่องวัดความเป็นกรดด่างของกล้ามเนื้อสัตว์ เครื่องวัดปริมาณน้ าอิสระ เครื่ อง
ห่อหุ้มตัวอย่าง และเครื่องวัดความหนืดอาหารข้น  อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้ด าเนินการเสนอของบประมาณ
ทุกปี เพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ให้ทันสมัยและเพียงพอ 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารเพียง 1 คน ท าให้ต้องจัด
นักวิทยาศาสตร์ที่มีความช านาญในศาสตร์ใกล้เคียงมาช่วยคุมปฏิบัติการรายวิชาของหลักสูตร นอกจากนั้น
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในบางรายวิชาจะมีเพียงนักวิทยาศาสตร์เตรียมปฏิบัติการให้และมีนักศึกษาช่วย
สอนมาช่วยคุมปฏิบัติการแทนนักวิทยาศาสตร์ 
 นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ยังมีห้องปฏิบัติการกลางที่มีเครื่องมือ
วิเคราะห์ชั้นสูงเพ่ือตอบสนองงานวิจัยชั้นสูงอยู่ 1 ห้อง 
 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับการวิจัย ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยใช้ระบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจเช่นกัน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และเครื่องมือกลางได้จัดห้องปฏิบัติการส าหรับการท าวิจัยโดยใช้ห้องปฏิบัติการโครงงาน 1 (ความจุ ~40 คน) 
ห้องปฏิบัติการโครงงาน 2 (ความจุ ~40 คน) ห้องปฏิบัติการโครงงาน 3 (ความจุ ~40 คน) และห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือกลาง 1 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการกลางที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงเพ่ือตอบสนองงานวิจัย (ความจุ ~20 
คน) นักวิจัยสามารถขอใช้ห้อง เครื่องมือ รวมถึงขอยืมใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วต่างๆ เพ่ือการวิจัยได้ 
 นอกจากนั้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยังได้จัดให้มีช่องทางสนับสนุนการท าวิจัย โดยจัดตั้งกองทุนวิจัย
สนับสนุนการท าวิจัย การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัย รวมถึงจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการวิจัย  ในปีการศึกษา 2558 คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีอาหาร จ านวน 5 คน คือ Asst.Prof.Dr. 
Karthikeyan Venktachalam ผศ.ดร.สมหวัง เล็กจริง ผศ.ดร.ปารมี หนูนิ่ม ดร.ชูขวัญ เตชกานนท์ และดร.
วิบูลย์ ป้องกันภัย ได้รวมกลุ่มขอทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการและวิจัยทางนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
จากกองทุนวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับการอนุมัติเงินทุนในเดือนเมษายน พ.ศ.  2559 จ านวน 
1,365,000 บาท เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับวิจัยจ านวน 14 รายการ ซึ่งสามารถ
รองรับงานวิจัยของคณาจารย์และงานวิจัยโครงงานของนักศึกษาได้  โดยได้ใช้งานในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่าน
มาเพ่ือรองรับการท าวิจัยของคณาจารย์และรองรับโครงงานของนักศึกษาจ านวน 20 คน 
 
9.4 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศและอุปกรณ์มีความทันสมัยและมีจ านวนเพียงพอส าหรับการเรียนการสอน 
และการท างานวิจัย 
 9.4.1 กระบวนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของหลักสูตร 

กระบวนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของหลักสูตร ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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1. งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
หลักสูตรที่ต้องการ โดยมีงบประมาณ จ านวน 100,000 บาท 

2. จัดท าบันทึกถึงหลักสูตร เพ่ือขอความต้องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. เข้าท่ีประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพื่อสรุปผลความต้องการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. ส่งแบบเสนอความต้องการจัดซื้อไปที่ งานพัสดุ โดยงานพัสดุเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง 
หมายเหตุ : ในเบื้องต้นโปรแกรมที่เป็นของ MicroSoft ทั้งหมด ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตใหญ่

จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ 
 
9.4.2 จ านวนห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา 

ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2561 มี จ านวน 
4 ห้อง ดังนี้ 

   1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 2 หัอง 
   2. ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 2 หัอง 
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้จัดให้มีห้อง Lab ภาษา จ านวนขนาด 60 ที่นัง่ จ านวน 2 ห้อง 

 
9.4.3  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ศูนย์สนเทศและ

การเรียนรู้ 
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้จัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานเทคโนโลยี

และการเรียนรู้ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปี
การศึกษา 2560 เพ่ือจะได้น าผลประเมินมาใช้ในการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

รายการเอกสารแนบ : สรุปผลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานเทคโนโลยีและการ
เรียนรู้ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
9.4.5 ความพร้อมของห้องปฏิบัติการสารสนเทศและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน และการ

ท างานวิจัยของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร  
 หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารได้รับการบริการและความสะดวกจากการให้บริการของศูนย์สนเทศและ
การเรียนรู้ในการให้บริการการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Wifi และระบบ LAN โดยในปี 2560 มีจุด
ให้บริการ WiFi รวม 128 จุด มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 ขนาด คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 
Mbps จ านวน  60 จุด และแบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด และในปี 2561 มีจุด
ให้บริการ WiFi จ านวน 143 จุด ได้เปลี่ยนจุดให้บริการ WiFi ชนิด ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 ขนาด คือ 
แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด และแบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 800 Mbps 
จ านวน 75 จุด  ซึ่งได้เพ่ิมจุดบริการ WiFi    และได้เพ่ิมอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลท าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในการ
ให้บริการและท าให้ประสิทธิภาพในการใช้งานอินเตอร์เน็ตดีขึ้น มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการใช้งาน
ของอาจารย์และนักศึกษาได้ดีขึ้น 

ส าหรับห้องปฏิบัติการสารสนเทศของวิทยาเขตซึ่งให้บริการกับทุกหลักสูตรนั้น พบว่ามีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จ านวน 4 ห้อง (ความจุ 60 ที่นั่ง 2 ห้อง และความจุ 80 ที่นั่ง 2 ห้อง) มีห้องปฏิบัติการทางภาษา
จ านวน 4 ห้อง (ความจุ 50 ที่นั่ง 2 ห้อง และความจุ 60 ที่นั่ง 2 ห้อง) โปรแกรม Microsoft (R) ได้รับการ
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สนับสนุนจากวิทยาเขตหาดใหญ่ ส่งผลให้มีความทันสมัยเหมาะสมต่อการใช้งานของอาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร 
 
9.5 มีการจัดสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับผู้มีความต้องการ
พิเศษ 
 9.5.1 หอพัก  
 วิทยาเขตได้มีหอพักที่มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีความปลอดภัย ดังแสดงในตารางที่ 9.2-9.3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9.2 การส ารวจความพอเพียงของหอพัก ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 
 

หอพัก 

 

จ านวน
ห้องพัก 

(รวม) 

 

รองรับ
นักศึกษา 

 

นักศึกษาเข้าพักปี 60  
 

รวม
นักศึกษา 
ทั้งหมด 

 

จ านวนห้อง 
ที่เปิดบริการ 
ปีการศึกษา 

2560 

 
 

จ านวนห้องว่าง 

 

