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 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้น เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด โดยรายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน
ของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 
ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินก าหนดไว้ว่า “เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และผลเป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” (คะแนนเป็น 
ศูนย์) และองค์ประกอบที่  2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 
ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา  
และผลการประเมินเป็น 7 ระดับ โดยมีช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงาน ตั้งแต่  1 สิงหาคม 2560 – 31 
กรกฎาคม 2561 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้จะสะท้อนภาพการด าเนินงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในทุกมิติในรอบปีการศึกษา
ที่ผ่านมา ซึ่งทางหลักสูตรฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆจากคณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพภายในเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงโดยด าเนินการแก้ไขจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งของหลักสูตรฯ ต่อไป สุดท้ายนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณบุคลากรของหลักสูตรฯ บุคลากรของคณะฯ และทุกหน่วยงานที่ให้ความ
ร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 

บทที่ 1 ส่วนน า 1 
บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 7 
บทที่ 3 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 21 
บทที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 98 
บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 99 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 รายงานผลการด าเนิ น งาน  หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต  สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร รายงานโดยคณาจารย์ในหลักสูตร จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาส าหรับปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 มาประกอบ
ในรายงานเท่านั้น  
 เนื่องจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ จึงมีข้อมูล
บางองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ได้รวบรวมมาจากหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะที่ข้อมูลบาง
องค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ได้รวบรวมจากผลการด าเนินงานของหลักสูตรเอง  ในปีการศึกษา 2560 ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจัดท าขึ้นตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
เกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินในภาพรวม ปรากฏว่า ผลการ
ประเมิน “ผ่าน” และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์  11  ข้อ  ส่วนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า  

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) มีระดับคุณภาพของหลักสูตร
อยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ใน
เกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) มีระดับ
คุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 2 คะแนน 

AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) มีระดับคุณภาพของ
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 
คะแนน 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่
ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) เนื่องจากวิทยาเขต ฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบคุณภาพของบุคคลากรสายสนับสนุน มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 2 
คะแนน 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) มีระดับคุณภาพของ
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 
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AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) มีระดับคุณภาพของ
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 2 คะแนน 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่
ในเกณฑ์ 2 คะแนน 

AUN. 11 ผลผลิต (Output) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 2 คะแนน 
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางกิจกรรมการเกษตรที่

หลากหลายและเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญของภาคใต้ตอนบน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ  
ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผลและปศุสัตว์ เกษตรกรและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต้องการองค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยเฉพาะด้านการเกษตรสูงมาก เพ่ือประกอบการด าเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งเรื่อง
คุณภาพและปริมาณ ในด้านการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเก็บรักษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมใน
การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน จ าเป็นต้องค านึงถึงศักยภาพในการตอบสนอง และสามารถรองรับความ
ต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสามารถน าความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ รวมถึงภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงมี
ความต้องการจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นเพ่ือ
ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2557 โดยตัวเล่มหลักสูตร ได้รับอนุมัติ/รับทราบการอนุมัติหลักสูตร 
จากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 353(6/2556) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่จะ
น ามาใช้ในการพัฒนาการผลิตพืช และสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล และผลิต
มหาบัณฑิตที่มีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ  
 2.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในระดับพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและนานาชาติ 
 

3. การบริหารหลักสูตร 
3.1 กรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการ

ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
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3.3 มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ 

3.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลให้การบริหารงานหลักสูตรใน
ด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 
4. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
4.1 การบริหารงบประมาณ 

4.1.1 วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

4.1.2 คณะและหลักสูตรบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากวิทยาเขตเพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของคณาจารย์และนักศึกษา 

4.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
4.2.1 หนังสือ/ต ารา ให้การสนับสนุนโดยหอบรรณสารสารสนเทศซึ่งให้บริการด้านหนังสือ ต ารา

ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
4.2.2 สื่อการเรียนรู้ งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิคส์  บริการโสตทัศนูปกรณ์ และจัดการเครือข่าย เพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูล สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.2.3 ครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์  ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
ให้บริการครุภัณฑ์และวัสดุทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการ รวมถึงการท าโครงงาน
หรืองานวิจัยของนักศึกษา 

4.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
4.3.1 วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
4.3.2 หนังสือ/ต ารา มีคณะกรรมการวางแนวทางในการจัดซื้อหนังสือ อาจารย์ผู้สอนและ

ผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต าราการเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการเพื่อจัดหาเพ่ิมเติม 
4.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความต้องการ

ทรัพยากรที่ต้องการเพ่ิมเติม และแจ้งความต้องการไปยังวิทยาเขต หรือหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เพ่ือการ
จัดสรรงบประมาณและจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม 

4.3.4 มีคณะกรรมการจัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนและติดตามการใช้ทรัพยากร 
4.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

4.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
4.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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5. การบริหารคณาจารย์ 
5.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
5.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้ สอนจะต้องร่วมกันวางแผน

และปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
ข้อสอบ คณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา คณาจารย์ร่วมเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

5.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษจะค านึงถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติในรายวิชาที่จะแต่งตั้งโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 

6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
6.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
 

7. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
7.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆแก่นักศึกษา 

7.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการแต่งตั้งจากคณาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ เช่น การวางแผนการเรียน เป็นต้น 

7.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษา
ปัญหาทางวิชาการส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา 

7.1.3 มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
  7.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

7.2.1 นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล 

7.2.2 จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
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7.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 
8. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
8.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
8.2 มีการส ารวจการได้งานท าของมหาบัณฑิตทุกปี 
8.3 มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน และสังคม 

 
9. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 

1 
ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา(ถ้ามี) 

x x x x X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x x X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 x x x X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x X 

(11) (11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x X 

(12) (12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x X 

(13) (13) นักศึกษามีการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องต่อคน 

  x x X 
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10. โครงสร้างหลักสูตร  

 แผน ก แบบ ก 1 *    36 หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์      36 หน่วยกิต 
 
 แผน ก แบบ ก 2     36 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาบังคับ       9 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก       9 หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์      18 หน่วยกิต 
*หมายเหตุ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา สัมมนา 1  และ 
สัมมนา 2 โดยไม่นับหน่วยกิต 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 11.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องมีผลงานวิจัยและผลงาน
ตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 11.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ ยวข้องตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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บทที่ 2 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ................................................................. ....... 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธก์ับ
สาขาท่ีเปิด

สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
1 รศ.ดร. โอภาส พิมพา* 
   3410600913105 

1 รศ.ดร. โอภาส พิมพา* 
   3410600913105 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2534 
วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2538 
Ph.D. (Ruminant 
Nutrition), 2545 

 
 

  

2 ผศ.ดร. ดวงแขฑติา กาญ
จนโสภา* 

   3849800083721 

2 ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล 
3900600009609 

วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ), 
2547 
วท.ม. (พืชศาสตร์), 2550 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร), 2557 

   

3 ดร. สุชาติ เชิงทอง* 
   5841700005654 

3 ดร. สุชาติ เชิงทอง* 
   5841700005654 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2526 
M.Agr.St. (Crop Science), 
2532 
Ph.D. (Forestry), 2542 

   

4 ดร. จรัสลักษณ์ เพชรวัง  
   3849900038314 

4 ดร.อุมาพร แพทย์
ศาสตร ์
   3220500110142 

วท.บ.(สัตวศาสตร)์, 2545 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร), 2548 
Ph.D. (Applied Biological 
Sciences), 2557 

   

5 ดร. สุรพล ฐิติธนากุล 
   3759900006427 

5 ดร. สุรพล ฐิติธนากุล* 
   3759900006427 

วท.บ. 
(เทคโนโลยีการเกษตร), 
2543 
วท.ม. (พืชสวน), 2548 
Doctorate 
(Ecophysiologievégétale), 
2556 

   

 
หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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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.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ ไม่ใช่ส่วน หนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

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

ตารางท่ี 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. ผศ.ดร. ธีร ศรีสวสัดิ ์ ปร.ด. (ชีววิทยา), 2548 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)์ ชีววิทยา, 2541 

 
 

 

2.  ผศ.ดร. บด ีค าสีเขียว Ph.D.  (Animal  Production), 2549 
M.Sc. (Ruminant Nutrition), 2544 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 2535 

 
 

 

3. รศ.ดร. โอภาส พิมพา* 
 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2534 
วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2538 
Ph.D. (Ruminant Nutrition), 2545 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

4. ผศ.ดร. ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา         วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2540 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2543 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), 2549 

 
 

 

5. ดร. สุชาติ เชิงทอง 
 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2526 
M.Agr.St. (Crop Science), 2532 
Ph.D. (Forestry), 2542 

 
 

 

6. ดร. จรสัลักษณ์ เพชรวัง  
 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2538 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2543 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2551 

 
 

 

7. ดร. สุรพล ฐิติธนากุล 
 

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), 2543 
วท.ม. (พืชสวน), 2548 
Doctorate (Ecophysiologie végétale), 2552 

 
 

 

8. ดร.ดาริกา คงฤทธิ ์
 

วท.บ (จุลชีววิทยา), 2539 
M.Agro.Sc. (Agricultual Science), 2543 
Ph.D.( Bioresources and Product), 2550 

 
 

 

9. ดร.อุมาพร  แพทย์ศาสตร ์
 

วท.บ.(สัตวศาสตร)์, 2545 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), 2548 
Ph.D. (Applied Biological Sciences), 2557 

 
 

 

10. ดร. ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา 
 

Ph.D (Biology), 2556 
วท.ม.(จุลชีววิทยา), 2546 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2544 

  

11. ดร.เยาวพรรณ  สนธิกุล 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), 2556 
วท.ม. (พืชศาสตร)์, 2551 
วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ), 2548 

  

12. ผศ.ดร. วิกันดา รัตนพันธ ์ ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), 2544 
วท.บ.(ชีววิทยา), 2540 

  

  13. ผศ.ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ 
 

Ph.D. (Animal Science), 2554 
วท.ม. (การผลิตสตัว์), 2549 
วท.บ. (สัตวศาสตร)์, 2544 

  

14. ดร.นติยา อัมรัตน ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2554 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2549 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2546 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................  
 
ตารางท่ี 1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) (เอกสารแนบ บว.1) 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จ านวนนักศกึษาที่
อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 

ไม่
มี 

1. รศ.ดร. โอภาส พิมพา วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2534 
วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2538 
Ph.D. (Ruminant Nutrition), 
2545 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 2 คน 
 

2. ผศ.ดร.ดวงแขฑิตา กาญจน
โสภา 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2540 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2543 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2549 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 2 คน 
 

3. ดร. จรสัลักษณ์ เพชรวัง  
   

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2538 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2543 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2551 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 1 คน 
 

4. ดร. สุรพล ฐิติธนากุล 
    

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), 
2543 
วท.ม. (พืชสวน), 2548 
Doctorate 
(Ecophysiologievégétale), 2552 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 2 คน 
 

5. ผศ.ดร.วิกันดา รัตนพันธ ์ ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), 
2544 
วท.บ.(ชีววิทยา), 2540 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 2 คน 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จ านวนนักศกึษาที่
อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 

ไม่
มี 

6. ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ), 2547 
วท.ม. (พืชศาสตร์), 2550 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2557 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 2 คน 
 

7. ดร.นิตยา อัมรัตน ์ วท.บ. (ชีววิทยา), 2546 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2549 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2554 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 1 คน 
 

8. ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ Ph.D. (Animal Science), 2554 
วท.ม. (การผลิตสตัว์), 2549 
วท.บ. (สัตวศาสตร)์, 2544 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 1 คน 
 

9. ผศ.ดร. ธีร ศรีสวสัดิ ์ ปร.ด. (ชีววิทยา), 2548 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)์ ชีววิทยา, 
2541 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 1 คน 
 

10. ดร.ดาริกา คงฤทธิ ์
 

วท.บ (จุลชีววิทยา) 2539 
M.Agro.Sc. (Agricultual 
Science) 2543 
Ph.D.( Bioresources and 
Product) 2550 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 1 คน 
 

11.ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร ์ วท.บ.(สัตวศาสตร)์, 2545 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), 
2548 
Ph.D. (Applied Biological 
Sciences), 2557 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 1 คน 
 

12. ผศ.ดร.บดี ค าสเีขียว Ph.D.  (Animal  Production), 
2549 
M.Sc. (Ruminant Nutrition), 
2544 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 2535 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 2 คน 
 

13. ดร.สุชาติ เชิงทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2526 
M.Agr.St. (Crop Science), 
2532 
Ph.D. (Forestry), 2542 

1.4.1  นักศึกษาปริญญาโท 1 คน 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

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

เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..........................................................................................  

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...........................................................................................  

(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา) 
ตารางท่ี 1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 

ไม่
มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. ผศ.ดร. ธีร ศรีสวสัดิ ์ ปร. ด. (ชีววิทยา), 2548 
วท. บ. (ศึกษาศาสตร์) ชีววิทยา, 
2541 

1.4.1    

2. ดร. สุรพล ฐิติธนากุล 
    

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), 
2543 
วท.ม. (พืชสวน), 2548 
Doctorate 
(Ecophysiologievégétale), 2552 

1.4.1    

3. ดร. สุชาติ เชิงทอง 
   

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2526 
M.Agr.St. (Crop Science), 2532 
Ph.D. (Forestry), 2542 

1.4.1    
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 

ไม่
มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

4. ดร. ปฏิมา เพิม่พูนพัฒนา Ph.D (Biology), 2556 
วท.ม.(จุลชีววิทยา), 2546 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2544 

1.4.1    

5. ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร Ph.D. (Fisheries and Allied 
Aquaculture), 2012 

1.4.1    

6. ดร.จรสัลักษณ์ เพชรวัง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2538 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2543 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2551 

1.4.1    

7. ผศ.ดร.บดี ค าสเีขียว Ph.D.  (Animal  Production), 
2549 
M.Sc. (Ruminant Nutrition), 
2544 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 2535 

1.4.1    

8. ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์
เจริญทรัพย ์

Ph. D (ชีววิทยาโมเลกุล),  
วท. ม. (ชีววิทยา), 
วท.บ. (ชีววิทยา),  

1.4.1    

9. Dr. Chanyarat Paungfoo-
Lonhienne  

Ph.D. Biotechnology, 2547 
B.S.C. Biotechnology, 2542 

1.4.1    
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และ

ได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................. 

