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ค าน า 

 
รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้น เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินก าหนดไว้
ว่า “เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA version 3.0 ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์
ย่อยที่ต้องพิจารณา  และผลการประเมินถูกจัดแบ่งออกเป็น 7 ระดับ โดยมีช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมู ล
รายงาน ตั้งแต่  1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่ารายงานฉบับนี้จะสะท้อนภาพการด าเนินงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในทุกมิติในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งทางหลักสูตรฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุง โดยด าเนินการแก้ไขจุดอ่อน
และเสริมจุดแข็งของหลักสูตรฯ ต่อไป สุดท้ายนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณบุคลากรของหลักสูตรฯ บุคลากรของคณะฯ และทุกหน่วยงานที่ให้ความ
ร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 รายงานผลการด า เนิ น งาน  หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิช าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร รายงานโดยคณาจารย์ในหลักสูตร จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาส าหรับปีการศึกษา 2561 โดยใช้ข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 มาประกอบ
ในรายงาน 
 เนื่องจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ จึงมีข้อมูล
บางองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ได้รวบรวมมาจากหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะที่ข้อมูลบาง
องค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ได้รวบรวมจากผลการด าเนินงานของหลักสูตรเอง  ในปีการศึกษา 2560 ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจัดท าขึ้นตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
เกณฑ์ AUN-QA version 3.0 โดยผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินในภาพรวม ปรากฏว่า ผลการประเมิน “ผ่าน” และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์  3  ข้อ  ส่วนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ AUN-QA 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 3 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) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่
ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) มีระดับคุณภาพของ
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) มีระดับคุณภาพของ
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 
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AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่
ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 11 ผลผลิต (Output) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 
 

 ภาพรวมของผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในรอบปีการศึกษา 2560 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีคะแนน
พึงได้อยู่ในระดับ 3.0  และได้น าเอาเกณฑ์หรือข้อก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA 
มาใช้ในการด าเนินงานของหลักสูตร และมีการชี้แจงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร อย่างไรก็ดียังมีผลการ
ด าเนินงานในบางข้อที่ยังคงต้องมีการปรับปรุงในรอบปีการศึกษาถัดไป 
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ตั้งในพ้ืนที่ภาคใต้ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อ
ปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบันเปิดสอนใน 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตตรัง 
วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในส่วนของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2542 รับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีรุ่นแรก ในหลักสูตรผลิตกรรมชีวภาพ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการ  ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2552 มีการตั้งคณะใหม่ชื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหลักสูตรที่สังกัดในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 
2542 ในชื่อหลักสูตร “ผลิตกรรมชีวภาพ” ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2552 มีการปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรใหม่เป็น หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ” และจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 มีการปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้งตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  และเปลี่ยนชื่อหลักสูตร เป็น “วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร” โดยมีชื่อย่อเรียก วทก. และรับนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน (รุ่น
ปี พ.ศ. 2558) นับเป็นนักศึกษารุ่นที่ 16 ของหลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ยจ านวนของผู้สนใจเข้าศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
(จ านวนนักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในปี 2560 มีทั้งสิ้น 143 คน จากแผนการรับนักศึกษา 120 คน) ในการ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2559 เพ่ือรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้น าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ได้แก่ อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ประกอบการ ร่วมกับข้อมูลวิสัยทัศน์การพัฒนาชาติของ
รัฐบาล ที่มุ่งท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ถ่ายทอดไปสู่นโยบายการพัฒนาการเกษตรของ
ชาติ และมีนโยบายการศึกษาด้านอุดมศึกษาเกษตรของชาติผ่านทางที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่ง
ประเทศไทย มาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุง น าไปสู่การก าหนดลักษณะเฉพาะของบัณฑิตที่
จะจบจากหลักสูตรปรับปรุง ให้มีลักษณะของการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ มีความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ 
และมีความพร้อมที่จะเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) นอกจากนั้น ยังสอดรับกับกรอบการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมีการถูกน ามาปรับใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2558 -2564 และแนวการปฏิรูป
ภาคการเกษตรของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของเกษตรกร โดยการส่งเสริมการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มี
ความรู้ความสามารถ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรที่ใช้วิธีดั้งเดิมในการท าการเกษตร ให้หันมาใช้ความรู้ที่
ชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีหน้าที่พัฒนาเกษตรกรมีความรู้ความสามารถ ใช้
ความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเป็นดีอยู่ดี อันจะน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่มีความม่ันคงต่อไป 

 ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ออกแบบมา
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตพืช สัตว์ สัตว์น้ าและ
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จุลินทรีย์ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และสากล และมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตระหนักในคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรม รักธรรมชาติ สังคม ชุมชน รวมทั้งมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถองค์ความรู้ทางด้าน
การเกษตร ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นในภาคใต้ 

 การด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็น
ฐาน” นอกจากความสอดรับกับพันธกิจที่ 2 “สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของภาคใต้  และเชื่ อมโยงสู่ เครือข่ ายสากล”  ที่ ได้ ก าหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ พัฒ นา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2558-2562) หลักสูตรฯ ยังด าเนินการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2558-2561) ที่ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ไว้ ดังนี้   “คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะชั้นน าของภาคใต้ที่ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” รายละเอียดของเล่มหลักสูตร ตาม มคอ.2 ได้ผ่านการ
อนุมัติ/รับทราบการอนุมัติหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 332(5/2554) เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2554 และ ผ่านความเห็นชอบโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 
2557 และคุณวุฒิปริญญาของหลักสูตรได้รับการรับรองโดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2558 ปัจจุบันหลักสูตรได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุงในปี  พ.ศ. 2559 และเริ่มใช้
กับนักศึกษาครั้งแรกในการศึกษา 2560  

2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปี พ.ศ. 2554 แบ่ง

ออกเป็น 5 วิชาเอก (major) โดยมีจุดเน้น ดังนี้ 

1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพทั่วไป (Bioproduction Technology) เน้นการน าเอา
วิทยาการสมัยใหม่ ในด้านทรัพยากรชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และด้านการจัดการมาบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรชีวภาพ  ด้านพืช  สัตว์  สัตว์น้ า และ
จุลินทรีย์  โดยภาพรวม  

2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช (Plant Production Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่  และการบริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้เพ่ือการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
พืชเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผลเขตร้อน ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักต่างๆ 
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3) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการบริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้เพ่ือการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สัตว์เศรษฐกิจ  

4) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางน้ า (Aquatic Bioproduction Technology) เน้นการน าเอาองค์
ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการบริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้  เพ่ือการผลิต การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของพืชน้ าและสัตว์น้ า  รวมถึงการจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากร และระบบนิเวศทางน้ าให้มีความ
ยั่งยืน 

5) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbial  Technology)  เน้นการน าเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่  ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ด้านจุลินทรีย์  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 

ทั้ง 5 วิชาเอก มีจุดเน้นร่วมกัน นั่นคือการมุ่งให้บัณฑิตมีคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ มีความ
พร้อมในการก้าวเป็นเกษตรกรมืออาชีพ รู้จักคิด วิเคราะห์และบูรณาการจากองค์ความรู้และงานวิจัยเพ่ือต่อ
ยอดการท าการเกษตรให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ปี พ.ศ. 2559 แบ่ง
ออกเป็น 3 วิชาเอก (Clusters) โดยมีจุดเน้น ดังนี้ 

1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช (Plant Production Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการบริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ร่วมกับการท าฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 
เพ่ือการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผลเขตร้อน  
ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักต่าง ๆ 

2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการบริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ร่วมกับการท าฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 
เพ่ือการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสัตว์เศรษฐกิจ  

3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbial Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทางด้านการเกษตรและด้านจุลินทรีย์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและ
พัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 

3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร ปี 2554)  ประกอบไปด้วย 5 

วิชาเอกย่อย ได้แก่ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
ทางน้ า วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพทั่วไป 
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  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร ปี 2559) แบ่งออกเป็น 3 
วิชาเอก (Clusters) โดยมีจุดเน้น ได้แก่ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ 

3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไป
ด้วย 2 วิชาเอกย่อย ได้แก่ วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช และวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางสัตว์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนดให้มีวิสัยทัศน์ พันธกิจในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสาขาวิชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสาขาวิชาประสบความส าเร็จ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
ก าหนดกรอบการท างานเมื่อปี พ.ศ. 2557 และเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้ร่วมกันประชุมทบทวนแผนพัฒนา
หลักสูตรฯ ซึ่งแสดงไว้ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