สามารถรองรับ
นักศึกษาได้เพิ่ม 

 

นักศึกษา
ผู้หญิง 

 

นักศึกษา
ผู้ชาย 

หอพักมหาวิทยาลัย 
หอพักนางยวนและเชี่ยวหลาน 
(บริการห้องละ 3 คน) 

 
208 ห้อง 

 
624 คน 

 
59 คน 

 
24 คน 

 
83 คน 

 
24 ห้อง 

 
181 ห้อง 

 
541 คน 

หอพักมหาวิทยาลัย 
หอพักช่อม่วง (47ห้อง) 
หอพักพวงผกา (47ห้อง) 
หอพักดาหลา (54ห้อง) 
หอพักปาริชาติ (54ห้อง) 
(บริการห้องละ 4 คน) 

 
 
 

202 ห้อง 

 
 

 
 

808 คน 

 
 
 

350 คน 

 

 
 

242 คน 

 
 
 

 
592 คน 

 

 
 

171 ห้อง 

 

 
 

31 ห้อง 
 

 

 
 

197 คน 

หอพักในก ากับ (สหกรณ์) 
อาคาร5, 6 ,7 ,8 และ9 
(บริการห้องละ2คนและ 3คน) 

 
  400 ห้อง 

 
888 คน 

 
888 คน 

 
- 

 
888 คน 

 
400 ห้อง 

 
- 

 
- 

   สรุป (รวม)  2,320 คน 1,297 คน      266 คน 1,563คน  212 ห้อง 738 คน 
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ตารางท่ี 9.3 ตารางแสดงจ านวนหอพักและจ านวนห้องพัก ประจ าปี 2560 

 
ชื่อหอพัก 

 
ประเภทหอ  

ผู้หญิง/ผู้ชาย 

 
ประเภทห้อง  
(พัดลม/AC) 

 
รองรับนักศึกษา 

ห้องละ 

 
จ านวนห้อง 

1. หอพักนางยวน หญิง พัดลม 3 คน 104 ห้อง 
2. หอพักเชี่ยวหลาน ชาย พัดลม 3 คน 104 ห้อง 
3. หอพักช่อม่วง ชาย พัดลม 4 คน 47 ห้อง 
4. หอพักพวงผกา ชาย พัดลม 4 คน 47 ห้อง 
5. หอพักดาหลา หญิง พัดลม 4 คน 54 ห้อง 
6. หอพักปาริชาติ หญิง พัดลม 4 คน 54 ห้อง 
7. หอสหกรณ์ (5) หญิง พัดลม 2 คน 88 ห้อง 
8. หอสหกรณ์ (6) หญิง พัดลม 3 คน 88 ห้อง 
9. หอสหกรณ์ (7) หญิง พัดลม 2 คน 88 ห้อง 
10. หอสหกรณ์ (8) หญิง พัดลม 2 คน 88 ห้อง 
11. หอสหกรณ์ (9) หญิง พัดลม 2 คน 48 ห้อง 

 
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในหอพัก ประจ าปีการศึกษา 2560 
1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางข้ึนหอพัก  
2. กาหนดเวลา เข้าหอเวลา 05.30 และปิดหอ 24.00 น.  
3. กาหนดนักศึกษาขึ้น ลง หอพักทางเดียว  
4. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ทุกหอพัก  
5. มีแสงสว่างภายในหอพัก  
นอกจากนี้ระบบความปลอดภัยของหอพักต่างๆ แสดงในตารางที่ 9.4  
 
กรณีไฟฟ้าดับ หอพัก  
- มีไฟแสงสว่างส ารอง ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ประมาณ 30 นาท ี 
- กรณีเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงจะมีเครื่องสารองไฟ (UPS) ซึ่งสามารถสารองไฟได้ประมาณ 30 นาที  
กรณีแก๊สระเบิด  
- มีถังดับเพลิงประจ าห้องปฏิบัติการทุกห้อง และถังดับเพลิงมีการ Maintenance ทุกปี เพ่ือให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ  
กรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมี  
- มีอ่างน้า และมี Shower สาหรับล้างตัวในห้องปฏิบัติการ กรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานโดนสารเคมี 
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ตารางท่ี 9.4 ระบบรักษาความปลอดภัยของหอพัก 

หอพัก ระบบรักษาความปลอดภัย 
หอพักมหาวิทยาลัยฯ 
ประกอบด้วย 2 อาคาร 
ได้แก่ 
  1.หอพักนางยวน 
  2.หอพักเชี่ยวหลาน 

ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดบริเวณหอพัก จ านวน 21 จุด 
 - ระบบสแกนลายนิ้วมือแต่ละหอพัก ทุกคลัสเตอร์ จ านวน 26จุด 
 - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ฯ 
 - มีถังดบัเพลิงภายในหอพักทุกหอพัก ติดตั้งทุกชั้น จ านวน 42 จุด 
 - ทางหนีไฟและประตูหนีไฟ 
 - มีสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ ติดตั้งทั้ง 2 อาคาร 
 - มีระบบตรวจจับควันภายในทุกหอพักท้ังภายในและภายนอกคลัสเตอร์  
 - มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติหากเกิดกรณีไฟฟ้าลัดวงจร 
 - มีเจ้าหน้าที่หอพักอยู่เวรประจ าวัน 
 - ด าเนินการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ให้พร้อมในการ  ใช้งาน 1 เดือน/ครั้ง 
 
การอบรมอัคคีภัย 
- หอพักจัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยภายในหอพักปี   ละ 1 ครั้ง 
- อบรมช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น หากเกิดกรณีลิฟต์ค้าง 

 
หอพักมหาวิทยาลัยฯ 
ประกอบด้วย 4 อาคาร 
  1.หอพักช่อม่วง 
  2.หอพักพวงผกา 
  3.หอพักดาหลา 
  4.หอพักปาริชาติ 

ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
 - ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 12 จุด 
 - ระบบสแกนลายนิ้วมือแต่ละหอพัก จ านวน 4 จุด 
 - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ฯ 
 - มีถังดับเพลิงภายในหอพักทุกหอพัก จ านวน 32 จุด 
 - ทางหนีไฟและประตูหนีไฟ 
 - มีเจ้าหน้าที่หอพักอยู่เวรประจ าวัน 
 - ด าเนินการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ให้พร้อมในการ  ใช้งาน 1 เดือน/ครั้ง 
การอบรมอัคคีภัย 
- หอพักจัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยภายในหอพักปี   ละ 1 ครั้ง 

หอพักในก ากับ (สหกรณ์
บริการ) ประกอบด้วย 5 
อาคาร 
 1. อาคาร 5  
 2. อาคาร 6 
 3. อาคาร 7  
 4. อาคาร 8  
 5. อาคาร 9 

ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
 - ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณหอพัก 
 - ระบบสแกนลายนิ้วมือแต่ละหอพัก จ านวน 1 จุด (ทางเข้าหอพัก) 
 - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหอพัก 
 - มีถังดับเพลิงภายในหอพักทุกหอพัก จ า 
 - ทางหนีไฟและประตูหนีไฟ 
 - มีเจ้าหน้าที่หอพักอยู่เวรประจ าวัน 
การอบรมอัคคีภัย 
- หอพักจัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยภายในหอพักปี   ละ 1 ครั้ง 
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9.5.2 ข้อมูลด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
1. มีนโยบายและแผนทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
2. มีผู้รับผิดชอบทางด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น รับผิดชอบทางด้านสารเคมี รับผิดชอบทางด้านกา