 
ตารางท่ี 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) (เอกสารแนบ บว.3) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ.ดร. โอภาส พิมพา วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2534 
วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2538 
Ph.D. (Ruminant Nutrition), 2545 

1.4.1 

  
 

2. ผศ.ดร. ธีร ศรีสวสัดิ ์ ปร. ด. (ชีววิทยา), 2548 
วท. บ. (ศึกษาศาสตร)์ ชีววิทยา, 
2541 

1.4.1 

  
 

3. ผศ.ดร. ดวงแขฑิตา กาญ
จนโสภา 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), 
2449 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2543 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ, 2540 

1.4.1 

  

 

4. ผศ.ดร. บด ีค าสเีขียว Ph.D.  (Animal  Production), 
2549 
M.Sc. (Ruminant Nutrition), 2544 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 2535 

1.4.1 

  

 

5. ผศ.ดร. เจษฎา รตันวุฒ ิ Ph.D. (Animal Science), 2554 
วท.ม. (การผลิตสตัว์), 2549 
วท.บ. (สัตวศาสตร)์, 2544 

1.4.1 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

6. ดร.อุมาพร  แพทย์
ศาสตร ์
 

วท.บ. (สัตวศาสตร)์, 2545 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), 
2548 
Ph.D. (Applied Biological 
Sciences), 2557 

1.4.1 

  

 

7. ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา Ph.D (Biology), 2556 
วท.ม.(จุลชีววิทยา), 2546 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2544 

1.4.1 

  
 

8. ดร.นิตยา อัมรัตน ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2554 
วท.ม. (พฤกษาศาสตร)์, 2549 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2546 

1.4.1 

  
 

9. ดร.จรสัลักษณ์ เพชรวัง วท.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ), 2551 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2543 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, 2539 

1.4.1 

  
 

10. ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ), 2547 
วท.ม. (พืชศาสตร์), 2550 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2557 

1.4.1 

  
 

11. ดร. สุรพล ฐิติธนากุล 
    

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), 2543 
วท.ม. (พืชสวน), 2548 
Doctorate 
(Ecophysiologievégétale), 2552 

1.4.1 

  

 

12. ดร. พจมาลย์ สุรนลิ
พงศ์ 

วท.ด. (เทคโนโลยีการเกษตร), 2546 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2538 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, 2534 

1.4.1 

   

13. ดร. ปิยรัษฎ์ ปรญิญา
พงษ์เจริญทรัพย ์

Ph. D (ชีววิทยาโมเลกุล),  
วท. ม. (ชีววิทยา), 
วท.บ. (ชีววิทยา),  

1.4.1 

   

14. ผศ.ดร. สรพงค์ เบญจ
ศรี  

ปร.ด. (การปรับปรังพันธุ์พืช), 2552 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, 2545 

1.4.1 
   

15. ผศ.ดร.กนกวรรณ 
เสรภีาพ 

Ph.D (Horticulture), 2542 
M.S. (Horticulture), 2539 
วท.บ (พฤกษาศาสตร)์, 2536 

1.4.1 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

16. ผศ.ดร. นันทนา ช่วยชู
วงศ์  

วท.ด. (สัตวศาสตร)์, 2540 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์, 2531 
วท.บ (เกษตรศาสตร)์, 2525 

1.4.1 

   

17. ผศ.ดร. จิตรตรา เพียภู
เขียว 

Ph.D. (Forest science), 2546 
M.S. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2534 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, 2539 

1.4.1 

   

18. ดร. จักรพงษ์ รัตตะมณ ี Ph.D. (Tropical Agriculture), 2557 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์, 2549 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, 2545 

1.4.1 

   

19. Dr. Chanyarat 
Paungfoo-Lonhienne  

Ph.D. Biotechnology, 2547 
B.S.C. Biotechnology, 2542 

1.4.1 
   

20. ผศ.ดร. สุภาภรณ์ เอี่ยม
เข่ง 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), 2549 
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), 2544 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, 2538 

1.4.1 

   

21. ผศ.ดร.สุพัฒน์ เจรญิพร
วัฒนา 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2530 
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2535 
ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2541 

1.4.1 

   

22. ดร. นันทิยา พนมจันทร ์ วท. ด. (พืชไร่), 2559 
วท. ม. (เกษตรศาสตร)์, 2547 
วท.บ. เกษตรศาสตร,์ 2543 

1.4.1 

   

23. ผศ.ดร. องอาจ อินทร์
สังข ์

Dr. Sc. Agr. (Animal Physiology 
and Animal Nutrition), 2542 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์, 2536 
วท.บ. (สัตวศาสตร)์, 2529 

1.4.1 

   

24. รศ.ดร. ปราโมทย์ แพง
ค า 

Ph.D. (Animal Nutrition),  2003 
วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2541 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2537 

1.4.1 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือ เทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2.  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้ง

ให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................................... 

 
ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) (เอกสารแนบ 1.7) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

1. นางสาวกานต์สิรี 
ธิมาบุตร 

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากก่ิงเคี่ยม 
(Cotylelobium lanceolatum Craib.) ในการ
ยับยั้งเชื้อราก่อโรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลเงาะ 

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 
ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (III) หน้า 28-33 
(ISSN 2351-0846) (2559) 

2. นางสาวเกษรา 
จักรพิมพ์ 

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล microsattelite 
เพ่ือใช้ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
หลุมพี (Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่าย
อุดมศึกษา เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ 
ธนา จังหวัดตรัง 27-29 
พฤษภาคม 2561  

3. นางสาวคัทริยา 
สิทธิฤทธิ์ 

ผลของลักษณะสัณฐานวิทยาของมะเขือเทศที่มีต่อ
การเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของแมลงหวี่ขาว 
Bemisia tabaci (G.) (Hemiptera: Aleyrodidae).  

วารสารแก่นเกษตร 45 (ฉบับ
พิเศษ 1): 43-47 (2560) 

4. นางสาวจุฑาพร มู
สิมูล 

FACS analysis of bacterial responses to 
extracts of Vatica diospyroides fruit show 
dose and time dependent induction 
patterns. 

Walailak Journal of 
Science and Technology 
(14)11: 883-891 (2560) 

5. นายดนุสรณ์ ไตร
ระเบียบ 

-ผ ล ข อ งน้ า ส้ ม ค วั น ไม้ ไผ่ ต่ อ ก า รยั บ ยั้ ง ก า ร
เจ ริ ญ เติ บ โต ข อ ง เชื้ อ Escherichia coli แ ล ะ 
Bacillus subtilis.  
-ผลการเสริมไข่น้ าในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต
และสีไข่แดงของเป็ดไข่.  
-ผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพ
การผลิต  คุณภาพไข่ และปริมาณไขมันในช่องท้อง

วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45(ฉบับ
พิเศษ 1): 43-47. (2560) 
 
วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45(2): 
249-254. (2560) 
วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่( 25(3): 489-474. 
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ของไก่ไข่. (2560) 
6. นางสาวนภาพร 
คงตุก 

การคัดแยกเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจากสวน
พริกไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์
ธานี.  

วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45 ฉบับ
พิเศษ (I) หน้า 481-486 (ISSN 
0125-0485) (2560) 

7. นางสาวเบญจมาศ 
สมวงศ์ 

-การสกัดดีเอ็นเอของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ 
Nepenthes mirabilis 
 
-การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์เพ่ือศึกษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้า
วิ่งในพ้ืนที่ทุ่งใสไช จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

-วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 
ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (III) หน้า 28-33 
(ISSN 2351-0846) (2559) 
-วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 
ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (III) หน้า 24-27 
(ISSN 2351-0846) (2559) 

8. นางสาวอมรรัตน์ 
แก้วคุ้มภัย 

วิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบความมีชีวิตและ
ความงอกของละอองเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิง 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49 : 
1 (พิเศษ) : 225-229 (2561) 

9. นางสาววรรณท
กาญจน์ เอียดเหตุ 

การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจาก ดิน
และประเมินการผลิตสารกระตุ้นการเติบโตของพืช. 

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ 40: 369-379. (2559) 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  

1) มีผู้ส าเร็จการศึกษา  9  คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จ านวน 2 ราย เผยแพร่ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์วิชาการ 7 ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................  
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่
มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
น า 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มี
การก าหนด ELO โดยคณะกรรมการร่างหลักสูตรได้น าวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาพิจารณา
ก าหนด ELO ให้เป็นไปตามมาตรฐานจาก สกอ. โดยมีความสัมพันธ์ดังตาราง 
 

มคอ.2 
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
พันธกิจ 
พันธกิจ 1 (MU1) :  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และ

เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 (MU3) :  ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง

ปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
วิสัยทัศน์ 

เป็นคณะชั้นน าของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พันธกิจหลัก 
พันธกิจ 1 (MF1):  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล มี

คุณธรรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 
พันธกิจ 2 (MF2):  ผลิตงานวจิัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของชุมชน 
พันธกิจ 3 (MF3) : บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
พันธกิจ 4 (MF4) : ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ELOs 
มหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิสัย-
ทัศน์ 

พันธกิจ วิสัย-
ทัศน์ 

พันธกิจ 
MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข

ข้อขัดแย้ง และล าดับความส าคัญ 
1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมใดๆ  
ต่อบุคคล องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม และเคารพในคุณค่าของการมีอยู่ของ

สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในระบบนิเวศน์  
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และไม่ละเมิดด้าน Plagiarism 

 √ √ √  √  √ √ 
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ELOs 
มหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิสัย-
ทัศน์ 

พันธกิจ วิสัย-
ทัศน์ 

พันธกิจ 
MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

2 ความรู้ 
2.1 มีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ 
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เก่ียวข้อง 
2.3 มีความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อ
สถานการณ์โลก 

2.4 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 ทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ที่ เกี่ยวข้องและ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

3.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการ
ท างานให้เกิดประสิทธิผล 

 √ √ √ √ √  √ √ 
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ELOs 
มหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิสัย-
ทัศน์ 

พันธกิจ วิสัย-
ทัศน์ 

พันธกิจ 
MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.3 วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

   √  √   √ 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟัง

ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน

การวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 

√  √ √ √  √ √ √ 
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1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 
    หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาวิทยานิพนธ์ 
ให้สอดคล้องกับ ELO ทุกด้าน โดยก าหนดเป็นความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และได้ก าหนดความส าคัญให้เป็นความ
รับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองดังตาราง 
 

มคอ.2 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
1 คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และล าดับ

ความส าคัญ 
1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์  
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมใดๆ ต่อบุคคล องค์กรสังคม และ

สิ่งแวดล้อม และเคารพในคุณค่าของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในระบบนิเวศน์  
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และไม่ละเมิดด้าน Plagiarism 

2 ความรู้ 
2.1 มีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ 
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เก่ียวข้อง 
2.3 มีความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง

กว้างขวางเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
2.4 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน

อาชีพ 
3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 มทีักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ที่เก่ียวข้องและผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
3.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิด

ประสิทธิผล 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.2 รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.3 สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เก่ียวข้องโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.4 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ตาราง การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
932-501 หลักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

O  O O O          O O O O O O O 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร 

O  O            O O O O O O O 

932-503 สัมมนา 1 
   O    O   O  O O  O O    O 

932-504 สัมมนา 2 
   O    O   O  O O  O O    O 

932-511 การปรับปรุงพันธุ์พืชระดับ
โมเลกุล 

O  O O           O O O O O O O 

932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการ
ผลิตพืช  

O  O O O       O   O O O O O O  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
932-513 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้น
สูง 

O  O O           O O O O O O  

932-514 โรคพืชขั้นสูง O  O O           O O O O O O  

932-515 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ขั้นสูง  

O  O O        O   O O O O  O 
 
 

932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืช
ขั้นสูง 

O  O O           O O O  O  O 

932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยา
หลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง 

O  O O O       O   O O O  O  O 

932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืช
สมัยใหม่   

O  O O           O O O O O O  

932-519 การให้น้ าชลประทานพืช O   O           O O O   O O 

932-520 หัวข้อพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

O   O           O O O   O O 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
932-521 ปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

   O    O              

932-531 การจัดการของเสียจาก
สัตว์ขั้นสูง 

O  O O       O   O  O O  O O O 

932-532 การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน    O       O   O  O O  O  O 
932-533 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
สัตว์ขั้นสูง 

O  O O       O  O O   O  O  O 

932-534 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยว 
เอ้ืองขั้นสูง 

O  O O O      O   O  O O  O  O 

932-535 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และ 
เทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ 

O  O O       O   O  O O  O  O 

932-536 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์             
ในสัตว์เลี้ยง 

O  O O O      O  O O   O  O  O 

932-537 วิทยาการต่อมไร้ท่อใน
สัตว์เลี้ยง  

O  O O O      O  O O   O  O  O 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการ
สืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง 

O  O O       O  O O   O  O  O 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตสัตว ์

O  O O       O   O  O O  O  O 

932-540 พันธุศาสตร์โมเลกุลทาง
สัตว์ 

O  O O       O  O O  O O  O  O 

932-541 หัวข้อพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 

O  O O       O  O O   O     

932-542 ปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์    

   O O   O              

932-505 วิทยานิพนธ์ 1    O    O              

932-506 วิทยานิพนธ์  2 
   O    O              
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 

         ในการจัดท าหลักสูตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ประกอบการ เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะความต้องการเพ่ือก าหนดคุณสมบัติของมหาบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรฯ  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกันพิจารณา และให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงร่างหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ  

มคอ.2  
หน้า 70-81 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
ข้อก าหนดของหลักสูตรได้จัดท าตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และได้น า ELO และข้อมูลสถานการณ์ 
ความต้องการของผู้ประกอบการมาประกอบการจัดท าข้อก าหนดของหลักสูตร และได้มี
การปรับปรุงตามรอบการปรับย่อยทุกปีการศึกษาโดยน าผลจากการประเมินตนเอง (SAR) 
มาปรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป และมีการปรับปรุงพร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี
การศึกษา ซึ่งขณะรายงาน หลักสูตรอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2561 
โดยได้มีการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรโดยมี 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางสัตว์ศาศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางพืชศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางจุลชีววิทยา ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายธาร นวลนึก 
และได้น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร วทก. 2561 

มคอ.2 
หนังสือเชิญเป็นผู้
ทรงฯ 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
ข้อก าหนดของรายวิชาในหลักสูตร ถูกจัดท าขึ้นโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบใน

รายวิชานั้นๆ โดยแสดงใน มคอ.3 และผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าสาขาวิชา และรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ก่อนน าไปใช้ในการเรียนการสอน และมีการรายงาน
ผลการด าเนินการในมคอ. 5 แล้วน าผลการด าเนินการใน มคอ.5 ไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนใน มคอ.3 ของภาคการศึกษาถัดไป 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับ วิชา
เลือก วิชาวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับ ELO ทุกด้าน โดยก าหนดเป็นความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และได้ก าหนด
ความส าคัญให้เป็นความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง (มคอ.2) และระบุวิธีการ
สอน การวัดผลใน มคอ. 3 และรายงานผลใน มคอ. 5 ทุกรายวิชา  

 

มคอ.2 
มคอ.3 
มคอ.5 
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2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 
stakeholders 

ข้อก าหนดหลักสูตรได้เผยแพร่ในเว็ปไซด์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  (http://rech.surat.psu.ac.th/main/grad.php)   แ ล ะ แ ผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงคู่มือนักศึกษา และยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านการบริการวิชาการไปยัง
ชุมชน และผู้ประกอบการ และเข้าร่วมการอบรม/สัมมนากับหน่วยงานภายนอกเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
 

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

outcomes 
หลักสูตรฯ ได้จัดเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ ELO ของ

หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุใน มคอ. 3 โดยให้ครอบคลุมการกระจายความ
รับผิดชอบ ELO ในรายวิชา 

หลักสูตรฯ จัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก1 และแผน ก 
แบบ ก2 ดังนี้ 

 แผน ก แบบ ก 1 *     36 หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2      36 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ     9 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก      9 หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์     18 หน่วยกิต 

*หมายเหตุ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา สัมมนา 1  และ 
สัมมนา 2 โดยไม่นับหน่วยกิต 

แผนการศึกษาของหลักสูตรจะจัดโดยพิจารณาจากความยากง่ายของรายวิชา จัดให้
รายวิชาบังคับหรือรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือเป็นการสร้าง
พ้ืนฐานให้กับนักศึกษา และภาคการศึกษาที่ 2 จัดให้มีการเรียนวิชาเลือกเพ่ือใช้ในการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และในชั้นปีที่ 2 จัดให้มีการเรียนรายวิชาสัมมนาเพ่ือฝึกการค้นคว้า
เอกสารและการน าเสนอผลงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการศึกษา ดังนี้ 

แผนการศึกษาหลักสูตร แผน  ก แบบ ก 1 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
932-505 วิทยานิพนธ์ 1    9(0-27-0) 
932-503  สัมมนา 1*                                        1(0-2-1)  
           รวม 9(0-27-0) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
932-505 วิทยานิพนธ์ 1    9(0-27-0) 
                                                                   รวม 9(0-27-0) 

มคอ.2 
มคอ.3 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

932-505 วิทยานิพนธ์ 1    9(0-27-0) 
                                                                   รวม 9(0-27-0) 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

932-505 วิทยานิพนธ์ 1    9(0-27-0) 
932-504  สัมมนา 2*                                       1(0-2-1)  
                                                                   รวม 9(0-27-0) 
*   ไม่นับหน่วยกิต          รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 
แผนการศึกษาหลักสูตร แผน ก  แบบ ก 2 

 
ชั้นปีที่1 ภาคการศึกษาที่1 

932-501  หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   4(3-3-6)  
932-502              วิธีการวจิัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  3(2-3-4)  
932-503      สัมมนา1                                             1(0-2-1)  
                                                                          รวม 8(5-8-11) 

ชั้นปีที่1 ภาคการศึกษาที่2 
932-xxx  วิชาเลือก                                            3(x-y-z) 
932-xxx  วิชาเลือก                                            3(x-y-z) 
932-xxx  วิชาเลือก                                            3(x-y-z) 
932-506 วิทยานิพนธ์ 2                                      3(0-9-0)   
                                                                            รวม12(x-y-z) 

ชั้นปีที่2 ภาคการศึกษาที่1 
932-506 วิทยานิพนธ์ 2                                      6(0-18-0) 
                                                                           รวม6(0-18-0) 

ชั้นปีที่2ภาคการศึกษาที่2 
932-504  สัมมนา2 1(0-2-1)  
932-506 วิทยานิพนธ์  2 9(0-27-0) 
                                                                          รวม10(0-29-1) 
                         รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 

สาขาวิชาฯ ก าหนดให้มีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา เมื่อรวมทุกวิชาแล้วจะต้องมีความรับผิดชอบหลักครบทุกมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งได้แสดงใน 
มคอ. 2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาน าผลการด าเนินการ ผลการประเมินรายวิชาและผลการทวน
สอบไปรายงานใน มคอ. 5 และ 6 เพ่ือน าไปปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป 

มคอ.2 
มคอ.5 
มคอ.6 
 

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

รายวิชา จัดให้รายวิชาบังคับหรือรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือ
เป็นการสร้างพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา และภาคการศึกษาที่ 2 จัดให้มีการเรียนวิชาเลือกเพ่ือใช้
ในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และในชั้นปีที่ 2 จัดให้มีการเรียนรายวิชาสัมมนาเพ่ือฝึก
การค้นคว้าเอกสารและการน าเสนอผลงานวิจัย  

ส าหรับการกระจายมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชา โดยก าหนดให้ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การเรียนรู้ และทักษะพ้ืนฐาน กระจายในรายวิชาชั้นปีที่ 1 และทักษะที่มีการคิด วิเคราะห์  
และพิจารณา  ก าหนดให้อยู่ในรายวิชาชั้นปีที่สูงขึ้น  

ในการประเมินการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบรายวิชา รายงานใน 
มคอ.5 และ 6 ในแต่ละภาคการศึกษา และผ่านการพิจารณาโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใน
ขั้นต้น จากนั้นประเมินโดยประธานหลักสูตรเป็นล าดับถัดไป เพ่ือน าข้อมูลประมวลผลใน
ภาพรวม และอาจมีการปรับปรุงโดยผู้รับผิดชอบรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป ตามความ
เหมาะสม และปรับใหญ่อีกครั้งในคราวการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี ในปีพ.ศ.2561 
 

มคอ. 2 
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 

of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs 
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by 
what methods. 

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

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 าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ผลการด าเนินงาน รายการ

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

หลักสูตรได้ก าหนดปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ และสอดรับกับพันธกิจที่ ได้ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558-2562) และปรัชญาการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวมถึงตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ในแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2558-2561) และยังสอดรับกับกรอบการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวการปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาล โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมี
เจตนารมณ์ ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย 
บริการวิชาการและ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การ
พัฒนาคนเพ่ือให้เป็นก าลังหลักของสังคม  และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง     

 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตาม 
แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะ

มคอ.2 
http://ww
w.eduservi
ce.psu.ac.t
h/images/
content/c
urriculum/
pattana/25
60/philoso
phy_PSU.p
df 
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อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และ
พัฒนาจากความต้องการของผู้ เรียน ผ่ านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง 
กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจาก
แนวคิดที่ ว่าการพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลง  การเรียนรู้จึ งไม่ ได้หยุดอยู่ เพียงภายใน
มหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย  

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่า
สามารถ ตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ 
(Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  (Problem-
based Learning) การใช้ โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดย
การบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 
“ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือน มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
ปรัชญาหลักสูตร 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
และสามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มาประยุกต์ใช้กับปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา ไม้ผลและปศุสัตว์ ตามความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการในระดับพ้ืนที่ 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 
ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางกิจกรรม
การเกษตรที่หลากหลายและเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญของภาคใต้ตอนบน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผลิตพืช
และสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผลและปศุสัตว์ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต้องการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเฉพาะด้านการเกษตรสูงมาก เพ่ือ
ประกอบการด าเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณ ในด้านการ
ผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเก็บรักษา ดังนั้นหลักสูตรที่จะเปิดนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เน้น
การสอนและวิจัย โดยน าปัญหาของพ้ืนที่มาเป็นโจทย์ในการวิจัยในเบื้องต้น รวมถึงการ
แก้ปัญหาระดับภูมิภาคและประเทศตามล าดับ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด้านปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล ปศุสัตว์และประมง 
โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนา
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กิจกรรมการเกษตรดังกล่าวและน าไปสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม 
นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ในแง่การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรจากทักษะและความรู้ที่ได้รับภายใต้การ
อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความยั่งยืน 
วัตถุประสงค์  

1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในการวิจัยและสร้างองค์
ความรู้ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาการผลิตพืช และสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล และผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
วิชาชีพ 

2  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกต์องค์
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในระดับพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศและนานาชาติ 

ทั้งนี้หลักสูตรได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปรัชญาของหลักสูตรไปผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ผ่านช่องทางแตกต่างกันไปดังนี้ 

• มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีผ่านโครงการ Road 
Show ทุกปีมีการแจกแผ่นพับ และประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของคณะ 
http://www.scit.surat.psu.ac.th 

• ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันได้ท าการแจกคู่มือนักศึกษา และสามารถสืบค้นได้ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของคณะ http://www.scit.surat.psu.ac.th  

• ส าหรับผู้ประกอบการ มีการแนะน าหลักสูตรผ่านการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และ
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ http://www.scit.surat.psu.ac.th 

• ส าหรับผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป มีการแนะน าผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 
http://www.scit.surat.psu.ac.th 

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

ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อเนื้อหาและ
สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดใน มคอ. 2 เพ่ือให้เกิดคุณภาพของการ
เรียนรู้ จึงจัดให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น แบบบรรยาย ปฏิบัติการ และให้
ความส าคัญกับศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง active learning  

หลักสูตรได้ก าหนดให้ในทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษร่วมใน
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รายวิชา เช่น รายวิชาสัมมนาจัดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัย และผลการค้นคว้าเป็น
ภาษาอังกฤษ และทุกรายวิชานักศึกษาจะต้องค้นคว้าความรู้จากวารสารระดับนานาชาติ รวมถึง
มีการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนในบางรายวิชา เช่น รายวิชา 
Research methodology in agricultural science and technology มีการมอบหมายให้
นักศึกษาจัดท าโครงงานวิจัยขนาดเล็กที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือตอบสนอง
ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับความรู้ใน
ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอน และช่วยน าทางไปสู่การศึกษาด้วยตนเองต่อไป 
ซึ่งตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติจริง การ
ท างานเป็นทีม ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจและความรับผิดชอบ ซึ่งตอบสนองต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 
เพ่ือเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยมีรูปแบบของการเรียนการสอนแบบ active 
learning เช่น การใช้สื่อวีดีทัศน์ การอภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน โครงงานวิจัยที่มีการใช้ปัญหา
เป็นฐาน ซึ่งผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ซึ่ง
จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา    
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรได้ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพ่ือ
เสริมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้ และสนับสนุนให้นักศึกษาท างานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย และเป็น
นักศึกษาผู้ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ และมีประสบการณ์ด้าน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา 
และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิด การเรียนรู้ การสื่อสาร พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา แม้
จะจบการศึกษาไปแล้ว อาจจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ หรือนอกระบบการศึกษา 

ประกาศทุน
ผู้ช่วยสอน 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        
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หลักฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
           ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะมีการจัดท าหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ล่วงหน้าก่อน
เปิดภาคการศึกษา ซึ่งในเล่มหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร จะต้องมีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาในแต่ละแผนการเรียนและจ านวนรับในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจนเพ่ือให้การ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตรมีมาตรฐานและสม่ าเสมอกันในทุกปีการศึกษา  

โดยกระบวนการคัด เลือกบุ คคลเข้ าศึกษาด าเนินการตามที่  บัณ ฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้ 1. การรับสมัครประจ าปีการศึกษา วันที่ 15 ธันวาคม - 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป 
2. การรับสมัครตลอดปีการศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 14 ธันวาคม ของปีถัดไป กรณีเข้าศึกษา
ในภาคการเรียนที่ 1 รับสมัคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน ส่วนกรณีเข้าศึกษาในภาคการ
เรียนที่ 2 รับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม - 14 ธันวาคม  

เมื่อมีผู้สมัครเข้าศึกษาตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในแต่
และช่วงเวลาที่ก าหนด  ผู้ดูแลระบบรับสมัครจะส่งข้อมูลใบสมัครไปยังคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือตรวจทานคุณสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือไม่ หากเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจึงจะบันทึกข้อมูลในระบบเพ่ือให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ต่อไป หลักสูตรจะก าหนดวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้สมัครมา
เข้าสอบวัดระดับความสามารถในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หากผู้สมัครมีคะแนนสอบผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกก็จะประกาศฯ ผลสอบและประกาศฯ รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละ
หลักสูตรต่อไป 
 

 เพ่ือให้การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรได้ก าหนดการประเมินไว้ 3 ช่วง ตลอดระยะเวลาการศึกษา ได้แก่  

   1. ช่วงการรับเข้า การได้มาซึ่งผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีการก าหนดการประเมินการรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตร โดยใช้กฎเกณฑ์การคัดเลือก 

กรรมการหลักสูตรประเมินคุณสมบัติโดย ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต้องผลการเรียน 
เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือในกรณีที่เกรดเฉลี่ยรวมต่ ากว่า 2.50 ต้องส่งให้กรรมการ

 
 
 
 
 
 
-ระบบรับ
สมัคร
นักศึกษา
บัณฑิตศึก
ษา ม.อ. 
https://g
radmis.p
su.ac.th/
admissio
n/home.
php 
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หลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าข้อสอบ และด าเนินการสอบคัดเลือกแบบ

ข้อเขียน จากนั้นหลักสูตรพิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่เป็น
อนุกรรมการสอบสัมภาษณ์  

คณะกรรมการสอบพิจารณาและแจ้งผลการสอบไปยังคณะ 
คณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
คณะจัดปฐมนิเทศ/นักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าศึกษาคณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมชี้แจง

เกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรและการลงทะเบียนตามแผนการศึกษา และจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พบกับนักศึกษา 