  เป็นผู้น าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาการเกษตรตั้งแต่ระดับชุมชน
จนถึงภูมิภาค โดยการผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาทุกภาคส่วนของการเกษตรไทย 

ปรัชญา (Philosophy) 

  ผลิตบัณฑิต ผู้น าทางเทคโนโลยีเกษตร สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม น าประเทศสู่เกษตรสากล 

พันธกิจ (Missions) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีความเป็นผู้น าทางวิชาการในระดับสากล  
และมีคุณธรรม จริยธรรม 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณค่าต่อการ
พัฒนาการเกษตรระดับชุมชนและภูมิภาค 

3. ให้บริการวิชาการด้านการเกษตรแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือยกระดับมาตรฐานเกษตรไทย 
4. ส่งเสริมกิจกรรมที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรให้ เป็นผู้ที่ มีความรู้  ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล และมีคุณธรรม จริยธรรม 

2. สร้างสรรคง์านวิจัยที่มีคุณค่า และสามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนาการเกษตรในชุมชนและภูมิภาคได้ 
3. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ที่มีคุณค่าจากการอบรมและการให้บริการวิชาการของคณาจารย์ในสาขาวิชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) 
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1. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค ์
2. ผลิตและสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและภูมิภาค 
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและภูมิภาค ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอน และงานวิจัยเข้าด้วยกัน 

ในส่วนของอาจารย์ในหลักสูตรฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน โดย 1 คน เป็นประธานหลักสูตร และมี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวม 3 คน ขณะที่มีอาจารย์ประจ า รวมทั้งสิ้น 15 คน การบริหารจัดการภายใน
ด าเนินการในรูปแบบสาขาวิชา ที่มีการมอบหมายภาระหน้าที่เป็นกรรมการสาขาวิชาฝ่ายต่างๆ ให้แต่ละบุคคล 
เช่น กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นต้น 
โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธาน บุคลากรทั้ง 15 คน ประกอบไปด้วยอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกถึง 14 คน 
และปริญญาโท 1 คน ในบุคลากร 15 คน มีผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 
คน 
4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 

นโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการบูรณาการ
เข้ากับกระบวนที่ส าคัญของสาขาวิชาและคณะ ได้แก่ กระบวนการจัดท าหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน
การสอน กระบวนการประเมินผลผู้เรียน และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วน
ของกระบวนการวิเคราะห์อัตราก าลังให้มีความเหมาะสม กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
และกระบวนการติดตามบัณฑิต ได้ด าเนินการโดยส่วนกลาง เนื่องการทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหาร
จัดการแบบรวมศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ แต่ทางสาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการจัดท าข้อมูลเพ่ือน าส่งข้อมูล
ให้ส่วนกลางด าเนินการและประเมินผลต่อไป 
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ เกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง 2554 และ 2559 เปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเกษตรศาสตร์ พ.ศ.255X ฉบับปรับปรุง 21 กรกฎาคม 2558 สรุปได้ดังตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 



6 
 

การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี พ.ศ. 2554 และ 2559 กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาเกษตรศาสตร์  

 
 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต   

หมายเหตุ กรอบ
มาตรฐาน

คุณวุฒิ สาขา
เกษตรศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

2554 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

2559 

ศึกษาทั่วไป ≥30 30 30  
หมวดวิชาพื้นฐานและ

วิชาเฉพาะ 
-คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน* 
-พ้ืนฐานเกษตร (แกน)* 
-วิชาเฉพาะทาง 
       -วิชาชีพบังคับ 
       -วิชาชีพเลือก 
-ฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

≥84 
 

21 
 

18 
30 
- 
- 
6 

93-96 
 

16 
 

33 
- 

32-37 
9-12 

6 

92-95 
 

18 
 

31 
- 

28-37 
9-15 

7 

* หลักสูตร ปี 
พ.ศ. 2559 เริ่มใช้
ปี การศึกษา 
2560 ปัจจุบัน
นักศึกษาศึกษา
อยู่ในชั้นปีที่ 1 

หมวดวิชาเลือกเสรี ≥6 6 6  
รวม ≥120 135-138 135-138  
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เล่ม 

มคอ. 2 สรุปได้ดังตามตารางท่ี 2 และ 3 ดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเล่ม มคอ. 2 ปี 2554  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  