จัดของเสีย เป็นต้น  
3. เก็บสารเคมีในภาชนะที่เหมาะสม และมีฉลากชัดเจน  
4. มีการจัดเก็บถังแก๊สอย่างปลอดภัย  
- เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง  
- เก็บถังแก๊สในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากความร้อน ประกายไฟ แหล่งก าเนิดไฟ วงจรไฟฟ้า  
5. จ าแนกของเสียโดยอ้างอิงตามการกาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการกาจัด

ของเสีย สารเคมีอันตรายจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
6. มีการแยกประเภทขยะ เช่น ขยะทั่วไป อุปกรณ์การทดสอบที่เป็นแก้วแตก  
7. ของเสียจากการทดลองในห้องปฏิบัติการมีป้ายระบุชัดเจน มีการเก็บในภาชนะ และมีพ้ืนที่จัดเก็บ  
8. มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นนิรภัย เสื้อคลุม ที่เหมาะสมกับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ  
9. มีอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น อ่างล้างตา ชุดล้างตัว ถังดับเพลิง  
10. มีการอบรมนักศึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  
 
9.5.3 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้มีความต้องการพิเศษ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการบริหารแบบรวมบริการประสานภารกิจ (รวมศูนย์) ซึ่ งทางวิทยาเขตได้มี

การจัดสรรสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ เช่น ลานจอดรถผู้พิการ 
ทางลาดภายในอาคาร ทางลาดรอบมหาวิทยาลัย และจัดสถานที่ออกก าลังกายที่หลากหลายชนิด เช่น  สนาม
หญ้า สนามฟุตบอลกลางแจ้ง สนามฟุตบอลกลางแจ้งพร้อมอัฒจรรย์   สนามฟุตซอลในร่มพร้อมอัฒจรรย์ 
สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามเทนนิส 2 สนาม สนามเซปัดตะกร้อ 4 สนาม สนามเปตอง 4 สนาม สนาม
วอลเลย์บอล อาคารสระน้ าโอลิมปิค อาคารสันทนาการฟิตเนสและกีฬาในร่มพร้อมอัฒจรรย์ ซึ่งได้รับการ
บ ารุงรักษาให้เหมาะสมกับการเป็นอยู่ของผู้พิการอย่างสม่ าเสมอ 
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AUN 10  

Quality Enhancement 

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. 
Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni and 
employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Stakeholders’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] 
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เกณฑ์ 
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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

10.1 ความต้องการและข้อเสนอแนะจาก stakeholders ได้น ามาประเมิน และ เป็นส่วนช่วยในการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการน าความต้องการและข้อเสนอแนะของ stakeholders มาใช้ประเมิน
และเป็นส่วนช่วยในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการท างานของสาขาวิชา และเป็นข้อมูล
ส าหรับออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในรอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไป (ดังแสดงในตารางที่ 10.1)  
 หลักสูตรได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2559 มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์พิจารณาปรับปรุงรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร 
มคอ. 5 และ มคอ.6 นอกจากนี้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้ท าหน้าที่ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก
รอบ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต  
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ตารางท่ี 10.1 แหล่งข้อมูล stakeholders และวิธีการน าข้อมูลไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

แหล่งข้อมูล stakeholder วิธีการน าข้อมูลไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

จากบัณฑิต ข้อมูลจากบัณฑิตท่ีได้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรายวิชา ทักษะที่ขาด
แคลน และอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ กรรมการหลักสูตรมีการด าเนินการ
ดังนี้  
1. ปรับรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของ
ตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายวิชาชีพเลือก ที่สามารถปรับเนื้อหาได้
สอดคล้องและทันกับสถานการณ์  
2. จัดอบรมเพ่ิมเติมกรณีนักศึกษาที่ใกล้จบ เพื่อให้ได้รับความรู้
เพียงพอ เช่น อบรม ISO 9000 
3. น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขาดแคลนครุภัณฑ์ไปยังผู้บริหาร และ
ท าเรื่องของบประมาณเพ่ือซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติม 
4. รวมกลุ่มขอทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการและวิจัยทางนวัตกรรมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกองทุนวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือ
รองรับการเรียนการสอน โครงงานนักศึกา และงานวิจัยของคณาจารย์ 

จากผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะ
การใช้เครื่องมือ ความรู้ทั่วไป คุณธรรม จริยธรรม  
กรรมการหลักสูตรน าข้อมูลมาด าเนินการดังนี้  
1. อบรมความรู้ ทักษะเพ่ิมเติมให้นักศึกษา ในส่วนที่นักศึกษายังขาด 
2. ประชุมสาขาวิชาเพ่ือชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนก าชับในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักศึกษา  
3. ปรับเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรตามความเหมาะสม 

รายการหลักฐาน : 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 
2. รายงานประชุมสาขาวิชา  
3. แบบแสดงความคิดเห็นจากบัณฑิต  
4. วันสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  
5. แบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน แบบประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา 



122 
 

10.2 มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ชัดเจนและกระบวนการต้องถูกประเมินประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรงุต่อเนื่อง 

 หลักสูตรมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการของหลักสูตร โดยจะด าเนินการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บัณฑิตเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรมีการ
ประเมินหลักสูตรสม่ าเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม จากการน าข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรทางการศึกษา 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 ระบบการประเมินหลักสูตรเป็นดังนี้  

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  (ดูขั้นตอนจาก AUN 1) 
2. มีการปรับปรุงหลักสูตร เช่น การปรับเพิ่มรายวิชา การปรับเปลี่ยนแผนการเรียน โดยมีการ

ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 กรรมการหลักสูตรท าเรื่องเสนอมายังคณะ  
 คณะน าเรื่องเข้าประชุมกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการ

ปรับเปลี่ยน  
 คณะเสนอผลการพิจารณาจากกรรมการประจ าคณะไปยังวิทยาเขต จากนั้นจึงด าเนินการ

ปรับเปลี่ยนหลังจากได้รับอนุญาตจากวิทยาเขตแล้ว  
การประเมินประสิทธิภาพของการปรับปรุงหลักสูตรส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในการประชุมกรรมการประจ า

คณะ ในการแสดงความคิดเห็น เช่น ความล่าช้าของการท าเรื่องปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมีเรื่องดังกล่าวกรรมการจะ
เสนอผ่านคณบดีเพ่ือไปเสนอในระดับวิชาการวิทยาเขตต่อไป   

ในส่วนของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้ด าเนินการตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาเขต
และคณะ ในรอบการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จากหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 ปรับปรุงมาเป็นหลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร พ.ศ. 2553 สาขาวิชาได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอน แต่จากการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร พบว่าขั้นตอนการ
ปรับปรุงหลักสูตรมีความล่าช้า ท าให้ในปีแรกที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 สาขาวิชาไม่สามารถเปิดรับ
นักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาที่ด าเนินการเป็นโครงการแรก ๆ ได้ทัน  ดังนั้นในที่ประชุมหลักสูตรจึงได้มี
การหารือ และวางแผนมอบหมายงานในการปรับปรุงหลักสูตรล่วงหน้า มีการจัดผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
รวบรวมข้อมูลป้อนกลับส่วนต่างๆ รวมถึง มคอ.5 6 และ 7 ในทุกปีการศึกษา ท าให้การปรับปรุงหลักสูตรรอบ
ใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลา และสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในทุก
โครงการ 