2. ระหว่างการเรียน มีการประเมินผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สนองตอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 เช่น คะแนนความรับผิดชอบ คะแนนสอบ คะแนน
รายงาน คะแนนจากการปฏิบัติ และคะแนนการน าเสนอจากการอภิปราย ที่มีการก าหนดสัดส่วน
คะแนนที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ช่วงเวลา กฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ จะมีการแจ้งให้นักศึกษา
ทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเรียน และนักศึกษาสามารถตกลงสัดส่วนคะแนนที่เหมาะสมได้  

มีการแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียน โดยการติดประกาศให้ผู้เรียนทราบในเวลา 1 
สัปดาห์หลังจากสอบกลางภาค เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและแก้ไขปรับปรุงการเรียนของตนเองได้
ทันก่อนสอบปลายภาค หรือให้ผู้เรียนประเมินการถอนรายวิชาหากเป็นค าแนะน าจากอาจารย์
ผู้สอน หรือให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนจากค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น 

 ส าหรับผู้เรียนที่มีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องคะแนนการประเมิน สามารถใช้ช่องทางที่
สะดวก เหมาะสม เพ่ือขอความเป็นธรรมในการร้องเรียนผลการประเมินได้ เช่น การเข้าพบ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้ก าหนดช่วงเวลาในแต่ละสัปดาห์ไว้ส าหรับผู้เรียน เพ่ือสอบถามและดูคะแนนที่
ได้รับการประเมิน 

ส าหรับการพิจารณาความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือของวิธีการประเมิน เพ่ือการปรับปรุง 
หรือเพ่ิมวิธีการใหม่ อย่างสม่ าเสมอ หลักสูตรได้ร่วมกับทางคณะฯ ด าเนินการให้มีการประเมิน
ข้อสอบโดยกรรมการประเมินข้อสอบทุกครั้ง และจัดให้มีการทวนสอบจ านวนร้อยละ 25 ของ
รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรยังได้ใช้ผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษามาใช้เพ่ือประเมินหรือปรับปรุงวิธีประเมิน และวิธีการสอนต่อไป การ
เรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาให้อาจารย์ที่
ปรึกษาประเมิน นอกจากนั้นหลักสูตรฯ มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงร่างวิทยานิพนธ์  
โดยให้มีการน าเสนอโครงร่างในรายวิชาสัมมนา 1 และน าเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ใน
รายวิชาสัมมนา 2 
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3. การประเมินเพ่ือการส าเร็จการศึกษา กระบวนการส าเร็จการศึกษานอกจากวิชา
ต่างๆ ที่ต้องได้รับผลการเรียนที่ไม่ต่ ากว่า B  และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 3.00 แล้ว ผู้เรียนยัง
ต้องผ่านการทดสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ และการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการ
ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา  กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  และผลงานในวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 

  วิธีการประเมินผู้เรียนได้ถูกก าหนดโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยระบุใน มคอ.
3 เพ่ือให้สามารถวัดผลได้ตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา ที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
และในการจัดการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม 
ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากระบบสารสนเทศนักศึกษา  ทั้งนี้วิธีการประเมินผลมีหลายรูปแบบ 
ในแต่ละรายวิชา ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การน าเสนอ การรายงานผลการ
ด าเนินการ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น โดยสัดส่วนของแต่ละ
วิธีการอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด  และแต่ละรายวิชาสามารถจัดให้มีการ
ประเมินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม เช่น ในระหว่างจัดการเรียนการสอน กลางภาค 
และปลายภาค 

มคอ.2 
 

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

รายวิชาในหลักสูตรได้มีการออกแบบวิธีการประเมินผู้เรียนที่แตกต่างกัน ขึ้นกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินผลจะรายงานในรูปเกรด A=4.0 B+=3.5 
B=3.0 C+=2.5 C=2.0 D+=1.5 D=1.0 E=0 I=Incomplete เกณฑ์การประเมินใช้วิธีอิงเกณฑ์ 
และอิงกลุ่ม ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับผู้เรียน ซึ่งสัดส่วนการให้คะแนน
ของแต่ละวิธีการประเมินในแต่ละวิชาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3 และได้ตกลงและแจ้งให้
นักศึกษาทราบในวันเปิดเรียนของแต่ละรายวิชา ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์ รายงานในรูปเกรด 
P=In progress  N=Non progress ถูกประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
 การประเมินนักศึกษาโดยใช้ข้อสอบอัตนัยเป็นหลัก โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้จัดท า ทั้งนี้
ลักษณะของข้อสอบต้องมีความเหมาะสมต่อเวลา ความยากง่ายของเนื้อหา ระดับผู้เรียน มีการ
ตรวจประเมินความเหมาะสมของข้อสอบโดยกรรมการที่หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดจาก
คณาจารย์ รายวิชาละ 2 คน เพ่ือตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขก่อนจัดส่งไปยังฝ่ายผลิต
ข้อสอบ 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
ผลการประเมินนักศึกษาได้ก าหนดให้มีการแจ้งโดยติดประกาศคะแนนสอบกลางภาค 

และคะแนนเก็บก่อนกลางภาค แก่ผู้เรียน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังการสอบกลางภาค 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนให้ได้รับคะแนนที่ดีขึ้น หรือพิจารณา
การถอนรายวิชากรณีที่คะแนนต่ าโดยค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่ง
ระยะเวลาจะต้องด าเนินในช่วงการถอนรายวิชาที่ให้สัญลักษณ์ W หลังประกาศคะแนน 1 สัปดาห์ 
ส่วนคะแนนเก็บหลังกลางภาคและคะแนนสอบกลางภาคจะแจ้งให้นักศึกษาทราบหลังสัปดาห์
สอบ 

ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ให้
ค าแนะน าเพ่ือใช้ปรับปรุงก่อนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาจะได้รับค าแนะน าจากกรรมการสอบ เพ่ือให้โครงร่างวิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ พร้อม
ที่น าไปท าวิจัย จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจะเป็นผู้ควบคุม และให้
ข้อเสนอแนะจนวิทยานิพนธ์ได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ น าไปสู่การเผยแพร่และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นไปตามคู่มือ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(http://www.grad.psu.ac.th/images/files/Pattanee/advisor_2552.pdf) 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
การจัดการข้อร้องเรียนกรณีนักศึกษามีข้อสงสัยในคะแนนสอบสามารถขอดูคะแนน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงคะแนนได้โดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน หากมีการเปลี่ยนแปลงผล
การประเมิน อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นักศึกษา
ทราบ แต่หากรายวิชานั้นออกผลการเรียนเป็นเกรดไปแล้ว ผู้ประสานงานรายวิชาต้องด าเนินการ
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนของ
ฝ่ายทะเบียนต่อไป 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

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

 develop and use a variety of instructional media; 

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

 reflect upon their own teaching practices; and 

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

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

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

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

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

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

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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 
ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 
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 

การวางแผนและด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ควบคุมโดยการบริหารของงานแผนและนโยบาย งานบริหารงานบุคคลและ
งานวิจัย โดยอัตราก าลังวิเคราะห์จากความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น 
แผนการเกษียณอายุของบุคลากร แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่
บุคลากรทุกคนถูกก าหนดให้มีแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงาน และเพ่ือเสริมขวัญและ
ก าลังใจจึงมีการยกย่องชมเชยบุคลากร เช่น การได้รับต าแหน่งทางวิชาการ หรือการได้รับรางวัล
จากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

ตั้งแต่ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาสาขาวิชาเมื่อปี พ.ศ. 2557 หลักสูตรได้มี
แผนการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีจุลินทรีย์ขึ้นในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจึง
ได้ขอวิเคราะห์อัตราก าลังไปยังงานแผน โดยก าหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสาขาวิชาที่ต้องการ 
เพ่ือรองรับแผนการจัดตั้งหลักสูตรใหม่ อย่างไรก็ดี แต่เมื่อวิเคราะห์อัตราก าลังแล้ว พบว่ามี
จ านวนอาจารย์ที่มีภาระงานเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา ส าหรับอาจารย์ประจ า ในหลักสูตรทั้ง 
15 คน มีอายุอยู่ในช่วง 36 ถึง 57 ปี ซึ่งอาจารย์ที่มีอายุราชการมากที่สุดจะเกษียณอายุอีก 3 ปี
ข้างหน้า (30 กันยายน 2564) ดังนั้นจะต้องเตรียมพร้อมสรรหาอาจารย์ทดแทน ซึ่งจะด าเนินการ
จัดท าแผนการสรรหาอาจารย์ทดแทนตั้งแต่ในปี 2561 นี้  ซึ่งแผนการสรรหาอาจารย์ทดแทนจะ
ด าเนินการก่อนการเกษียณอายุ 5 ปี ตามข้อตกลงร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตร 

ท าให้ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมจ านวน 1 ท่าน คือ 
ผศ.ดร.บดี ค าสีเขียว อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกรรมการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน 
คือ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล (รอผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน) และยื่นผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีก 4 ท่าน คือ ดร. ปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง ดร 
เยาวพรรณ สนธิกุล และดร.นิตยา อัมรัตน์ (เอกสารความก้าวหน้าการขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
ท าให้อาจารย์ประจ าในหลักสูตรจาก 15 ท่าน มีต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 6 ท่าน (รศ.ดร.โอภาส 
พิมพา ผศ.ดร. วิกันดา รัตนพันธ์ ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ ผศ.ดร.บดี ค าสีเขียว ผศ.ดร.ดวงแขฑิตา 
กาญจนโสภา และผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ ) อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 ท่าน ได้ยื่นเอกสารขอ
ก าหนดต าแหน่งอีก 4 ท่าน และยังไม่ได้ยื่นขอต าแหน่งอีก 4 ท่าน ทั้งนี้เหตุผลที่อาจารย์ 4 ท่าน
ยังไม่ได้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการเนื่องจากยังขาดงานวิจัยหลัก หลักสูตรจึงได้ดูแลเรื่องดังกล่าว
โดยก าหนดให้อาจารย์ต้องส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด ซึ่ง
อาจารย์ต้องด าเนินการให้มีผลงานภายในระยะเวลา 1 ปี ส่งผลให้ในปี 2560-61 อาจารย์ท่าน

-
ความก้าวหน้
าการขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
-เอกสาร
ก าหนด
กรอบ
ระยะเวลา
การเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
-ประกาศผล
การพิจารณา
PSU-TPSF 
-รางวัล
นักวิทยาศาส
ตร์รุ่นใหม่ 
สาขาโภชน
ศาสตร์สัตว์
ไม่เค้ียวเอ้ือง 
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ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

ดังกล่าวมีผลงานทางวิชาการจ านวน 2 เรื่อง คือ 1. ผลงานเรื่อง “Comparative drying 
methods on condensed tannin contents and in vitro gas production in 
Leucaena leucocephala, Acacia mangium Wild and oil palm ( Elaeis guineesis 
Jacq) frond” ในวารสาร Khon Khaen Agri. J. ผู้แต่งคือ รศ.ดร.โอภาส พิมพา ผศ.ดร.บดี ค าสี
เขี ย ว  และอ .ปิ ยรัตน์  น าควิ โรจน์  และ 2. ผลงาน เรื่ อ ง “Meat quality and texture 
profile analysis of meat duck and spent duck in Surat Thani province” ” ในวารสาร 
Khon Khaen Agri. J. ผู้แต่งคือ ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ และอ.ปิยรัตน์ นาควิโรจน์ จึงคาดว่า 
ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ และ อ.ปิยะรัตน์ นาควิโรจน์ อาจสามารถยื่นขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ได้ภายในปี 2562 ขณะที่อาจารย์ที่ยังไม่มีการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ท่านอ่ืนๆ ก าลังอยู่ในช่วงเวลาของการท างานวิจัยเพ่ือสร้างผลงานตีพิมพ์ต่อไป ส าหรับอาจารย์ที่
มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะถูกส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต่อไปภายใน
ระยะเวลา 3-5 ปี นับจากนี้ ซึ่งกระบวนการส่งเสริมถูกควบคุมและดูแลตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย
ลงมา (เอกสารก าหนดกรอบระยะเวลาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ส าหรับการสอน หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านในหลักสูตรส่งผลงานการ
สอนเข้าร่วมประเมินสมรรถนะด้านการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก
จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ส่งผลงานจ านวน 3 ท่าน คือ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล ดร.อุมาพร 
แพทย์ศาสตร์ และ ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง ในปี 2561 ปรากฏว่า ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะการสอนแล้ว  

ส าหรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ในรอบปีที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจของ
หลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง ที่อาจารย์ในหลักสูตร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ในปี 
2560 ผศ.ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Scientist Award) สาขา
โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง จากการคัดเลือกมาจาก 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่ง
ประกาศในที่ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 6 และจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตว
ศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน จ. 
นครปฐม (เอกสารประกาศรางวัลและรับรางวัลของ ผศ.ดร.เจษฏา รัตนวุฒิ ) ขณะที่ในปี 2560 -
2561 รศ.ดร.โอภาส พิมพา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น จากสมาคมสัตว
บาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยองคมนตรีรัชกาลที่ 9 
ท่านอ าพล เสนาณรงค์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และได้
เป็นทีมวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย เรื่องการขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย 
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ าปี 2560 และยังได้รับการคัดเลือกเป็น
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม จึงเป็นที่ภาคภูมิใจในระดับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 
(เอกสารประกาศรางวัลและรับรางวัลของ รศ.ดร.โอภาส พิมพา) 

ส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตร วิทยาเขตฯ ก าหนดให้มีทุนสนับสนุน
เพ่ือให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านอ่ืนๆ ปีละ 10,000 บาท 
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ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

เหมือนทุกปีท่ีผ่านมา ซึ่งอาจารย์ในหลักสูตรได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service 

สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาดูแลโดยงานแผนฯ หลักสูตรได้มีการกระจายภาระงาน
สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา คณาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชามีการ
ประชุมเพ่ือก าหนดภาระงานสอนในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้ความเหมาะสมตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ จ านวนชั่วโมงสอนรวมของอาจารย์แต่ละท่านจะถูกน ามา
พิจารณาเพ่ือเกลี่ยภาระงานสอนในภาคการศึกษานั้นแล้วส่งไปยังหัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้า
สาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาภาระงานสอนอีกครั้งโดยพิจารณาจากภาระงานของอาจารย์ใน
สาขาวิชาร่วมกับงานบริหารของอาจารย์แต่ละท่าน 