รายชื่อปัจจุบนั 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขาท่ี

เปิดสอน 
หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ดร. วิกันดา รัตนพันธ*์ 
   3810400257413 

ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), 2544 
วท.บ.(ชีววิทยา), 2540 

 
 

 

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ* 
   3841700128091  

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

 
 

 

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ดร. ธีร ศรีสวสัดิ ์
   3841700377911 

ปร.ด. (ชีววิทยา), 2548 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)์ ชีววิทยา, 2541  

 
 

 

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    ดร. บดี ค าสีเขียว* 
   3450600566677 

Ph.D.  (Animal  Production), 2549 
M.Sc. (Ruminant Nutrition), 2544 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 2535 

 
 

 

 

5. อาจารย์ปิยรตัน์  
   นาควิโรจน ์
   3939900202585 

วท.ม. (สัตววิทยา), 2540 
วท.บ. (สัตวศาสตร)์, 2536   
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ตารางท่ี 3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเล่ม มคอ. 2 ปี 2559 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขาท่ี

เปิดสอน 
หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ดร. วิกันดา รัตนพันธ*์ 
   3810400257413 

ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), 2544 
วท.บ.(ชีววิทยา), 2540 

 
 

 

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ดร. ธีร ศรีสวสัดิ์* 
   3841700377911 

ปร.ด. (ชีววิทยา), 2548 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)์ ชีววิทยา, 2541 

 
 

 
 

 

3. อาจารย ์
  นิตยา  อัมรัตน์* 
  5920600005251  

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
วท.ม. (พฤกษศาสตร)์ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

 
 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  

รายชื่อปัจจุบนั 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขาท่ี

เปิดสอน 
หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ* 
   3841700128091  

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

 

 
 

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    ดร. บดี ค าสีเขียว* 
   3450600566677 

Ph.D.  (Animal  Production), 2549 
M.Sc. (Ruminant Nutrition), 2544 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 2535 

 

 
 

 

5. อาจารย์ปิยรตัน์  
   นาควิโรจน*์ 
   3939900202585 

วท.ม. (สัตววิทยา), 2540 
วท.บ. (สัตวศาสตร)์, 2536   
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขาท่ี

เปิดสอน หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา* 
 3849800083721 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 
 

 

 

2. อาจารย ์
 จรัสลักษณ์  เพชรวัง* 
 3849900038314 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

 
 

 

 

3. อาจารย ์
ดาริกา  คงฤทธิ*์ 
3939900036138 

Ph.D. (Bioresource Sciences )  
M.Agri.Sc. (Agricultural Science) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

 

 
 

 

 
 
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาม  

เล่ม มคอ. 2 (ปี 2554) สรุปได้ดังตาราง 
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อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3401600913105 รอง
ศาสตราจารย ์

นายโอภาส  พิมพา Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Ruminant  Nutrition 
สัตวศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

Universiti  Putra  Malaysia, 
Malaysia 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2545 
2538 
2534 

2 3860300138951 อาจารย ์ นางสาวปฏิมา  เพิ่มพูนพัฒนา Ph.D. 
 
วท.ม. 
วท.บ. 

Biology 
 
จุลชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

Royal Holloway, University of 
London, United Kingdom 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

2556 
 
2546 
2544 

3 3900600009609 อาจารย ์ นางสาวเยาวพรรณ  สนธิกุล ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
พืชศาสตร ์
ผลิตกรรมชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2556 
2551 
2548 

4 5841700005654 อาจารย ์ นายสุชาติ  เชิงทอง Ph.D. 
M.Agr.Sc. 
วท.บ. 

Forestry  
Crop Science 
เกษตรศาสตร ์

University of Missouri Columbia, 
U.S.A. 
University of Queensland, Australia 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2542 
2532 
2526 

5 3759900006427 อาจารย ์ นายสุรพล  ฐิติธนากุล Ph.D. 
วท.ม. 

Ecophysiologie végétal 
พืชสวน 

Universitié de Blaise Pascal, France 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2552 
2548 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543 

6 3220500110142 อาจารย ์ นางสาวอุมาพร  แพทย์ศาสตร ์ Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Applied Biological 
Sciences 
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
สัตวศาสตร ์

Ghent University, Belgium 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

2557 
2548 
2545 

7 3849800083721 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางดวงแขฑิตา  
กาญจนโสภา 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2549 
2543 
2540 

8 3849900038314 อาจารย ์ นางสาวจรสัลักษณ ์เพชรวัง วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
2543 
2539 

9 3939900036138 อาจารย ์ นางสาวดาริกา คงฤทธิ ์
 

Ph.D. 
 