รายการหลักฐาน : วาระการประชุมกรรมการหลักสูตร  
   วาระการประชุมสาขาวิชา 

     วาระการประชุมกรรมการประจ าคณะ  
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10.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ต้องถูกประเมินประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรุงต่อเนื่อง 

กระบวนการประเมินและปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลมีการด าเนินการ
ดังนี้  

ระดับการประเมิน กระบวนการประเมินและปรับปรุง  

ระดับชัน้เรียน การเรียนการสอน 
การประเมิน – หลักสูตรจัดให้มีการประเมินรายวิชาและประเมินอาจารย์ผู้สอน
ผ่านระบบการประเมิน https://tes.psu.ac.th/login.asp ทุกรายวิชา โดยอาจารย์
ผู้ประสานงานรายวิชารายงานผลการประเมินใน มคอ.5 และมคอ.6  
การปรับปรุง – อาจารย์ผู้สอน หรือทีมผู้สอน พิจารณาผลการประเมินรายวิชาและ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน และเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุงในการจัดท า มคอ.3 และ
มคอ.4 ของปีการศึกษาถัดไป ตัวอย่างการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน เช่น 
การปรับเพ่ิมเนื้อหาให้ทันสมัยขึ้น การปรับเปลี่ยนวิธีการ เช่น ปรับเปลี่ยนจากการ
สอนแบบ lecture เป็นแบบ active learning หรือการใช้สื่อเพ่ิมเติมให้นักศึกษา
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น   
 

การวัดและประเมินผล 
การประเมิน   – นักศึกษาสามารถประเมินความเหมาะสมของการวัดและ
ประเมินผลผ่านการให้ข้อคิดเห็นในระบบ https://tes.psu.ac.th/login.asp ทุก
รายวิชา นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบการประเมินผล
ของทุกรายวิชา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายงานผลการประเมินใน มคอ.5 
และมคอ.6 
การปรับปรุง  – อาจารย์ผู้สอน หรือทีมผู้สอน พิจารณาผลการประเมินวิธีการวัด
และประเมินผล และพิจารณาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล เช่น ใช้วิธีการที่
หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ปรับเปลี่ยนสัดส่วนคะแนน 
เป็นต้น และเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุงในการจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 ของปี
การศึกษาถัดไป 
 
**กระบวนการประเมินและปรับปรุง ด าเนินการผ่านระบบของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในการจัดท ารายละเอียดวิชา มคอ.3 4 จัดท าผลการ
ด าเนินงานตาม มคอ.5 6 ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนจะ
ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และปรับปรุงให้ดี
ขึ้นในทุกๆ ปีการศึกษา 
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ระดับสาขาวิชา การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
สาขาวิชาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลตามนโยบายของ
คณะและวิทยาเขต  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1. หัวหน้าสาขาวิชารับทราบนโยบายจากกรรมการประจ าคณะ 
2. จัดประชุมสาขาวิชาเพ่ือชี้แจงนโยบาย  เช่น การมี active learning 50% การ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 20% และเพ่ิมไปเรื่อยๆ หรือการให้มี 1 วิชา ใน 
1 สาขา ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งเทอม หรือการจัดกลุ่มผู้เรียน กลุ่มเรียนละ
อย่างน้อย 80 คน  เป็นต้น ส่วนรูปแบบการวัดและประเมินผลในปีที่ผ่านมายังไม่มี
การปรับเปลี่ยนมากนัก ยังคงเป็นรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงและเน้นความ
หลากหลายของการประเมิน 

ระดับคณะ การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
ในระดับคณะมีการด าเนินการดังนี้  
1.  คณะรับนโยบายมาจากวิทยาเขต  
2.  ประชุมกรรมการประจ าคณะ เพ่ือเสนอเรื่องต่อหัวหน้าสาขาวิชาและกรรมการ
ทุกคนทราบ เช่น  การสอนแบบ active learning 50% การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
50% การจัดกลุ่มผู้เรียนในแต่ละรายวิชา การให้มีรายวิชาเลือก ไม่เกิน 1 เท่า เป็น
ต้น  
3.  กรรมการประจ าคณะ และหัวหน้าสาขาวิชารับทราบและน าไปด าเนินการต่อไป  

ระดับวิทยาเขต  การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
วิทยาเขตรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย  และนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ
จากนั้น ประชุมเพ่ือชี้แจงและมอบหมายงานไปยังหัวหน้าส่วนต่างๆ เพ่ือสนอง
นโยบาย และปรับเปลี่ยน 

รายการหลักฐาน : 1. วาระการประชุมกรรมการหลักสูตร  2. วาระการประชุมสาขาวิชา 3. วาระการประชุม
กรรมการประจ าคณะ   4. วาระการประชุมวิทยาเขต    5. มคอ.3-6   

 
10.4 มีการน าผลการวิจัย (ของอาจารย์ นักศึกษา) มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร 
 คณาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัยภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศจ านวนมาก มุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงในความช านาญแต่ละด้านของคณาจารย์ หรือทีมงาน ผลงานวิจัย
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ทั้งปัจจุบันและอดีตมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้
จากงานวิจัย และผลงานถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในรูปแบบการบรรยายในชั้นเรียน และรวมถึงการท าโครงงาน
นักศึกษา และสหกิจศึกษาร่วมกันกับภาคเอกชน ภายใต้การก ากับดูแลของที่ปรึกษาที่มีความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้านร่วมก ากับดูแล ให้ความเห็นในระหว่างท างานวิจัยดังกล่าว การค้นพบองค์ความรู้ใหม่จากกระบวน
วิจัยจะน าไปสู่ผลงานตีพิมพ์ หรือจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรจากบุคลากรของเรา การบูรณาการผลการวิจัยมาใช้
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ในการเรียนการสอน จะช่วยท าให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากอาจารย์ถ่ายทอด
องค์ความรู้ใหม่จากการท าวิจัยจริงลงสู่การเรียนการสอน 
 
 ตัวอย่างการน าผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษามาใช้ในการบูรณาการกับการเรียนการสอน
แสดงดังตารางที่ 10.2  
 
ตารางท่ี 10.2 การบูรณาการผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษากับการเรียนการสอน 

รายวิชาที่มีการบูรณาการงานวจิัย 
ในการเรียนการสอน 

รายละเอียดการบูรณาการงานวจิัย /  
รายการหลักฐาน 

1. 933-203 Food Processing 
Tech. 