 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and communicated 

การก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก หลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ใน
การคัดเลือกอาจารย์รวมถึงอาจมีเกณฑ์เฉพาะ เช่น สาขาช านาญการของผู้สมัคร ส่วนการสรรหา
และคัดเลือกนั้นงานบุคลากรเป็นผู้ด าเนินการส่วนจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ 
ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน ได้ก าหนดและเผยแพร่บนเวปไซด์
และเอกสาร โดยจะแจกให้อาจารย์ใหม่ในวันปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  และมีการแจ้งสิทธิ และ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์โดยงานบุคคล 

ส าหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครเพ่ือพิจารณาการเข้ารับเป็นอาจารย์ในสาขาวิชา จะถูก
พิจารณาเบื้องต้นโดยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาคุณวุฒิ ความเหมาะสม ความ
จ าเป็น ก่อนแจ้งให้กับคณาจารย์ในสาขาพิจารณา จากนั้นจะส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฝ่าย
นโยบายและแผนของวิทยาเขต เพ่ือวิเคราะห์อัตราก าลัง ก่อนด าเนินการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่ 
และมีกระบวนการคัดเลือกต่อไป 

ทั้งนี้หลักสูตรได้พิจารณาอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนตามความเหมาะสม 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
การประเมินภาระงาน และสมรรถนะอาจารย์ มีทุก 6 เดือน เพ่ือใช้ในการพิจารณาต่อ

สัญญาจ้างและการปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง (ปรับเปลี่ยนมาจากประเมินปีละ 2 ครั้ง)  โดยใน
ส่วนการประเมินสมรรถนะอาจารย์ (20 เปอร์เซ็นต์) หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้ก าหนดค่า
สมรรถนะที่คาดหวังให้กับอาจารย์ในหลักสูตร จากนั้นอาจารย์เข้าไปยอมรับในระบบออนไลน์ 
หรือหากมีข้อแก้ไข แจ้งกลับมายังหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้แจ้งให้คณาจารย์

-ประกาศผล
การพิจารณา 
PSU-TPSF 
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ทราบก่อนรอบการประเมินในระบบ Competency online  
ในส่วนภาระงาน (80%) คณาจารย์จะเป็นผู้ก าหนดว่าจะอยู่ในกลุ่มเน้นการสอน การ

วิจัย หรือการบริหาร ซึ่งสัดส่วนของภาระงานแต่ละด้านจะมีการก าหนดที่แตกต่างกันตามสัดส่วน
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสารประกาศสัดส่วนภาระงาน) จากนั้นเมื่อบุคลากรได้ก าหนดสัดส่วน
ภาระงานในกรอบที่ก าหนด หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณายอมรับ เพ่ือให้คณาจารย์ได้
ปฏิบัติงานตามที่ได้ระบุไว้ ในการประเมินจะประเมินโดยกรรมการที่หัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้ง 
จ านวน 3 ท่าน จากแต่ละสาขาวิชาเอก โดยน าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของภาระงานและสมรรถนะมา
รวมกันเพ่ือใช้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งรอบปีที่ผ่านมา จะมีการประเมินในช่วงเดือน
สิงหาคม 2561  

ส าหรับการส่งเสริมสมรรถนะด้านการสอน หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
ในหลักสูตรส่ งผลงานการสอน เข้าร่วมประเมินสมรรถนะด้านการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ส่งผลงานจ านวน 3 ท่าน 
คือ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ และ ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง ปรากฏว่า ได้
ผ่านการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งการสอนทั้ง 3 ท่าน 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

การจัดโครงการอบรมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ วิทยาเขตเป็นผู้ด าเนินการ ในส่วน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการจัดโครงการตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งมาจาก
ความต้องการของคณาจารย์ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาตกลงร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมการอบรม
การเขียนผลงานตีพิมพ์ การประชุมเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ และการจัดกิจกรรม Lunch Talk ทุก
เดือน เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ มีอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ ทุกกิจกรรมจะใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ นอกจากนี้ในแบบประเมินความพึงพอใจในการจัด
โครงการยังมีช่องทางให้อาจารย์ได้เสนอแนะโครงการที่ต้องการให้มีในคราวต่อไป เพ่ือคณะ
ผู้จัดท าโครงการจะได้น าข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปใช้ในการพิจารณาจัดท าโครงการครั้งต่อไป 
 ในส่วนของหลักสูตร ได้ด าเนินการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมในวิชาชีพที่
จ าเป็น เช่น จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
หลักสูตรจึงมอบหมายให้คณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลอง เข้ารับเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตใช้สัตว์ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวการอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนและการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรต่อไป  ซึ่งมี
อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมแล้วจ านวน 4 ท่าน 
 ส าหรับบุคลากรที่มีช่องว่างสมรรถนะ (ในรอบการประเมิน) จะได้รับค าแนะน าจาก

-ใบอนุญาต
การใช้
สัตว์ทดลอง 
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หัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือน าไปสู่การก าหนดให้บุคลากรท่านดังกล่าวได้ด าเนินการพัฒนาตนเองโดย
การเข้าร่วมการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
 มหาวิทยาลัย ได้ปรับเปลี่ยนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นปีละ 1 รอบ โดยมี
ฐานร้อยละการเพ่ิมของเงินเดือนร้อยละ 4 ไม่เกินร้อยละ 10 ขณะที่เกณฑ์เดิม ประเมินปีละ 2 
ครั้ง มีฐานร้อยละการเพ่ิมเงินเดือนร้อยละ 3 ผลการพิจารณาจะมีการให้ระดับผลการปฏิบัติงาน
ระดับดีเด่น ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และต้องปรับปรุง ซึ่งในกลุ่มเดียวกันพิจารณาให้ปรับขึ้นใน
อัตราที่เท่ากัน โดยวิทยาเขตมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละสาขาวิชาเพ่ือใช้ในการพิจารณา
ปรับขึ้นเงินเดือนตามงบประมาณที่วิทยาเขตจัดสรรให้ 
 ในส่วนของหลักสูตร ได้มุ่งติดตามผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น 
การได้รับรางวัลจากการแข่งขัน หรือการติดตามการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรมี
การชื่นชม ให้เกียรติ ยกย่องผู้ที่ได้รับต าแหน่ง โดยการกล่าวชื่นชมในห้องประชุมพร้อมจัด
กิจกรรมเพ่ือแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับต าแหน่ง พร้อมประกาศให้ทราบในวงกว้าง เช่นรายของ 
รศ.ดร.โอภาส พิมพา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม และผลงานวิจัย
ดีเด่นเชิงนโยบาย สกว (2560) และรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น หรือรางวัลจากการที่อาจารย์
ได้รับจากการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ เป็นต้น ในส่วนของการคัดเลือกอาจารย์
ตัวอย่างดีเด่นด้านต่างๆ หลักสูตรด าเนินการคัดเลือกโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ผลการ
ประเมินของนักศึกษา รางวัลที่ได้รับ และผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ เป็นต้น และส่งผู้ได้รับการ
คัดเลือกในระดับหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นตัวแทนในระดับคณะต่อไป  

ในส่วนของรางวัลที่ได้จากการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก อาจารย์ใน
หลักสูตรได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนางานวิจัยโดยมีนักศึกษาเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินงาน ซึ่ง
การส่งผลงานไปน าเสนอโดยนักศึกษาในหลักสูตรภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ในหลักสูตร 
ท าให้วงวิชาการภายนอกล้วนประจักษ์ในศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร เช่นการ
ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม และระดับดีเด่น จ านวน 2 รางวัล ในภาคบรรยาย จากผลงานที่ส่ง
ทั้ งสิ้น 10 ผลงาน ในที่ประชุมทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่ง
เป็นระดับของการได้รับรางวัลของนักศึกษาในหลักสูตร จากที่ประชุมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี 
และในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 
2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล
ชมเชย ภาคบรรยาย สาขาไม้ดอกและไม้ประดับ จ านวน 1 รางวัล และในงานประชุมวิชาการ
เกษตร ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผลงาน
ได้รับรางวัลระดับดีในการน าเสนอภาคบรรยาย จ านวน 1 รางวัล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เอกสาร
เกียรติบัตร
รางวัลการ
น าเสนอ 
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6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored 
and benchmarked for improvement 
           หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งพัฒนาให้ อาจารย์ใน
หลักสูตรสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการส่งเสริม
คุณภาพงานวิจัยของอาจารย์ หลักสูตรได้สนับสนุนและส่งเสริมตั้งแต่การเริ่มพัฒนาโครงการวิจัย
ให้เป็นโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เช่น ราย ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ  ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2559-2561 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพ
ในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (เอกสารรับทุน สกว.) จึงบ่งชี้ถึงคุณภาพของโครงการและ
คนท าวิจัยได้เป็นอย่างดี ส าหรับคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หลักสูตรได้ส่งเสริมให้
อาจารย์สร้างผลงานและตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ Web of Science และ Scopus แต่
ส าหรับอาจารย์ในหลักสูตรที่มีประสบการณ์น้อย หลักสูตรได้ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ในฐาน TCI-1 
เพ่ือปูทางไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ หรือการส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง
ชักน าให้อาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ได้เข้ามีส่วนร่วมในการวิจัยและน าไปสู่การตีพิมพ์ผลงาน
ร่วมกัน จากผลการด าเนินงานวิจัยในรอบปี 2560 พบว่า อาจารย์ในหลักสูตร มีการตีพิมพ์ผลงาน
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ (TCI-1) และระดับนานาชาติ (Scopus และ Web of Science) รวม
แล้ว 18 เรื่อง ท าให้ในปี 2560 อาจารย์ในหลักสูตรมีสัดส่วนจ านวนผลงาน 1.2 เรื่องต่อคน 
(1.73 เรื่องต่อคน ในปี 2559) แต่หากรวมผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ (12 เรื่อง) 
จะท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีสัดส่วนจ านวนผลงานเท่ากับ 2.0 เรื่องต่อคน สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการก าหนดของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ที่ 0.5 เรื่องต่อคนต่อปี แม้จะมีสัดส่วนผลงาน
รวมต่ออาจารย์ต่ ากว่าปี 2559 แต่ส าหรับจ านวนผลงานในฐาน Web of Science (WoS) มี
จ านวนมากขึ้น (2559 WoS=1 vs 2560 WoS=5) และจ านวนผลงานในฐาน Scopus มีจ านวน
มากขึ้นเช่นกัน (2559 Scopus=1 vs 2560 Scopus=3) ขณะที่จ านวนผลงานในฐาน TCI-1 มี
จ านวนลดลง สิ่งนี้สะท้อนการปรับปรุงคุณภาพการวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรที่มีมากขึ้น 
รวมถึงผลงานวิจัยในปี 2560 ของอาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งปรากฏว่า ณ ปัจจุบัน อาจารย์ใน
หลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact factor หรือระดับ Quartile ที่สูงกว่าเดิม และ
มีจ านวนเรื่องตีพิมพ์ในฐานที่มีคุณภาพมากกว่าในปีที่ผ่านมา 

ส าหรับการประเมินคู่เทียบ ในปี 2560 หลักสูตรได้พยายามให้มีการประเมินคู่เทียบหรือ  
benchmark กับหลักสูตรต้นแบบที่มีความเป็นเลิศในสาขาเกษตรในภูมิภาค เช่น คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี และส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นการประเมินแบบ
ต่างระดับของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม จากผลการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา พบว่าจ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติของคณะทรัพยากรธรรมชาติมีจ านวนมากที่สุด (ระดับนานาชาติ 
36 เรื่อง ระดับชาติ 27 เรื่อง อ้างอิงตามข้อมูลในระบบ HRMIS) รองลงมาคือส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และถัดมาคือผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและ
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หลักฐาน 

นานาชาติของคณ าจารย์หลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร อยู่ในล าดับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับคู่เทียบในปี 2559 (ระดับชาติ 10 เรื่อง 
ระดับนานาชาติ 8 เรื่อง ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ในรอบปี 2560) อย่างไรก็ดี 
เนื่ อ งจากคณ ะทรัพยากรธรรมชาติ  (มี สายวิชาการทั้ งหมด 64 คน ) และส านั กวิช า
เทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มีสายวิชาการทั้งหมด 22 คน) นับผลงานในรอบปี
ในระดับคณะ แต่ผลงานของหลักสูตรฯ นับเพียงผลงานที่ เป็นของอาจารย์ในหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (มีสายวิชาการทั้งหมด 15 คน) เท่านั้น จึงไม่สามารถ
เทียบวัดได้โดยตรง อย่างไรก็ดีทางหลักสูตรฯ สามารถสร้างผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม และจะยังคง
มุ่งมั่นสร้างผลงานตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการเกษตร
ของไทยต่อไป 

ในกระบวนการควบคุมคุณภาพด้านกิจกรรมวิจัย ท าให้คณาจารย์และนักศึกษาสามารถ
พัฒนาทักษะและความรู้ได้เป็นอย่างมาก ดังเช่นผลงานที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมปริญญา
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อเดือน
มีนาคม 2559 ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเมื่อเดือนมีนาคม 2560 และครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้และภาคกลาง
ตอนล่าง เข้าร่วม ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถสร้างผลงานโดยการคว้ารางวัล 
ผลงานระดับโปสเตอร์และบรรยายด้านพืชศาสตร์ระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี มาเพียงสถาบันเดียว
เท่านั้น ซึ่งเป็น 3 ปีติดต่อกันที่สามารถคว้ารางวัลแบบเหมารางวัลมาได้ และสะท้อนให้เห็น
แนวโน้มการพัฒนาที่ดีคงเดิม เนื่องจากการได้รับรางวัลภาคบรรยายที่เทียบเท่าหรือดีกว่าในรอบ
ปีที่ผ่านมา (ในปี 2559 ภาคบรรยาย จ านวน 1 รางวัล ภาคโปสเตอร์ จ านวน 3 รางวัล ในปี 
2560 ภาคโปสเตอร์ จ านวน 4 รางวัล ภาคบรรยาย จ านวน 2 รางวัล และ ในปี 2561 ภาค
บรรยาย จ านวน 2 รางวัล) 

ข้อมูลทั้งหมด จึงเป็นข้อมูลบ่งชี้ถึงคุณภาพของนักศึกษาและอาจารย์รวมทั้งกระบวนการ
ในการควบคุมดูแล ท าให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับได้ในระดับ
ภูมิภาคเทียบเท่ากับสถาบันชั้นน าอ่ืนๆ ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ (เกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอ
ผลงานวิจัยประเภทบรรยายด้านพืชศาสตร์) 
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Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate professors 1 - 1 - 100 
Assistant Professors 3 2 5 - 100 
Full-time Lecturers 2 6 8 - 100 