M.Agro.Sc. 
วท.บ. 

Bioresources and 
Product Science   
Agricultural Science 
จุลชีววิทยา 

Tottori University,  Japan 
 
Shimshu University, Japan 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2550 
 

2543 
2539 

10 5920600005251 อาจารย ์ นางสาวนิตยา อัมรัตน ์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
พฤกษศาสตร์  
ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2554 
2549 
2546 
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 บุคลากรสนับสนุน 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บริหารแบบรวมศูนย์บริการ จึงไม่มีกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัด

สาขาวิชา 
 

 นักศึกษา 
จ านวนการคงอยู่ของนักศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา  2557 2558 และ 2559 พบว่า 

มีจ านวนนักศึกษาคงอยู่ลดลงจากจ านวนที่รับเข้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่นักศึกษาบางส่วนมีความรู้
พ้ืนฐานในสาขาวิชาที่เรียนน้อย นักศึกษาสอบตกบางรายวิชา และมีผลการเรียนต่ า ขาดการวาง
แผนการเรียนที่ดี ครอบครัวมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาครอบครัว ส่งผลให้นักศึกษาบางส่วนไม่
สามารถเรียน และส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ อย่างไรก็ดี สาขาวิชาฯ มีแนวนโยบายดูแล
นักศึกษาที่ตกออกในปีการศึกษา 2559 ให้ยังคงอยู่ในระบบการศึกษา คือการชักน าให้นักศึกษากลุ่มที่
ถูกตกออก สอบกลับเข้ามาเรียนชั้นปีที่ 1 ใหม่ เพ่ือให้โอกาสในการปรับปรุงการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย มีเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาที่ได้ระดับขั้นตั้งแต่ C ขึ้นไป สามารถ
เทียบโอนได้ ท าให้นักศึกษากลุ่มนี้ มีวิชาเรียนในชั้นปี 1 ใหม่ที่น้อยลง สามารถใช้เวลาทบทวนเนื้อหา
รายวิชาที่ต้องเรียนซ้ าได้มากขึ้น ซึ่งพบว่า มีนักศึกษาที่ตก สมัครกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ในปี 
2560 ทั้งนี้สาขาวิชาได้มีมาตรการในการดูแลนักศึกษากลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันพบว่านักศึกษา
เหล่านี้ยังคงอยู่ในระบบ 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษารับเข้าและคงอยู่ของหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2556-2558 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 สูงกว่าปี 4 

2556 87 84 80 54 9 

2557 109 81 94  79 4 

2558 95 108 107 92 1 

2559 130 87 107 79 10 

2560 62 129 82 107 7 
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 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาในหลักสูตร พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาในปี 2259 จ านวน 79 คน ตกค้าง 6  คน 
นักศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 อยู่ระหว่างการศึกษาในชั้นปีที่ 1 จึงยังไม่มีผู้ส าเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรปัจจุบัน 
 

 อ่ืนๆ 
หลักสูตรฯ สังกัดในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินงานภายใต้ระบบรวม

ศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ เช่นเดียวกับทุกหลักสูตรในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ดังนั้น จึงเป็นการ
บริหารเพียงบุคลากรในสาขาวิชา ขณะที่การด าเนินพันธกิจด้านอ่ืนๆ อยู่ภายใต้การด าเนินการของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขต ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ดูแลเรื่องบุคลากร
สายสนับสนุน ห้องปฏิบัติการ  และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งในฟาร์มเกษตรให้มีความพร้อม
และทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้  ดูแลบุคลากรสาย
สนับสนุน ห้องเรียน อุปกรณ์เครื่องมือในห้องเรียน ให้มีความพร้อมและทันสมัย เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน ห้องสมุด ดูแลความพร้องของสถานที่ในห้องสมุด รายการหนังสือ วารสารที่จ าเป็นต่อ
การศึกษา กองวิชาการและพัฒนานักศึกษา ดูแลบุคลากรสายสนับสนุน บริหารงานทางวิชาการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ดูแลบุคลากรสายสนับสนุน งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักศึกษา 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