ใช้องคค์วามรู้จากงานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยนางรม
พาสเจอร์ไรส์ในระหว่างการเก็บรกัษาที่อุณหภูมิแชเ่ย็นภายใต้สภาวะ
ดัดแปลงบรรยากาศ” ของ ผศ.ดร.สมหวงั เล็กจริง และ “การยืดอายุการ
เก็บรกัษาไขแ่ดงเค็มอบแห้งทีอุ่ณหภูมิแช่เย็นภายใต้สภาวะดัดแปลง
บรรยากาศ” ของ ผศ.ดร.ปารมี หนูนิ่ม มาบูรณาการเพื่อใชป้ระกอบการ
จัดการเรียนการสอน / มคอ.3 วชิา 933-203 

2. 933-311 Food Processing 
Innovation 

ใช้องคค์วามรู้จากงานวิจัยของ ดร.ชูขวญั เตชกานนท์ เกี่ยวกับ high 
pressure processing of fruits and pulsed electric fields processing 
มาบูรณาการเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน/มคอ.3 วิชา 933-311 

3.  933-342 Food Quality 
Assessment and Control 

น าตัวอย่างงานวิจัย เรื่อง "นวัตกรรมการเคลือบและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่อยืดอายุการเก็บรกัษาไขเ่ค็มไชยา" "นวัตกรรมการยืดอายุไข่แดงเค็ม
พร้อมปรุง" “การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวลอยไข่แดงเค็มน้ าขิง” ของ ผศ.ดร.
สมหวัง เลก็จริง ผศ.ดร.ปารมี หนูนิ่ม และ ดร.ชูขวญั เตชกานนท ์มาเป็น
กรณีศกึษาในการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรียนการสอน / มคอ.3 วิชา 
933-342 

4.  933-372 Nutrition ใช้องคค์วามรู้จากการท าปฏิบัติการในรายวิชา 933-342 Food Quality 
Assessment and Control (ใช้ผลการวิเคราะห์ค่าพลังงานในอาหารชนิด
ต่างๆ จากการเรียนรายวิชา 933-342 Food Quality Assessment and 
Control น ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้) มาบูรณาการเพือ่ใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอน/ มคอ.3 วิชา 933-372 

5.  933-344 Food Risk Analysis ใช้องคค์วามรู้จากงานวิจัยเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio 
paraheamolyticus และ Vibrio vulnificus ในอาหารทะเล” ของ ดร.พร
พงษ์ สุทธิรักษ์ และจากงานวิจัยเรื่อง “การส ารวจเชื้อราที่สร้างสารพิษอะฟ
ลาทอกซินและฟูโมนิซินในเมล็ดกาแฟไทย” ของ ผศ.ดร.ปารมี หนูนิ่ม มา
บูรณาการเพือ่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน/ มคอ.3 วิชา 933-344 
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นอกจากนี้หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร มีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้การท า
วิจัยชั้นเรียน โดยคณาจารย์และสาขาวิชาร่วมกันวางแผนพัฒนาความรู้และการบูรณาการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 11 และทักษะพ้ืนฐานด้านการวิจั ย โดย
มอบหมาย ผศ.ดร.ปารมี หนูนิ่ม ท าวิจัยชั้นเรียนซึ่งได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้รายวิชาการประเมินและควบคุมคุณภาพอาหารโดยวิธีการท าปฏิบัติการกับวิธีการเรียนรู้ผ่าน
โครงงาน” ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา และทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้ผ่านโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา และทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองสูงกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ผ่านการท าปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ซึ่ง ผศ.ดร.ปารมี หนูนิ่ม ได้น าเสนอผลจากการวิจัยนี้แก่คณาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีอาหารผ่านกลุ่มสนทนา
ออนไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ที่
เหมาะสมในปีการศึกษาถัดไป โดยในปีการศึกษา 2561 ในเบื้องต้นได้มีการวางแผนในการใช้ผลจากการวิจัย
ชั้นเรียนนี้ ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 933 -341 Food Quality 
Assessment and Control 

(รายงานผลการด าเนินการทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ของ ผศ.ดร.ปารมี หนูนิ่ม) 

 
10.5 มีการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่อย่างไร 

สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีกระบวนการประเมินคุณภาพและน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือให้
เกิดการพัฒนา ดังนี้ 

10.5.1 งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มีกระบวนการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยได้ด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการรับบริการ 
 โดยใช้ Google From เป็นเครื่องมือในการกรอกแบบประเมินในแต่ละปีการศึกษา 

2. ประกาศเชิญชวนให้ อาจาร์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจใน
การรับบริการ 

3. จัดท าสรุปผลประเมินน าเสนอต่อผู้บริหารที่ดูแลงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ 
4. น าปัญหา อุปสรรค์ เข้าที่ประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา และ

ปรับปรุงงานต่อไป 
 
10.5.2 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง   

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จะมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าใช้
บริการในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นประจ าทุก ๆ ภาคการศึกษา เมื่อนักศึกษาเรียน
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ปฏิบัติการจบในแต่ละภาคการศึกษา ก็จะให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจใน
การใช้บริการ 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้ใช้บริการในภาคการศึกษาที่ 1/60 จ านวน 
515 คน ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเป็นนักศึกษา 98.3% 
และอาจารย์ 11.7% นักศึกษาชั้นปีที่ 1 44.7% นักศึกษาชั้นปีที่ 2 30.5% นักศึกษาชั้นปีที่ 3 22.6% และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 2.20% ในหัวข้อต่าง ๆ เป็นดังต่อไปนี้ 

 
รายละเอียดการประเมิน ผลการประเมิน 

1. ด้านนักวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมการปฏิบัติการ 
1.1 ความตรงต่อเวลา 
1.2 ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการควบคุมการปฏิบัติการ 
3. บุคลิกภาพ วุฒิภาวะ ทางอารมณ์ในการควบคุมปฏิบัติการ 
4. ความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน าและการแก้ปัญหา 

 
ดีมาก 

ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
1. สภาพห้องปฏิบัติการเหมาะสมต่อการปฏิบัติการ 
2. ความสะอาด 
3. ความเป็นระเบียบ 
4. ขนาดห้องและโต๊ะปฏิบัติการ 
5. ระบบป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
1. จ านวนเครื่องมือเพียงพอต่อการปฏิบัติการ 
2. คุณภาพของเครื่องมือ ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
3. ความทันสมัย 

 
ดี 
ดี 
ดี 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องโครงงาน/วิจัย จากนักศึกษาจ านวน 52 คน เป็นดังนี้  

(ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด) 

รายละเอียดการประเมิน ผลการประเมิน 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการคล่องตัว/ไม่ซับซ้อน 
1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน – หลัง 
1.4 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามเวลาก าหนด 

 
3.46 
3.48 
3.59 
3.42 

2. ด้านห้องปฏิบัติการ(ห้องปฏิบัติการวิจัยและโครงงานนักศึกษา)       
2.1 ขั้นตอนในการให้บริการด้านพ้ืนที่ในการท าวิจัย/โครงงาน
นักศึกษาเหมาะสม 
2.2 ความพอเพียงของพ้ืนที่ในการท าวิจัย/โครงงานนักศึกษา 

 
3.51 

 
3.61 
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2.3 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการวิจัย/โครงงาน 
     นักศึกษา 
2.4 ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ (แสงสว่าง อุณหภูมิ   
     สภาพแวดล้อม) 
2.5 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย/โครงงานนักศึกษา 