Part-time Lecturers - - - - - 
Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 6 8 14  100 
 

Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications/ 
Academic Staff 

ln-house/ 
Institutional 

Proceeding National International 

2557 - - 3 5 8 0.5 

2558 - - 7 4 11 0.79 

2559 - 16 8 2 26 1.73 

2560 - 12 10 8 30 2.0 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ ดังนั้น การจัดการด้าน
บุคลากรผ่ายสนับสนุนจึงอยู่ภายใต้การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย
สนับสนุน ด าเนินงานโดยส่วนกลาง หลักสูตรเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการประเมินการบริการของบุคลากรสาย
สนับสนุน  

AUN 7  
Support Staff Quality 



64 
 

 

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] 

  

 

 

 
    

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 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

การจัดการด้านบุคลากรผ่ายสนับสนุนวางแผนและด าเนินการตามแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน ซึ่งรับผิดชอบโดยส่วนกลาง ทั้งนี้
การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย 
สนับสนุน ได้พิจารณาตามความจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยได้จัดสรร
บุคลากรสายสนับสนุนท าหน้าที่บริการและประสานงานในหน่วยงานต่างๆ รวมถึง 
หอบรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  ศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง และหน่วยงานที่จัดบริการแก่นักศึกษา เพ่ือให้
บุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการ
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เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยงานได้ระบุภาระ
งานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหน่วยงานอย่างชัดเจน และแสดงผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

หอบรรณสารสนเทศ   มีการบริหารจัดการในลักษณะของศูนย์ฯ โดย
ห้องสมุดเป็น 1 ในศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ภายในงานบรรณสารสนเทศ ดูแลภายใต้หัวหน้างาน
บรรณสารสนเทศ โดยมีบุคลากรต าแหน่ง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ บรรณารักษ์ 
รวม 3 คน และ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 2 คน 

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ บุคลากรศูนย์สนเทศและการเรียนรู้มีบุคลากร
ผู้รับผิดชอบบริการหลักที่มีความรู้ความสามารถด้านบริการพัฒนาและสนับสนุน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ บริการ โครงข่ายพ้ืนฐาน ระบบสื่อสาร และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ บุคลากร สายสนุนที่มี
คุณวุฒิและความรู้ความสามารถสอดคล้องกับต าแหน่งงาน บุคลากรทุกคนได้รับการ
สนับสนุนให้ เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้าน
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการที่มีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ สนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึง
งานวิจัย และบริการซ่อม สร้างและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ในระดับเบื้องต้น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ในศูนย์ฯมีอัตราครบ
ทุกหลักสูตร โดยจัดสรรตามจ านวนรายวิชาที่ต้องรองรับจากการเปิดวิชาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ าคณะ เนื่องจากการบริหารงานแบบรวม
ศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ ทุกหลักสูตรในคณะฯ ประสานงานผ่านบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนร่วมกัน ซึ่งอัตราก าลังพิจารณาจากส่วนกลาง โดยมีจ านวนบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนประจ าคณะรวม 5 คน ที่มีหน้าที่บริการและประสานงานด้านวิชาการ และ
ด้านอื่นๆ แก่อาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  

 
 
 
เว็บไซต์ หอบรรณ
สารสนเทศ  
(http://lib.surat.ps
u.ac.th/) 
 
เว็บไซต์ ศูนย์สนเทศ
และการเรียนรู้
(http://it.surat.psu.
ac.th/main.php) 
 
 
 
เว็บไซต์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือกลาง 
(http://office.surat.
psu.ac.th/sciweb/
main.php) 
 

เว็บไซต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(http://scit.surat.ps
u.ac.th/index.php/j
oomla/contact-
component) 

 

http://lib.surat.psu.ac.th/index.php?name=service&file=history
http://lib.surat.psu.ac.th/
http://lib.surat.psu.ac.th/
http://it.surat.psu.ac.th/main.php
http://it.surat.psu.ac.th/main.php
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 

กระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน เริ่มต้นด้วยการได้รับหนังสือ
อนุมัติเลขที่อัตราก าลังและงบประมาณการจ้างจากนโยบายและแผน ด าเนินการตาม
งานบริหารงานบุคคลและทีมบริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยมีขั้นตอนดังภาพที่ 
7.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 หลักเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
ข่าวสมัครงาน 
(http://www.surat.
psu.ac.th/demo/n
ews.php?name=ne
ws&category=8) 
 

เริ่มต้น 

ได้รับอนุมัติเลขที่อัตราและงบประมาณ 

ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 

ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกและ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

เปิดรับสมัคร 

ด าเนินการสอบคัดเลือก 

เสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงานให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 

บุคลากรใหม่รายงานตัว 

ออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และท าสัญญาปฏิบัติงาน 

สิ้นสุด 

ปิดรับสมัคร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ประกอบด้วยคณะกรรมการ 

จ านวน 3-5 คนดังนี้ 
     1 รองอธิการบดี/หัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงาน เป็น
ประธานกรรมการ 
     2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
     3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
                     4 การเจ้าหน้าที่ส่วนงาน เป็นเลขานุการ 
 
             เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ  สอบสัมภาษณ์  ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยทุก
กระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอย่างรอบคอบ
และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย และการเปิดรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน
รวมถึงคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และการประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีการเผยแพร่
ให้ทราบโดยทั่วกัน (ข่าวสมัครงาน) 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้

อย่างชัดเจน ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ก าหนดรายการ
สมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 3 รายการดังนี้  

1. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (P : Professionalism)  
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (S : Social responsibility)  
3. รู้รักสามัคคี (U : Unity)  

 ในการกระบวนการประเมินและวัดผลการด าเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

รอบการประเมิน  ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  ในวันที่ 1 เมษายน 

ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 
- พนักงานมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง ณ  วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

เกณฑ์การประเมิน ในส่วนของเกณฑ์การประเมินได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจ าไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้รับรู้ทั่วกัน (เอกสาร 7.2) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 เอกสารแจ้ง
หลักการการประเมิน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

การระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการ ด าเนินไปตามผลการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรเฉพาะราย และเป็นไปตามการก าหนดของทีมบริหาร  เพ่ือ
สร้างเสริมสมรรถนะและการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โดยได้จัดให้
มีโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน อาทิเช่น 

- การจัดท าแผนกลยุทธ์สายสนับสนุนและการพัฒนาทีมงานเพ่ือเสริมสร้าง
ความสุขในการท างาน (25-27 สิงหาคม 2560) 

- การสร้างทีมท างานที่มีคุณภาพ (17-18 มิถุนายน 2561) 
- Positive Thinking and EQ for Smart People (26 มิถุนายน 2561) 

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ
องค์กร เพ่ือสร้างความสุขในการท างานให้แก่บุคลากร ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มี
ความหลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 ด้านในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม 
2560 - กรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมแผนที่ชีวิต (Happy Money) 
 - กิจกรรมห้องเรียนสร้างสุข (Happy Soul/ Happy Heart) 
 - กิจกรรมมื้อนี้ไม่มีโรค (Happy Body/ Happy Brain) 

อย่างไรก็ตามการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่
สอดคล้องต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านวิชาการของนักศึกษา
เท่าที่ควร เนื่องจากกิจกรรมการอบรมและพัฒนาดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดขึ้นหรือร่วม
น าเสนอโดยอาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้บริการกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงมี
แผนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมร่วมกับส่วนกลาง หรือขอให้ท าแบบ
ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนที่สะท้อนความ
ต้องการและความจ าเป็นจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเพ่ือให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้เข้าอบรมและพัฒนาตนเองได้ตรงตามความต้องการ 

7.3 โครงการการ
จัดท าแผนกลยุทธ์และ
กิจกรรมเสริมสร้างสุข
ภาวะ  

 

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

ในส่วนของสวัสดิการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้การด าเนินงานสวัสดิการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันมีผลในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสวัสดิการ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์  แ ล ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร

http://www.surat.p
su.ac.th 
https://www.faceb
ook.com/groups/1
08251805978596/ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าวิทยาเขต เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรโดย
ค านึงถึงสภาพ ลักษณะภารกิจของหน่วยงาน ความต้องการของบุคลากร จ านวน
เงินทุนและศักยภาพของหน่วยงาน และมีการยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ปฏิบัติงานดี และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นที่
ได้รับการคัดเลือกในโอกาสต่างๆ ผ่านทางเวปไซต์ของวิทยาเขคและเฟสบุ๊ควิทยาเขต 
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Number of Support staff  

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2558 (เดือนสิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559) 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) 

รวม 
มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 3 1 0 4 

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0 9 1 0 10 

บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 16 3 1 20 

บุคลากรด้านงานบริหาร 7 46 8 0 61 

บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา 0 21 5 0 26 

บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา 0 8 1 0 9 

รวม 7 103 19 1 130 

 

Number of Support staff 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2559 (เดือนสิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) 

 

 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 1 3 1 0 5 
บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0 2 9 1 0 12 
บุคลากรห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

0 0 16 4 1 21 

บุคลากรด้านงานบริหาร 9 6 49 8 0 72 
บุคลากรด้านบริการ
วิชาการนักศึกษา 

0 0 6 6 0 12 

บุคลากรด้านบริการงาน
พัฒนานักศึกษา 

0 0 10 1 0 11 

รวม 9 9 93 21 1 133 
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Number of Support staff 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนและคุณวุฒิในแต่ละหน่วยงานปีการศึกษา 2560  

(เดือนสิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) 
 

 

 

 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) รวม 

มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ห้องสมุด 0 1 3 1 0 5 
ศูนย์สารสนเทศ 0 2 9 1 0 12 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 0 16 4 1 21 
ด้านงานบริหาร 9 6 49 8 0 72 
ด้านบริการวิชาการ
นักศึกษา 

0 0 6 6 0 12 

ด้านบริการงานพัฒนา
นักศึกษา 

0 0 10 1 0 11 

รวม 9 9 93 21 1 133 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

and workload [3] 
8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, 
and other student support 
services are available to improve 
learning and employability [4] 

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ ก าหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. การรับสมัครประจ าปี   ก าหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือน
มกราคมของปีถัดไป เป็นการรับสมัครครั้งใหญ่ทุกสาขาวิชา 

  2. การรับสมัครตลอดปี    ก าหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี เป็นการรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น 

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
อย่างมีระบบ โดยผ่านกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย ดังแผนภาพ 
             โดยมีการประกาศการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร การคัดเลือก และ
รายละเอียดต่างๆ ผ่านเวปไซด์  http://www.grad.psu.ac.th/th/admis.php และการ
แจ้งกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
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8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
         หลักสูตรคัดเลือกผู้ เข้าศึกษาด้วยการพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครโดย
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จากนั้นหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าข้อสอบ 
และด าเนินการสอบคัดเลือกแบบข้อเขียน แล้วพิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรท าหน้าที่ เป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์  หลั กสูตร
คณะกรรมการสอบพิจารณาและแจ้งผลการสอบไปยังคณะ เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาต่อไป 

 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
          หลักสูตรมีการควบคุม ติดตาม และดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษาโดย 
1. ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนได้ออกแบบ

ให้เนื้อหาของรายวิชาให้มีความเก่ียวข้องกับการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษา 

2. ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรได้เปิดวิชาเลือกตามความต้องการของ
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ และก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 3 หน่วยกิจ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ภายในปี
การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

3. ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรได้วางแผนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
วิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 6 หน่วยกิต หลักสูตรจัดให้มีการสัมมนาเพ่ือประเมิน
ความก้าวหน้า โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันประเมิน 

4. ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรได้วางแผนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
วิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 9 หน่วยกิต หลักสูตรจัดให้มีการสัมมนาเพ่ือประเมิน
ความก้าวหน้า โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันประเมิน 

5. หลักสูตรได้วางแผนให้นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ภายใน ปีการศึกษาที่  2 ภาค
การศึกษาที่ 2 

บัณฑิตวิทยาลัย  มีระบบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านบัณฑิตศึกษา  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา  มีขั้นตอนการด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา  และมีหนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (บว.1) และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดยให้มีการรายงานความก้าวหน้า (บว.9) ทุกสิ้นภาค
การศึกษา 
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โดยระบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ด าเนินการโดยขออนุมัติแต่งตั้งผ่านความเห็นชอบกรรมการ
ประจ าหลักสูตร คณะฯ  และบัณฑิตวิทยาลัย  ตามขั้นตอนดังแผนภาพ 

ขั้นตอนแบบฟอร์มในการเสนอวิทยานิพนธ์ (แผน ก) 

แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้
ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือ ท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได้  โดยไม่นับหน่วย
กิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บว.1     ขออนุมัติแต่งต้ังอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม 

 บว.1/1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่

ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลกั/ร่วม 

 บว.สุราษ 1   ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการสอบโครงร่างวทิยานพินธ์ 

บว.สุราษ 2   ขอสอบโครงร่างวทิยานพินธ์ 

บว.1 ภายในภาคการศึกษาที่1 ปีท่ี 1 

บว.สุราษ 1-5 และบว.2 ภายใน
ภาคการศึกษาท่ี1 ปีท่ี1 

บว.2      ขออนุมัติโครงร่างวทิยานพินธ์ 

บว.3      ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ 

บว.สุราษ 3   แบบแจ้งผลสอบโครงร่างวทิยานพินธ์ 

บว.2/1 ขออนมุัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/ 

โครงร่างวิทยานิพนธ ์

บว.3/1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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บัณฑิตศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ ในการน าไปใช้กับการศึกษา  โดยในปี
การศึกษา 2560  บัณฑิตศึกษา  ได้ด าเนินการจัดโครงการ An hour, A week, All 
English โครงการทั กษะการเขียน อ้างอิงโดยใช้ โปรแกรม Mendeley ส าหรับ
บัณฑิตศึกษา โครงการจัดตั้งองค์การบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2560 และ
โครงการอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin 
ระดับบัณฑิตศึกษา และการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ/ระเบียบการเงินในการ
เบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บว.4     แบบขอสอบวทิยานพินธ์ 