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  
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สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไมไ่ด้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามองค์ประกอบที่ 1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขาท่ีเปิด

สอน หมายเหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ดร. วิกันดา รัตนพันธ*์ 
   3810400257413 

ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), 2544 
วท.บ.(ชีววิทยา), 2540 

 
 

  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ดร. เจษฎา รตันวุฒิ* 
   3841700128091  

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

 
 

  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    ดร. ธีร ศรีสวสัดิ ์
   3841700377911 

ปร.ด. (ชีววิทยา), 2548 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)์ ชีววิทยา, 2541 

 
 

 
 

 

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    ดร. บดี ค าสีเขียว* 
   3450600566677 

Ph.D.  (Animal  Production), 2549 
M.Sc. (Ruminant Nutrition), 2544 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 2535 

 
 

  

5. อาจารย์ปิยรตัน์  
   นาควิโรจน์ 
   3939900202585 

วท.ม. (สัตววิทยา), 2540 
วท.บ. (สัตวศาสตร)์, 2536  
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 ตารางท่ี 3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเล่ม มคอ. 2 ปี 2559 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติพืช  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขาท่ี

เปิดสอน 
หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ดร. วิกันดา รัตนพันธ*์ 
   3810400257413 

ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), 2544 
วท.บ.(ชีววิทยา), 2540 

 
 

 

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ดร. ธีร ศรีสวสัดิ์* 
   3841700377911 

ปร.ด. (ชีววิทยา), 2548 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)์ ชีววิทยา, 2541 

 
 

 
 

 

3. อาจารย ์
  นิตยา  อัมรัตน์* 
5920600005251  

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
วท.ม. (พฤกษศาสตร)์ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

 
 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  

รายชื่อปัจจุบนั 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขาท่ี

เปิดสอน 
หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ* 
   3841700128091  

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

 
 

 

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    ดร. บดี ค าสีเขียว* 
   3450600566677 

Ph.D.  (Animal  Production), 2549 
M.Sc. (Ruminant Nutrition), 2544 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 2535 

 
 

 

 

5. อาจารย์  
  ปิยรัตน์  นาควิโรจน์* 
   3939900202585 

วท.ม. (สัตววิทยา), 2540 
วท.บ. (สัตวศาสตร)์, 2536   
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขาท่ี

เปิดสอน หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา* 
 3849800083721 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 
 

 

 

2. อาจารย ์
 จรัสลักษณ์  เพชรวัง* 
 3849900038314 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

 
 

 

 

3. อาจารย ์
ดาริกา  คงฤทธิ*์ 
3939900036138 

Ph.D. (Bioresource Sciences )  
M.Agri.Sc. (Agricultural Science) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

 

 
 

 

 
หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

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

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

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

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... 
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เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 

 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 รายการหลักฐาน 

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

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ้างอิงตามข้อก าหนดของ สกอ. 
ที่ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรด าเนินการจัดท ามาตรฐานผลการเรียนรู้ในปี 
พ.ศ. 2554 นอกจากนั้น ในการจัดท าหลักสูตรในคราวเดียวกันในปี 2554 
สาขาวิชาฯ ได้น าข้อมูลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (1.1, 1.2, 1.3) มาเป็นสาระส าคัญ
ในการจัดท าหลักสูตร ร่วมกับการใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชา ประกอบเป็นข้อมูลในการจัดท า จากการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครั้งดังกล่าว ท าให้พบว่าการก าหนดข้อมูล
น าเข้าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่ครบถ้วน ยังขาดข้อมูลจากศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้บัณฑิต จึงน ามาสู่การปรับโครงสร้างคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งล่าสุด เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 จึงได้น าข้อมูลปัจจุบันจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรอบด้าน เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และนักวิชาการ 
เป็นต้น มาใช้เป็นสาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตรเดิม จนน าไปสู่การ
ปรับแก้การกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของแต่ละรายวิชา 
(เล่ม มคอ. 2 เก่า-ใหม่) ซึ่งเมื่อมีการปรับแก้มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชาดังกล่าวว่า พบว่ามีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ และสาขาวิขาฯ  

1.1 มคอ. 2 ฉบับปรับปรุง 
2554 และ 2559 
1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาขาวิชา วทก. ปี 2560 
1.3 แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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วิสัยทัศน์และพันธกจิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