3.31 
 

3.33 
 

3.02 
3. ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์/ครุภัณฑ์ 
3.1 ขั้นตอนการให้บริการครุภัณฑ์โครงงาน / วิจัย มีความเหมาะสม 
3.2 ทรัพยากรมีความเพียงพอต่อความต้องการ 
3.3 ประสิทธิภาพในการใช้งาน 
3.4 ความทันสมัย / ส่งเสริมการท าวิจัย 

 
3.48 
2.86 
3.10 
2.94 

4.ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์  (เครื่องแก้ว) 
4.1 ขั้นตอนในการให้บริการวัสดุวิทยาสตร์มีความเหมาะสม 
4.2 ทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการ 
4.3 คุณภาพ 

 
3.87 
3.29 
3.42 

5.ด้านสารเคมี 
5.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 
5.2 ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
5.3 สารเคมีที่ให้บริการตรงตามความต้องการ 
5.4 คุณภาพ 

 
3.61 
3.15 
4.21 
3.48 

6.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
6.1 ให้บริการด้วยความสุภาพและเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
6.2 มีความเอาใจใส่  กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ 
6.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 
6.4 ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 
6.5 บุคลากรสามารถให้บริการได้ตรงตามก าหนดเวลา 

 
3.59 
3.96 
3.59 
3.61 
3.46 

 
 ซึ่งจากผลการประเมินในด้านต่าง ๆ นั้น พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง – ดี ทางศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางก็จะน าผลการประเมินไปแก้ปัญหาการให้บริการเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจมากขึน้  
 โดยศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางได้น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงดังนี้ 
 1. การขอบทปฏิบัติการล่วงหน้ามายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับรองรับการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 - การของบประมาณเพ่ือสนับสนุนรายวิชาปฏิบัติการ จะมีการประสานงานกับอาจารย์ประจ ารายวิชา 
เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณที่จะใช้ เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
 - การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมี ประจ ารายวิชาปฏิบัติการให้ทันเวลา
ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน 
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 2. ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางจะท าการส ารวจ รวบรวม สรุปรายการครุภัณฑ์ที่
ขาดแคลนน าเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณางบครุภัณฑ์ และถ้าหากครุภัณฑ์นั้นผ่านการพิจารณาก็จะด าเนิน 
การก าหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ให้พัสดุจัดซื้อต่อไป 
 3. ทางศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางจะมีการประชุมหารือกันเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งหาก
มีปัญหาในการเรียนการสอนปฏิบัติการ หรือปัญหาอ่ืน ๆ ก็จะมีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 
10.5.3 งานอาคารสถานที่ 
งานอาคารสถานที ่มีการด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. ให้แม่บ้านด าเนินการส ารวจครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนก่อนเปิดให้บริการห้องเรียน และหลังปิด

บริการ  
2. ให้แม่บ้านด าเนินการส ารวจแจ้งรายการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า และระบบอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง ก่อนเปิดให้บริการห้องเรียน  
3. มีช่องทางให้ผู้รับบริการแจ้งซ่อมได้หลากหลาย  
4. มีการสื่อสาร สอบถามคุณภาพ และติดตามงานหลังจากการซ่อม  
5. ประสานการท างานระหว่างผู้ขอใช้บริการกับช่างซ่อมแซม โดยมีระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์

ให้บริการ 
 
10.5.4 งานวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 
งานวิศวกรรมและซ่อมบ ารุงมีการด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. ให้ช่างด าเนินการส ารวจซ่อมแซมและบ ารุงรักษาก่อนเปิดให้บริการห้องเรียน  
2. ให้ช่างด าเนินการส ารวจซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิด 

ให้บริการห้องเรียน  
3. มีช่องทางให้ผู้รับบริการแจ้งซ่อมได้หลากหลาย  
4. มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานของช่างเพ่ือแจ้งสถานะการซ่อม เพ่ือให้ช่างสามารถปฏิบัติงาน

ได ้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง  
5. มีการสื่อสาร สอบถามคุณภาพ และติดตามงานหลังจากการซ่อม 
 
10.5.5 งานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 
งานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มีกระบวนการน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือให้

เกิดการพัฒนา โดยได้ด าเนินการตามกระบวรการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. งานบรรณสารสนเทศ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการรับบริการทุกปี

การศึกษา โดยแจกแบบประเมินให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก ในการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด  

2. ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 และแจกให้กับผู้เข้าใช้บริการ จ านวน 500 ชุด   
จัดท าสรุปผลประเมินเสนอต่อผู้บริหารที่ดูแลงานบรรณสารสนเทศ และผู้บริหารฝ่ายประกันคุณภาพ

ของวิทยาเขต 
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3. น าข้อมูลที่ได้รับจากผลประเมินเข้าที่ประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา 
ปรับปรุง และพัฒนางานให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป 
 
10.6 มีการจัดระบบการน าข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการประเมินและการปรับปรุง
พัฒนา 
 การให้ข้อคิดเห็นหรือการตอบกลับข้อมูลต่างๆ ได้รับจากหลากหลายวิธีการที่แตกต่างกัน ตามที่ได้
อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ความเห็นและความคิดเห็นของคณาจารย์ และนักศึกษาในปัจจุบันได้เก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามหรือการประเมิน การสัมภาษณ์ ตอบกลับ หรือการวิพากษ์วิจารณ์จากศิษย์เก่า และนายจ้าง 
หรือแม้แต่ข้อมูลการนิเทศงานนักศึกษาที่ออกไปฝึกงาน และท าสหกิจศึกษาในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ ที่ได้รับมีการน ามาประเมิน และใช้ในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่
ผ่านมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน ภาครัฐ หรือผู้ใช้งานบัณฑิตที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตร 
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AUN 11  

Output 

 
Criterion 11 

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

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

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

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
 
11.1 อัตราการส าเร็จการศึกษา การตกออกของนักศึกษาได้มีการส ารวจ ติดตาม รวมทั้งมีการ 
benchmark เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 

 อัตราการสอบผ่านและอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยมีการใช้
ระบบสารสนเทศ (ระบบ SIS) เพ่ือการติดตามดูแลผลการเรียนของนักศึกษา และมีรายละเอียดเกี่ยวกับผล
การศึกษาประจาภาคการศึกษา ผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค 
และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) ยังมีระบบการอนุญาตและไม่อนุญาต
ให้ลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษา ต่ากว่า 2.00 (ภาวะวิกฤต) โดยระบบจะไม่อนุญาตให้
นักศึกษาที่มีผลการศึกษาต่ากว่า 2.00 ลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ มีระบบของอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาช่วย
ในการวางแผนให้กับนักศึกษา โดยผู้ที่จะอนุญาตให้ลงทะเบียนคืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เป็นการสร้าง
เงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการวาง
แผนการเรียนได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทะเบียนเรียน เพ่ือลดปํญหาในเรื่องการตกออกกลางคันของนักศึกษา 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และ 2558 ข้อ 
16.5 การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติ
ต่อ อธิการบดีผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่เป็นหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 

11.1.1 กระบวนการในการติดตามดูแลผลการศึกษาของนักศึกษา (ระบบ SIS) 
ส่วนกลางมีระบบสารสนเทศนักศึกษา  (SIS) มีระบบ การอนุญาตและไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน

ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษา ต่ ากว่า 2.00  โดยระบบจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่มี ผลการศึกษาต่ ากว่า 
2.00  ลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ  และผู้ที่จะอนุญาตได้คืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เป็นการสร้าง
เงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ เพ่ืออนุญาตการลงทะเบียนเรียน  
 

11.1.2 กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก ตกออก 
ส่วนกลาง มีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาตกออก และส่งไปพร้อมกับการเสนอชื่อนักศึกษาเพ่ือไป

รับรองผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา  โดยในรายงานมีผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ระดับ
คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) และรายงานชื่อนั กศึกษาตกออก โดยใน
รายงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาก่อนหน้า และ
สถานภาพผลการศึกษาก่อนหน้า  เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

ส่วนกลาง มีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาขอลาออก  ผ่านค าสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาซึ่งส่งให้คณะทุกครั้งที่มีนักศึกษามาขอลาออก  และในค าร้องขอลาออกนักศึกษาต้องไปขอความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย 

 
 11.1.3 อัตราการคงอยู่ และตกออกของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนปี 2556 จนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและมีสถิติการตกออกระหว่าง
เรียนตามตาราง 11.1 ซึ่งพบว่าอัตราการสอบผ่านของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารเป็นที่น่าพอใจ 
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(78.74%)   การลาออกกลางคัน มีหลายสาเหตุ เช่น สอบเข้าใหม่ที่มหาวิทยาลัยอ่ืน มีการย้ายสาขาไปเรียนที่
วิทยาเขตอ่ืน 

ตารางท่ี 11.1 อัตราการคงอยู่และตกออก 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 
2556 127  93 7 19 3 1 2 
2557 92  59 - 3 9 0 0 
2558 91  NC - 22 5 0 0 
2559 76  NC - 5 0 0 0 
2560 70  NC  4 0 0 0 

หมายเหตุ NC-ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 
11.2 มีการก าหนดและติดตามระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศึกษา รวมทั้งมีการ  benchmark เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนา 

ในหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาปกติคือ 4 ปีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร
ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาใช้ระยะเวลาอยู่ที่ 4 ปี นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนปี 2556 มีอัตราการส าเร็จการศึกษา
ในระยะเวลา 4 ปี ร้อยละ 73.23 ในการจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี งานทะเบียนและ
ประมวลผลเป็นผู้สรุปข้อมูลจ านวนนักศึกษาคงอยู่ปัจจุบัน ไว้ที่  

http://reg.surat.psu.ac.th/stdsum/stdsum_home.php  ปัจจุบัน 31 ก.ค. 2560 มีรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษา
ดังตารางที่ 11.2 

ตารางท่ี 11.2 จ านวนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารปัจจุบันที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 

ระดับ/คณะ/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

56 57 58 59 60 61 รวม 
สาขาเทคโนโลยีอาหาร 0 3 82 69 66 48 268 

 

โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาตกค้าง รหัส 55 จ านวน 3 ราย ที่จบในปีการศึกษานี้ จากสถิติ
การจบของนักศึกษารหัส 56 ในปีการศึกษา 2560 คิดค่าเฉลี่ยจ านวนปีในการศึกษาได้เป็น 4.07 ปี  
 
  

http://reg.surat.psu.ac.th/stdsum/stdsum_home.php%20%20ปัจจุบัน
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11.3 มีการติดตามอัตราการได้งานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งมีการ benchmark เพื่อน าไปสู่
การพัฒนา 

 ก่อนส าเร็จการศึกษานักศึกษามีทางเลือกของการท าวิจัยในวิชาโครงงานนักศึกษาที่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของอาจารย์ที่มีความช านาญในศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร ผลงานวิจัยบางงานได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ และนานาชาติ หรือสามารถเลือกเรียนสหกิจศึกษา ซึ่งตอบโจทย์งานวิจัยหรือปัญหาที่เป็น
ความต้องการจริงของผู้ประกอบการ นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งท า
ให้โอกาสที่จะได้รับงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยได้จัดการส ารวจการได้งานของนักศึกษาจากทุกปี ในช่วงรับปริญญา (กันยายนทุกปี) 
โดยในปี 2560 ได้สรุปข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 
กรกฎาคม 2561) ดังแสดงในตารางที่ 11.3 

ตารางท่ี 11.3 การมีงานท าของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหารจบปีการศึกษา 2559 

หลักสตูร จ านวน
บัณฑิตที่
ส าเรจ็
การศึกษาปี
การศึกษา 
2558 

จ านวนบัณฑติ
ที่ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวน
บัณฑิตทีต่อบ
แบบสอบถาม 
(ไม่รวมศึกษา
ต่อ) 

ร้อยละของ
บัณฑิตทีไ่ด้
งานท าแล้ว 
(ไม่รวม
ศึกษาต่อ) 

จ านวน
บัณฑิตทีไ่ด้
งานท าแล้ว 

จ านวณ
บัณฑิตที่
ศึกษาต่อ 

จ านวน
บัณฑิตที่ยัง
ไม่ท างาน 

เทคโนโลยี
อาหาร 

102 93 90 54.44 52 

(55.91%) 

3 

(3.24%) 

38 

(40.85) 

 
บัณฑิตที่จบการศึกษาได้เข้ามาท าแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวการณ์ได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปี 

หลังจากจบการศึกษา จ านวน 93 คน จากจ านวนบัณฑิตท่ีจบทั้งหมด 102 คน คิดเป็น 91.18% พบว่า บัณฑิต
ที่ได้งานท า คิดเป็น 55.91% จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อคิดเป็น 3.24% จากข้อมูลที่ได้พบว่าการได้งานท าของ
บัณฑิตยังน้อยกว่าเป้าหมาย เมื่อตรวจสอบพบว่า มีบัณฑิตบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้นตัวเลขท่ีได้จึง
ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง จึงอาจต้องมีการปรับแก้ไขในปีการศึกษาถัดไปในส่วนของแบบสอบถามที่ใช้  
 
11.4 มีการติดตามชนิดและปริมาณของงานวิจัยโดยนักศึกษา รวมทั้งมีการ benchmark เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนา 

การวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในปีการศึกษา 2560 มี 2 รูปแบบคือ การท าโครงงาน
นักศึกษา และการท าสหกิจศึกษา 

11.4.1 โครงงานนักศึกษา  
การท าโครงงานนักศึกษาแบ่งเป็น  
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1. โครงงานนักศึกษา 1 จ านวน 2 หน่วยกิต นักศึกษาจะเลือกหัวข้อโครงงาน สืบค้นข้อมูล เขียน
โครงการวิจัย และน าเสนอโครงร่างโครงงานนักศึกษาภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา และสอบโครง
ร่างของโครงงาน 

2. โครงงานนักศึกษา 2 จ านวน 4 หน่วยกิต นักศึกษาจะด าเนินการวิจัยโครงการวิจัยที่เสนอ น าเสนอ
ผลการทดลอง รายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอผลการวิจัย และส่งเล่มรายงานโครงงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 28 คนลงทะเบียนเรียนโครงงานนักศึกษาและท า
โครงงานนักศึกษาจ านวน 28 เรื่อง 