บว.3, 4 และ 4/1  ภายในปีท่ี2 

บว.5      แบบแจ้งผลการสอบวทิยานพินธ์ 

บว.4/1      ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

บว.6      แบบการตรวจวิทยานพินธ์ 

บว.8       แบบขอสง่วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

นักศกึษายื่นขอส าเร็จการศกึษาผ่านเวบไซต์ 

บว.5  ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันสอบ 

บว.6 และ 8  ภายใน 21 วัน หลังวันสอบผ่าน 
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ส่วนการสนับสนุนทางวิชาการให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการสนับสนุน

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนอุดหนุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ทุนสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทุนผลการเรียนดีเด่น และทุนอ่ืนๆ  โดย
ได้จัดท าประกาศทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ท างานวิจัย และน าเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและส่งเสริมความเข้มแข็งของงานวิจัย 

-ทุนการศึกษา
วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี 
http://rech.sura
t.psu.ac.th/mai
n/grad_scholars
hip.php 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability 
           หลักสูตรได้จัดให้มีการดูแล และให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และคณาจารย์ในสาขาวิชา ส่งเสริมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรได้ระบุไว้ใน มคอ.3 และยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้าน
ต่างๆ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
มุ่งส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์  2557 เห็นชอบให้ก าหนด
แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา โดยสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ กีฬา  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ดังกล่าวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแต่ละกิจกรรมไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณ
เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับในแต่ละปีการศึกษาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 
 

 
 

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

เนื่องจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน
พันธกิจ การจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน จึงรับผิดชอบโดยส่วนกลาง ซึ่งได้จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น  

 ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการความพร้อมด้านอุปกรณ์ 
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
http://it.surat.ps
u.ac.th/main.ph
p 

http://it.surat.psu.ac.th/main.php
http://it.surat.psu.ac.th/main.php
http://it.surat.psu.ac.th/main.php
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การติดตั้งกล้องวงจรปิด และติดตั้งจุด Wifi เพ่ือให้นักศึกษาได้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ โดยติดตั้งจุด Wifi ทั่วพ้ืนที่ภายในอาคาร รวมทั้งการ
บ ารุงรักษา ในด้านการจัดหาทรัพยากรได้มีการท าแบบสอบถามความต้องการการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดหาต่อไป  

 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางรับผิดชอบการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน  ต่าง ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอน  
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย   

ห้องสมุด ได้มีการจัดหาทรัพยากรทางการเรียนรู้ และฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งใน
รูปแบบออนไลน์ หนังสือ วีดีทัศน์ และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ โดยมีการส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาจัดหาตามความเหมาะสมต่อไป และได้
มีโครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้เหมาะต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
http://office.sur
at.psu.ac.th/sci
web/main.php 
 
http://library.su
rat.psu.ac.th/ 

 
Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2557 6 6 6 

2558 11 11 10 

2559 3 3 3 

2560 5 5 5 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

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

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

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

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

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

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

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] 

       

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ ดังนั้น การจัดการด้าน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีอย่างเพียงพอ และทันสมัย อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ต่างๆ เช่น  ศูนย์
สนเทศและการเรียนรู้ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง และฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นต้น ซึ่ง
ประกอบด้วย การจัดการความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้หลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เป็นความต้องการของคณาจารย์ทุกภาคการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

  ส าหรับกระบวนการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีกระบวนการดังนี้ 
1. น าผลประเมินและปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากการให้บริการด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ น ามาเข้าที่ประชุมของของศูนย์
สนเทศและการเรียนรู้ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งในด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และ
ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ 
ห้องสมุด เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้เพ่ือการเรียนการสอนได้  

2. เมือ่ได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้ว จึงน าไปตั้งเป็นงบประมาณเงินรายได้
และเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือจัดท าค าขอซื้อหรือด าเนินการในปีต่อไป ในส่วนของ
แนวทางในการบริหารจัดการห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ทางศูนย์สนเทศและการ
เรียนรู้จะส ารวจความพร้อมของห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมจ านวนที่
นั่งของแต่ละห้อง โดยน าส่งให้งานทะเบียนเป็นผู้จัดตารางเรียนลงในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่ทางคณาจารย์ของคณะได้แจ้งไว้ จากนั้นด าเนินการ
จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนตามข้อมูลที่ได้รับ 

3. มีการจัดเตรียมก าลังคน โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับ
เจ้าหน้าที่แต่ละคน 

4. มีการประเมินผลการให้บริการประจ าปี เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสร้างระบบช่วยเหลือที่ช่วย
ให้การแจ้งปัญหา ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

ในส่วนของการด าเนินการของหลักสูตรฯได้มีการประชุมเพ่ือทบทวน 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
หน่วยงานต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือแจ้งยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหาก
เป็นปัญหาเร่งด่วนจะด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการปรับปรุง
หรือแก้ไขทันที และหากเป็นแผนการด าเนินการในภาคการศึกษาถัดไปจะจัดรวบรวม
เพ่ือเสนอกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาต่อไป  ซึ่งหน่วยงานนั้นๆจะท า
การส ารวจความต้องการใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มายังคณาจารย์ผ่านทาง
หลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน 
ซึ่งประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และเครื่องเสียง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา จ านวนขนาด 60 ที่นั้ง จ านวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 60  ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง และ ห้อง
คอมพิวเตอร์ขนาด 80  ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 

ในส่วนของห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนและวิจัยนั้นศูนย์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มีภาระหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ซึ่งได้จัดให้มี
ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรฯ โดยรวบรวมข้อมูลรายวิชา
ปฏิบัติการที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน จากนั้นจัดรายวิชา
ปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ ก าหนดห้องปฏิบัติ วันและเวลาในการเรียนการสอน แล้ว
จัดส่งข้อมูลไปยังงานทะเบียน  

ในส่วนของการวิจัย ได้จัดให้มีห้องเครื่องมือกลาง ซึ่งผู้วิจัยสามารถเข้าใช้
ร่วมกัน อีกท้ังได้จัดสรรห้องวิจัยเฉพาะส าหรับสถานวิจัย หรือหน่วยวิจัยที่ได้ขอจัดตั้ง
ขึ้น เช่น สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ า เป็นต้น 

ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีห้องปฏิบัติการ
ระดับปริญญาตรี 16 ห้อง ห้องวิจัยและโครงงานนักศึกษา จ านวน 5 ห้อง และห้อง
เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง จ านวน 3 ห้อง 

นอกจากนี้ได้จัดสรรพ้ืนที่ฟาร์มเกษตรซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ใช้เพ่ือฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนาม การเรียนการสอนและงานวิจัย โดยแบ่งเป็นโรงเรือนปลูกพืช 1 โรง 
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1 โรง โรงเรือนสัตว์น้ า 1 โรง โรงเพาะเห็ด 1 โรง พ้ืนที่ทดลอง
เพาะปลูกพืชและเลี้ยงหญ้าอาหารสัตว์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
งานจัดการทรัพย์สิน 

งานจัดการทรัพย์สิน ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวม
ศูนย์บริการประสานภารกิจ ส่งผลให้การบริหารงานอาคารสถานที่อยู่ในความดูแล
ของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะรับผิดชอบซ่อมบ ารุงโครงสร้าง
อาคารต่างๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ ในวิทยาเขต โดยมี
แบบส ารวจความพร้อมของห้องต่างๆเพ่ือพิจารณาซ่อมและปรับปรุง (9.2) และมี
ระบบแจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์) เพ่ือความรวดเร็วและ
สะดวกในการบริการ ในด้านการเรียนการสอน ได้จัดห้องบรรยายโดยมีขนาดจ านวน
ผู้เรียนที่เหมาะสมในแต่ละรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสามารถจองห้องเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ โดยปัจจุบันมีจ านวนห้องบรรยายดังนี้ (ระบบจองห้องเรียน
ออนไลน์) 

 
-ระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์
http://office.surat.
psu.ac.th/building/
psu_passport/inde
x.html  
 
ระบบจองห้องเรียน
ออนไลน์ 
http://classroom.s
urat.psu.ac.th/boo
king/psu_passport/ 

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

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้าน
การเรียน การสอน การท าวิจัย และบริการชุมชน ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อีกทั้ง เพ่ือความจรรโลงใจ และพักผ่อนหย่อนใจส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก โดยเป็นองค์กรที่มีการจัดหาและให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารความรู้ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการส าหรับ
การจัดหาทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ภายในห้องสมุดได้ด าเนินการตามกระบวนการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนในที่ระบุใน มคอ. 3 
1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ของวิทยาเขต

สุราษฎร์ธานี เพ่ือโหลดข้อมูล มคอ.3 มาสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ว่ามีให้บริการใน
ห้องสมุดแล้วหรือไม่ อย่างไร   

2. แจ้งผลการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ให้กับผู้สอนทาง e-
mail  

3. จัดท าตารางสรุปข้อมูล มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการใน
ห้องสมุด แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 หนังสือหรือ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนที่ระบุ
ใน มคอ. 3 
 
 
 

http://office.surat.psu.ac.th/building/psu_passport/index.html
http://office.surat.psu.ac.th/building/psu_passport/index.html
http://office.surat.psu.ac.th/building/psu_passport/index.html
http://office.surat.psu.ac.th/building/psu_passport/index.html
http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/psu_passport/
http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/psu_passport/
http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/psu_passport/
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4. จัดท าตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี  - ไม่มี  แยกราย

สาขาวิชาของแต่ละคณะ แล้วน าเสนอตารางสรุปให้กับคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา
ของแต่ละคณะโดยงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

ทั้งนี้มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตาม
ข้อมูลที่ปรากฏในหมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

หนังสือหรือเอกสารเสริมความรู้ทั้งทางวิชาการและอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุ
ใน มคอ. 3โดยงานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จะจัดสรรโดย
ผ่านกระบวนการสอบถามมายังอาจารย์ในหลักสูตรฯ และน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณา
จัดซื้อตามความเหมาะสมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีกระบวนการในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ ให้เพียงพอและทันสมัย ดังนี้ 

1. งบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 
-    หลังจากการจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้า

งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มส ารวจงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ให้นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิดรายวิชาปฏิบัติการ
นั้น ๆ กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายวิชาปฏิบัติการ โดยปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้สอน 
หรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ  

-    เมื่อรวบรวมจนครบทุกรายวิชาปฏิบัติการ หัวหน้างานปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์จะท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณค่าใช้ประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ในแต่
ละภาคการศึกษา ให้เพียงพอตามค าขอของอาจารย์ประจ ารายวิชา 

2. วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
-  คณาจารย์ประจ ารายวิชาในหลักสูตรจัดท าคู่มือปฏิบัติการ พร้อมวัสดุ 

อุปกรณ์และสารเคมีที่จะใช้ในรายวิชา ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แล ะ
เครื่องมือกลาง  

-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการส่งรายการ
ไปยังบริษัทต่างๆ เพ่ือขอใบเสนอราคาของรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี นั้นๆ 

-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการสอบเทียบ
ราคาของแต่ละบริษัท  

-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการจัดท าขอ
อนุมัติจัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี แต่ละรายวิชาปฏิบัติที่แสดงความ
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ต้องการไปยังงานพัสดุ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
โดยผ่านหัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ 
และผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแล ตามล าดับ เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอที่จะใช้ในการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3. ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย กระบวนการจัดหา
ครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการวิทย์ ฯ  มีการด าเนินการ
ดังนี้ 

1.) ท าหนังสือไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือให้
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิเคราะห์ความต้องการเครื่องมือที่ใช้ในการท าการเรียนการ
สอน 

2.) สาขาวิชาส่งเอกสารแสดงความต้องการรายการครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน
มายังศูนย์วิทย์ ฯ เพ่ือรวบรวม 

3.) ศูนย์วิทย์ ฯ รวบรวมสรุปรายการครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนน าเสนอเข้า
คณะกรรมการพิจารณางบครุภัณฑ์ 

4.) คณะกรรมการพิจารณางบครุภัณฑ์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีพิจารณา
และส่งข้อมูลไปวิทยาเขตหาดใหญ่ 

5.) น าข้อมูลเข้าพิจารณาในส่วนของเงินงบประมาณแล้วแจ้งรายการที่ได้
กลับมายังวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

6.) ศูนย์วิทย์ ฯ ด าเนินการก าหนดสเป็ก (รายละเอียด) ครุภัณฑ์ให้พัสดุ
ด าเนินการจัดซื้อ 

7.) ศูนย์วิทย์ ฯ ตรวจรับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามรายละเอียดที่ส่งให้พัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ติดตั้งข้อมูลจุดให้บริการ รวม 128 จุด และมี
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 
Mbps จ านวน  60 จุด และความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด 
อย่างไรก็ตามพบว่าเครือข่าย Wifi ยังไม่ครอบคลุมห้องเรียนทุกห้อง ท าให้รายวิชาที่มี
การเรียนการสอนให้ห้องดังกล่าว เช่น การเรียนการสอนแบบ active learning บาง
กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมที่จ าเป็นต้องใช้ระบบเครือข่าย Wifi ไดน้อกจากนี้
ยังได้ส ารวจความต้องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
โดยสอบถามผ่านทาง e-mail มายังคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าไปพิจารณาจัดหาต่อไป 
ซึ่งจะมีการส ารวจก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  
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ในการนี้ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานเทคโนโลยีและ

การเรียนรู้ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ โดยมีผู้ท าการประเมินได้แก่  
-อาจารย์                  27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64  
-บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 
- นักศึกษา ปริญญาตรี  131 คน คิดเป็นร้อยละ 66.16 
สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับปานกลาง (    = 

3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด 
คือ ด้านบุคลากรของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (  = 3.55) ด้านกระบวนการ
ท างานของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (  = 3.52) ด้านการให้บริการระบบสาร
เทศ MIS (  = 3.19) ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (  = 
2.99) และด้านงานบริการระบบเครือข่าย (   = 2.82) 

9.2 สรุปผลความพึง
พอใจและความไม่พึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
 
 

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

-  วิทยาเขตด าเนินการให้มีรถสวัสดิการ รับส่งนักศึกษาภายในวิทยาเขตโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย  

-  จัดให้มีกระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัดสวัสดิการด้าน
สุขภาพ ซึ่งด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  non – 
academic ให้นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกช่องทางในการติดต่อได้ดังนี้  
เลือกช่องการรับบริการ 

Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
E-mail : thidarat.w@psu.ac.th 
Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์ : 077-278861 
หรือ เข้าปรึกษาด้วยตนเองห้องเพลิน  งานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กอง

วิชาการการศึกษา 
-  จัดห้องกิจกรรมซึ่งเป็นอาคารกิจกรรมและนันทนาการไว้เพ่ือรับรองการ

ท ากิจกรรมและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้กับองค์กรต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น ชมรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 20 องค์กร 

-  จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-Clinic ที่
เปิดให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน
และการน าส่งโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ประสบอุบัติเหตุ  และมีหน่วยกู้ภัย
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ฉุกเฉินในวิทยาเขต พร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับ
โรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองโดยงานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดหายาสามัญประจ าบ้านตามแผนประจ าปีๆ ละ 3-4 ครั้ง 
โดยผ่านงานพัสดุเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อให้แต่ละครั้งและมีกระบวนการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจรับทุกครั้ง  

-  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ปัจจุบันศูนย์กีฬาและนันทนาการประกอบด้วย
สถานที่ออกก าลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม ได้แก่ อาคารสระว่ายน้ า สนามฟุตบอล
พร้อมอัฒจันทร์และสนามกรีฑา ห้องฟิตเนส  สนาม    แบตมินตัน และลานกีฬา
เอนกประสงค์ โดยเปิดให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ ในปี
การศึกษา 2559 ที่ผ่านมา รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยสามารถ
จองสถานท่ีให้บริการได้ผ่านทางเวปไซต์ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 

- ในส่วนห้องปฏิบัติการ ได้ด าเนินการจัดให้มีระบบดูแลความปลอดภัย เช่น 
แว่นตากันไอ และอุปกรณ์ช าระล้างสารเคมีฉุกเฉิน กรณีสัมผัสสารเคมีอันตราย ใช้ตู้
ดูดควันในกรณีที่ใช้สารเคมีที่ระเหยได้ง่ายและมีอันตรายสูง เช่น กรด เบส เป็นต้น 
ติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดต่าง ๆ ซึ่งถังสีแดงใช้ในกรณีไฟไหม้ ทางงานอาคารสถานที่จะ
ท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี ส่วนในห้องปฏิบัติการมีถังสีเขียวใช้ในกรณีเพลิง
ไหม้จากสารเคมี และได้มีการเขียนบันทึกข้อความแสดงความจ านงขอชุดยาสามัญ
ประจ าบ้านส าหรับกรณีฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ อีกท้ังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อ
ความปลอดภัยของนักศึกษาที่เข้าใช้ห้องโครงงาน ในส่วนของอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มีกริ่งฉุกเฉินให้เสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นไฟไหม้ ซึ่งทางงาน
อาคารสถานที่จะท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี  ในห้องโครงงานนักศึกษามี
เครื่องตรวจจับควัน (Smoker) กรณีที่มีควันในระดับตรวจจับได้ เครื่องจะส่งสัญญาณ 
เสียง  

ส าหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ แก็ส ระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารเคมีนั้น 
ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขต       สุราษฎร์ธานี 
ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย  
โดยมีบุคคลากรของศูนย์ฯท าหน้าที่ เป็นกรรมการ กรรมการและเลขานุการ  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  โดยกรรมการชุดนี้มีหน้าที่สร้างระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย
ในหน่วยงานอย่างมีระบบ และท างานประสานกับคณะกรรมการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในขณะอยู่ระหว่างด าเนินการ
ร่างนโยบายส าหรับบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเสนอต่อ

 
 
 
 
 
เวปไซต์ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ
http://sportscenter
.surat.psu.ac.th/ind
ex.php 
 
ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหาร
จัดการความปลอดภัย
ของห้อง ปฏิบัติการ
วิจัย  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัย โดยนโยบายจะครอบคลุมการจัดการความปลอดภัยทั้งในด้านของการ
บริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ระบบการจัดการด้านสารเคมี ระบบการ
จัดการของเสีย ระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร   ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ และการให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 

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

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

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

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

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

AUN 10  
Quality Enhancement 



91 
 

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 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

โดยมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย เป็นสาระส าคัญในการออกแบบ
หลักสูตร น าไปสู่การออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและเหมาะสมทางวิชาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของมหาบัณฑิต  

มคอ.2 

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

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ได้ด าเนินการภายใต้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
และมีรอบการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. ซึ่งขณะนี้หลักสูตรยังอยู่ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หลักสูตรมีการปรับการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาโดย
การน าแบบประเมินรายวิชาจากนักศึกษา รายงานมคอ.5 รวมถึงงานวิจัยและบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป มาปรับให้เนื้อหาแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม สามารถผลิต
มหาบัณฑิตตามท่ีคาดหวังไว้ได ้
           คณะมีกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร   กลไกในการ
จัดท าหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

มคอ.2 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การจัดท าหลักสูตรใหม่  

1. คณะด าเนินการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมด้านคุณวุฒิของ
อาจารย์ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อจัดท าข้อเสนอหลักการโครงการขอ
บรรจุสาขาวิชาใหม่ในแผนฯ 11 ของคณะฯ 

2. เสนอเอกสารข้อเสนอหลักการ: โครงการขอบรรจุสาขาวิชาใหม่ในแผนฯ 11 ของ
คณะฯ ไปยังงานนโยบายและแผน เพ่ือวิเคราะห์ความพร้อมก่อนการขอบรรจุ
หลักสูตรเข้าแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาฯ 

3. พิจารณาสรรหาและทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไปยังวิทยาเขตเพ่ือแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการ
ประกอบด้วย 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของหลักสูตรซึ่งเป็น

บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
- มี Partners/stakeholder หรือผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วม อย่างน้อย 2 

คน 
- หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 

1 คน พร้อมแนบหนังสือตอบรับเป็นกรรมการและประวัติย่อของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

4. จัดท าเล่มหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. เสนอคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 

6. เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
7. เสนอสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีพิจารณาอนุมัติหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  
8. เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
9. ส่งเล่มหลักสูตรที่สมบูรณ์แล้วไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือน าส่งส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบการอนุมัติ ภายใน 30 วัน นับจากวนัที่สภามหาวิทยาลัย
รับทราบการอนุมัติ และน าส่งสภาวิชาชีพรับรองหลักสูตร (ถ้ามี) 

นอกจากนี้หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประชุมออกแบบให้เนื้อหารายวิชาบังคับ
ให้มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 

คณะฯ ก าหนดให้มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการทวนสอบ ซึ่งด าเนินการทุกภาคการศึกษา โดย
ด าเนินการหลังจากการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้รายวิชาที่มีการทวน
สอบจะด าเนินการให้ได้ร้อยละ 25 ของรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ และไม่ซ้ ากันใน
แต่ละภาคการศึกษา  ทั้งนี้กระบวนการทวนสอบยังพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาด้วย 
 

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
หลักสูตรสนับสนุนให้มีการใช้งานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในทุก

รายวิชา โดยในรายวิชามีการสอดแทรกงานวิจัย และให้นักศึกษาได้ศึกษาจากการ
ค้นคว้ารายงานวิจั ย  น าผลงานวิจั ยมาน าเสนอ และในรายวิชา  RESEARCH 
METHODOLOGY IN AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY ได้มีการให้
นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพ่ือออกแบบงานวิจัยและด าเนินการวิจัย เพ่ือเป็นการฝึก
ประสบการณ์การวิจัยก่อนท าวิทยานิพนธ์  

 

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

การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน วิทยาเขตเป็นผู้ด าเนินการ โดยหลักสูตรมีการน าข้อเสนอแนะด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนในแบบประเมินการสอนมาพิจารณาเพ่ือแจ้งวิทยาเขตปรับปรุงต่อไป  

 

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

มหาบัณฑิตรุ่นแรกที่จบปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 คน ได้งานท าในต าแหน่ง
ผู้ช่วยสัตว์แพทย์ เป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงยังไม่ได้ด าเนินการประเมินผลและปรับปรุง
คุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้ใช้มหาบัณฑิต หรือ
สถานประกอบการที่มหาบัณฑิตท างาน 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

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

        หลักสูตรฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูลอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกของนักศึกษา โดย
นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาที่พ้นสภาพจ านวน 2 ราย เนื่องจากการที่
ครอบครัวของนักศึกษามีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถศึกษาตลอดหลักสูตร
ได้ และมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี จ านวน 1 คน และภายในระยะเวลา 
2.5 ปี จ านวน 3 คน ส่วนนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 ส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 3 ปี จ านวน 9 คน และมีนักศึกษาที่พ้นสภาพจ านวน 1 ราย และนักศึกษาปีการศึกษา 
2559 และ 2560  ณ วันที่รายงานมีอัตราการคงอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์  

         หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขอทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนจากกองทุน
วิจัย วิทยาเขตฯ ให้นักศึกษา ท าให้นักศึกษามีทุนในการวิจัย และได้มีการติดตามผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษาในทุกชั้นปี โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 
6 ผ่านทาง TQF online จากนั้นประธานหลักสูตรรวบรวมมคอ.5 และ มคอ.6 มาวิเคราะห์ และ
จัดท า SAR เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา
ต่อไป นอกจากนี้คณะฯ ได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ซึ่ งก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งรายวิชาที่ต้องการทวนสอบร้อยละ 25 ของจ านวนวิชาทั้งหมด       

Academic Year 
Cohort 
Size 

completed first degree in dropout during 

2 
Years 

3 
Years 

>3 
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd   
Years & 
Beyond  

2557 6 1 3 - 2 - - 

2558 10 - 9 - - 1 - 

2559 3 - - - - - - 

2560 5 - - - - - - 
 

 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement 
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ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

          หลักสูตรฯ ได้รวบรวมข้อมูลระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่รับเข้า
ในปีการศึกษา 2557 มีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจ านวน 1 คน โดยใช้ระยะเวลาใน
การศึกษา 2 ปีการศึกษา เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร และนักศึกษาจ านวน 3 คน 
ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลาศึกษารวม 2.5 ปี
การศึกษา นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2.5-3 ปี 
จ านวน 9 คน และนักศึกษาปีการศึกษา 2559 และ 2560  ณ วันที่รายงานมีอัตราการคงอยู่ 100 
เปอร์เซ็นต ์

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ดูแลและควบคุมให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 2 ปีการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement 
การเก็บข้อมูลการได้งานท าด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บข้อมูลหลังจาก

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในช่วงการรับพระราชทานปริญญา
บัตร ในเดือนกันยายนของทุกปี ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558 มีมหาบัณฑิตจากหลักสูตรจบ 1 คน 
ซึ่งมหาบัณฑิตได้ท างานในต าแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์  ณ โรงพยาบาลสัตว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน และปัจจุบันได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 2 คน ณ วันที่รายงานมหาบัณฑิตท้ังสองคนได้ประกอบอาชีพอิสระ ตรง
ตามสาขาวิชา ส่วนนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 และส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2560 จ านวน 9 คนนั้น ณ วันที่รายงานมหาบัณฑิตทั้ง 9 คน มีการได้งานท าทั้งหมด โดย 
มหาบัณฑิตจ านวน 4 คน ได้ประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชา และ 3 คน ประกอบอาชีพไม่ตรง
ตามสาขาวิชา ส่วนอีก 2 คนประกอบอาชีพไม่ประจ าตรงตามสาขาวิชา 

 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
           การด าเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรในรอบปี พ.ศ. 2560 นักศึกษาในหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการ จ านวน 12 เรื่อง ตามเอกสารแนบ 
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ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

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

หลักสูตรมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2560 และได้รับการตอบกลับมา 2 สถานประกอบการที่นักศึกษา จ านวน 4 คนเข้าไปท างาน 
โดยได้ท างานเป็นระยะเวลา 6 เดือน- มากกว่า 1 ปี ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก-มากที่สุด (4-5 คะแนน) และมีการวิเคราะห์จุดเด่นของมหาบัณฑิต คือมีจิตใจดี 
เสียสละ มีน้ าใจ มีความอดทน และอ่อนน้อม ส่วนจุดด้อยหรือข้อควรพัฒนา เกี่ยวกับทักษะใน
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ ความมั่นใจในตนเองและภาวะการเป็นผู้น า 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. เป็นสาขาวิชาที่ทันสมัย ตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาชาติในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่   
2. คณาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิ ปริญญาเอก 100 %  ท าให้มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
3. นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในที่ประชุมระดับชาติ 
4. อาจารย์มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
5. เป็นหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยศาสตร์ความรู้ครอบคลุมทั้งด้านสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ 

 
จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

1. ไม่มีห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือเฉพาะส าหรับการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  
2. นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
3. งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการเข้าร่วมการประชุม

วิชาการไม่มีการจัดสรรอย่างชัดเจน 
4. มีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเรียนการสอนและการ

วิจัยไม่เพียงพอ 
5. ขาดหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านบัณฑิตวิทยาลัยของวิทยาเขต 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. หลักสูตรเสนอความต้องการห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือเฉพาะส าหรับการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาไปยังวิทยาเขตเพ่ือขอรับการสนับสนุน  

2. หลักสูตรจัดโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น Journal club การสอนเสริมภาษาอังกฤษโดย
อาจารย์ชาวต่างชาติ การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วมท างานวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ 

3. เสนอของบประมาณในการพัฒนานักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 
4. สร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. เสนอขอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยภายในวิทยาเขต 
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ส่วนที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 

CdsName CdsValues 
1.จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 

 - ---ระดับปริญญาตรี - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท 1 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
2.จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 

 - ---ระดับปริญญาตรี - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
3.จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 8 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
4.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 1 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  14 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 14 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
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- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
5.คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 
 - - --ระดับปริญญาตรี - 

- - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
- - --ระดับปริญญาโท - 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- - --ระดับปริญญาเอก 5 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 4 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ - 
- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ - 
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน - 
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ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 4 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  3 
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว - 
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 1 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 
7.การมีงานท าของบัณฑิต 

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 9 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 9 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 4 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ประกอบอาชีพอิสระ 3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 
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จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ศึกษาต่อ - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่อุปสมบท - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่เกณฑ์ทหาร - 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) - 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 
8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  12 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 2 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 10 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
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- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 9 
9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ - 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

 