วิสัยทัศน ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบณัฑิต บรกิารวิชาการ 
และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 (MU1) : พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รูไ้ด้มโีอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างความเปน็ผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และ

เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 (MU3) : ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบตัิสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา 

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

 

วิสัยทัศน์และพันธกจิของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
วิสัยทัศน์   

เป็นคณะชั้นน าของประเทศ  ที่ผลติบัณฑติ และงานวิจยั ทางวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
 พันธกิจ 

พันธกิจ 1 (MF1) : ผลิตบณัฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีมสีมรรถนะสากล มี
คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

พันธกิจ 2 (MF2) : ผลิตงานวิจัยดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน 

พันธกิจ 3 (MF3) : การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
พันธกิจ 4 (MF4) : พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

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

 

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดัง

ตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psu.ac.th/th/vision
http://scit.surat.psu.ac.th/index.php
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ตารางที่ 1 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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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 

ห ลั ก สู ต รวิ ท ย าศ าสตรบั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าวิ ท ย าศ าสต ร์ แล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcome) ที่สอดคล้องกับไว้ดังนี้ 

1.  คุณธรรมจริยธรรม 
2.  ความรู้ 
3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Expected learning 

outcome และ Learning outcome โดยการบูรณาการ Learning outcome 
ที่ก าหนดโดยคณะหรือของมหาวิทยาลัย กับ Learning outcome ที่ก าหนดใน
ร่าง มคอ. 1 สาขาเกษตรศาสตร์ แสดงดังตารางที่ 2 

มาตรฐานผลการเรียนรู้บรรจุอยู่ในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในหลักสูตร ดัง
แสดงในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (มคอ. 2 ปี 2554 
และ 2559 ) โดยแบ่งเป็นความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ความรู้
และทักษะทั่วไป ส่วนใหญ่กระจายในรายวิชาพ้ืนฐานและสอดแทรกให้เป็นความ
รับผิดชอบรองในรายวิชาชีพ ส่วนความรู้และทักษะเฉพาะทางได้มีการกระจาย
ลงสู่รายวิชาชีพเฉพาะด้านต่างๆ ซึ่งการกระจายความรู้และทักษะเฉพาะทางได้
ก าหนดมาตรฐานการกระจายตามความยากง่ายของรายวิชา ตามชั้นปีที่สูงขึ้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการตามผลการเรียนรู้ที่ยากขึ้นและจ าเป็นในวิชาชีพ 

มคอ. 2 ปี 2554 และ 

2559 
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ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Expected learning outcome และ Learning outcome แบบต่างๆ  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Generic 
outcomes 

Subject specific 
outcomes 

คุณธรรม จริยธรรม   
1) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบ

คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคม 
X  

2) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

X  

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง  

X  

4) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ 
ให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

X  

5) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

 X 

6) ตระหนักและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

 X 

ความรู้   

1) มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
วิชาชีพ 

 X 

2) มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่
เกี่ยวข้อง 

 X 

3) มีความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อ
สถานการณ์โลก 

 X 

4) มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 

 X 

5) มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพได้แก่ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการ เป็นต้น 

 X 

6) ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเท
คโนลีการผลิตทางชีวภาพ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

 X 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Generic 
outcomes 

Subject specific 
outcomes 

การแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 

7) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

 X 

8) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ 
ข้อก าหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 X 

9) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผน
และการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขา
อาชีพ 

 X 

ทักษะทางปัญญา    

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ X  

2) สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดย
ค านึงถึงความรู้ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่เกิดจากการ
ตัดสินใจ 

X  

3)  สามารถประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีจากศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 

X  

4)  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการ
ปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

 X 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
X  

2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

X  

3) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

X  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Generic 
outcomes 

Subject specific 
outcomes 

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับ
บุคคลทั่วไป 

X  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

X  

2) รู้จักเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งผู้ฟังที่แตกต่างไปตามสภาพ
ของสังคมได้ 

X  

3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสม 

X  

4) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

X  

5) สามารถสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีการผลิตทาง
ชีวภาพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 X 