 
11.4.2 สหกิจศึกษา 
การด าเนินงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร มีลักษณะเป็นการวิจัยในสถาน

ประกอบการ การท าโครงงานนักศึกษาแบ่งเป็น 
1. สหกิจศึกษา 1 จ านวน 1 หน่วยกิต เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน ทบทวนความรู้

วิชาการ และเรียนรู้การท าโครงงาน 
2. สหกิจศึกษา 2 จ านวน 5 หน่วยกิต เป็นการปฏิบัติงานและท าวิจัยในสถานประกอบการ ภายใต้

การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอผลการวิจัย และส่งเล่มรายงานวิจัยสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 51 คนลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษาและท าวิจัยสหกิจ

ศึกษาจ านวน 27 เรื่อง 
 
งานวิจัยโดยนักศึกษา ทั้งจากการท าโครงงานและสหกิจศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดย

เห็นได้จากผลงานโครงงานนักศึกษาหลายชิ้นงาน ได้ส่งตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาเพ่ือเป็น manuscript 
ส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ เช่น 

 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่พัฒนามาจากงานวิจัยของนักศึกษา 
Venkatachalam, K., Khamkhom, S., Srimard, P., Nadon, S. and Wibunkarn, K. 2018. Effect of 

different packaging materials on the quality changes of Chaiya salted duck egg white 
meringue at ambient temperature. Poster presentation delivered at the Food 
Innovation Asia Conference, Thailand, 14-16 June 2018. 

Phanthiwa Thijai, Paramee Noonim and Racha Tepsorn.  2017.  Efficacy of Acidified Nitrite 
on the Contamination Reduction of Salmonella Typhimurium on Chicken 
Meat.  Proceeding of The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017), 15-
17 June 2017. pp 104-111.  

Muna Lorheem, Paramee Noonim and Racha Tepsorn.  2017.  Antimicrobial Properties of 
Eugenol and Cinnamaldehyde in Binary and Ternary Combinations.  Proceeding of 
The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017), 15-17 June 2017. pp 
112-120. 
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Lekjing, S., Noonim, P., & Boottajean, S. 2017. Substitution of wheat flour with Sangyod 
brown rice flour in snack products: Effects on physicochemical and sensory 
properties. Starch Update 2017. The Bangkok International Trade & Exhibition Centre 
(BITEC), Bangkok, Thailand. 27 February-2 March 2017. 

Venkatachalam, K., Kareena, A. and Phetsang, H. 2016. Effect of packaging on the quality 
changes of green gram savory crackers under ambient temperature. Poster 
presentation delivered at the 10th IMT-GT UNINET Conference, Thailand, 1-2 
December 2016. 

Venkatachalam, K., Kareena, A. and Phetsang, H. 2016. Functional properties of green gram 
and wheat flour mixtures and their use as cracker ingredient. Poster presentation 
delivered at the Food Innovation Asia Conference, Thailand, 16-18 June 2016. 

 
วารสารวิชาการระดับชาติที่พัฒนามาจากงานวิจัยของนักศึกษา 
วิภาวดี ส าแดง, ฑิฆัมพร ไม้เรียง, เบญจมาภรณ์ พิมพา และ สมหวัง เล็กจริง. 2558. การยืดอายุการเก็บ

รักษาคั่วกลิ้งเห็ดแครงและน้ าพริกเห็ดแครง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 20(2): 33-47. 
Wilaiwan Chanturod and Paramee Noonim.  Inhibitory Effect of Mixed Betel Leaves and 

Cinnamon Crude Extracts on Growth of Aspergillus flavus and Aspergillus niger 
Isolates.  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal 2018,  
11(1):  107-115. 

 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่พัฒนามาจากงานวิจัยของนักศึกษา 
Venkatachalam, K., Keawpeng, I., Thongbour, P. (2017). Rheological and functional 

properties of wheat and green gram composite flours. Carpathian Journal of Food 
Science and Technology, 9(3): 72-82. 

Venkatachalam, K., Thongbour, P. and Nagarajan, M. (2018). Effects of methyl jasmonate 
fumigation and packaging on chilling injury and physiochemical quality changes of 
stored green bell peppers. Carpathian Journal of Food Science and Technology, 
10(2): 120-132. 
 

11.5 มีการติดตามระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการ benchmark เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนา 

วิทยาเขตมีระบบการประเมิณผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ท าให้ได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชาในหลักสูตร นอกนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจ และการ
วิพากษ์หลักสูตรโดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี  

มีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร โดยมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมีการตอบ
แบบสอบถามของบัณฑิต เพ่ือจะน าไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป  
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มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อบัณฑิต 

นอกจากนั้นหลักสูตรมีการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่ก าลังศึกษาอยู่ 
และผู้ประกอบการ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียน การสอนแต่ละรายวิชา (มคอ.5) 
2. ผลการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการผ่านรายวิชาสหกิจ 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 90 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการร้อยละ 60 

2. อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร Active งานวิจัย 
3. จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรยังคงมีมาก 
4. เป็นหลักสูตรที่สามารถต่อยอดไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
5. มีการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร รับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย 
2. ควรจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอส าหรับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง 
3. การจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร 
3. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
4. การจัดให้มีระบบส่งเสริมให้อาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการและทุนวิจัยทั่วถึงและเพียงพอ  
5. อาจารย์ Active งานวิจัยสงู แต่ยังคงมีผลงานวิชาการน้อย 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. คณะฯ ควรมอบหมายให้หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและหน่วยจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกในการ

ส่งเสริมและผลักดันในการให้ทุนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มากขึ้น รวมทั้งสืบค้นงานวิจัยที่อาจารย์ท าส าเร็จ

แล้ว เพ่ือหาทางช่วยเหลืฮทางด้านการตีพิมพ์ 
3. วิทยาเขตฯ ควรพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อส่งเสริมกลไกการรับนักศึกษา  
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
CdsName CdsValues 

1. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   
- ---ระดับปริญญาตร ี   
- ---ระดับ ป.บัณฑิต   
- ---ระดับปริญญาโท   
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- ---ระดับปริญญาเอก   
2. จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   
- ---ระดับปริญญาตร ี   
- ---ระดับ ป.บัณฑิต   
- ---ระดับปริญญาโท   
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- ---ระดับปริญญาเอก   
3. จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 268  
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 268  
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
4. จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 10  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 1  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  9  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 4  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มวีุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
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CdsName CdsValues 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
5. คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
- - --ระดับปริญญาตร ี   
- - --ระดับ ป.บัณฑิต   
- - --ระดับปริญญาโท 1  
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- - --ระดับปริญญาเอก 4  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1  
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4  
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์   
6. จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ 4  
- - --บทความฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ   
- - --ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 1  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  3  
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   
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- - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน   
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
- - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2  
7. การมีงานท าของบัณฑิต   
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 102  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 93  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 42  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 3  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 7  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว   
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 3  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท   
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 2  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่) 13,886.54  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)   
8. ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่   
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ   
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกาศ   
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร   
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- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท าเปน็ประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน)   
9. ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่   
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ   
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกาศ   
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท าเปน็ประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   
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CdsName CdsValues 
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน)   

 