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนดมาตรฐานผล

การเรียนรู้ด้านต่างๆ จากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งคราวการปรับปรุง
ปี 2554 และล่าสุด คราวการปรังปรุงปี 2559 โดยน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ประกอบเป็นข้อมูลในการจัดท า ตาม
รายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 1.1 (มคอ.2)  

มคอ.2/ 2554 
มคอ. 2/ 2559 
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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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และได้น าข้อมูลสถานการณ์
ของประเทศภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลในขณะนั้น โดยเน้นที่

 
 
 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ภารกิจเพ่ือให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน มาเป็นสาระส าคัญในการจัดท าหลักสูตร ร่วมกับการใช้ข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ประกอบเป็นข้อมูลในการ
จัดท าข้อก าหนดของหลักสูตรให้ครอบคลุมศาสตร์ความรู้ด้านการเกษตร 
และมีความทันสมัย โดยมีข้อก าหนดหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2554 โดยสรุป 
ดังนี้ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์   
                                 ธานี  
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1. รหัสและชื่อหลักสูตร   

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย         ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต   
                      (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 
                     ชื่อย่อ (ไทย): วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ 
                      เทคโนโลยกีารเกษตร) 
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science   
                      (Agricultural Science and Technology) 
                     ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Sc. (Agricultural Science   
                      and Technology) 
 

3. วิชาเอก (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2554) 
หลั กสู ต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น 5 วิชาเอก (Clusters) โดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพทั่วไป (Bioproduction 

Technology) เน้นการน าเอาวิทยาการสมัยใหม่ ในด้านทรัพยากรชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ และด้านการจัดการมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการ
เพ่ิมผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรชีวภาพ  ด้านพืช  สัตว์  สัตว์
น้ า และจุลินทรีย์  โดยภาพรวม  

2) วิ ช า เอ ก เท ค โน โล ยี ก า ร ผ ลิ ต พื ช  (Plant Production 
Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่  และการ
บริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้เพ่ือการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม
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ของพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผลเขตร้อน 
ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักต่างๆ 

3) วิ ช า เอก เท ค โน โลยี ก ารผลิ ตสั ต ว์  (Animal Production 
Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการ
บริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้เพ่ือการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของสัตว์เศรษฐกิจ  

4) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางน้ า (Aquatic Bioproduction 
Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการ
บริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกต์ ใช้   เพ่ือการผลิต การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของพืชน้ าและสัตว์น้ า  รวมถึงการจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากร 
และระบบนิเวศทางน้ าให้มีความยั่งยืน 

5) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbial  Technology)  เน้น
การน าเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ด้านจุลินทรีย์  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและ
พัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 

วิชาเอก (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) 
        1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช (Plant Production Technology) 
เน้นการน าเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการบริหารจัดการ มา
บูรณาการและประยุกต์ใช้ร่วมกับการท าฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือการผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา ไม้ผลเขตร้อน ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักต่าง ๆ 

2 ) วิ ช า เอ ก เท ค โน โล ยี ก า ร ผ ลิ ต สั ต ว์  (Animal Production 
Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการ
บริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ร่วมกับการท าฟาร์มเกษตร
อัจฉริยะ เพ่ือการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสัตว์เศรษฐกิจ  

3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbial Technology) เน้นการ
น าเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการเกษตรและด้าน
จุลินทรีย์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนา
คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2554 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพทั่วไป 135 หน่วยกิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช   135 หน่วยกิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  138 หน่วยกิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางน้ า  137 หน่วยกิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์   135 หน่วยกิต 
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หลักสตูรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช             135 หน่วยกิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์      138 หน่วยกิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์             135 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้   
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา  

5.3 การรับนักศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย

ได้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2554 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ. 2551  

   ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 122(4/2554) 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 

   ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
332(5/2554) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 

       เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุม
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ครั้งที่ 12 (2/2559) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 
 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากจากสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 373(3/2559) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและกรอบมาตรฐาน

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2557 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1) เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาครัฐได้แก่ นักวิชาการทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ  นักวิชาการเกษตรสาขาพืช นักวิชาการเกษตรสาขาสัตว์ 
นักวิชาการเกษตรสาขาประมง  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

2) อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา 
3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่ นักวิชาการประจ า

โรงงานผลิตอาหารสัตว์และสัตว์น้ า  พนักงานขายอาหารและอุปกรณ์ส าหรับ
อุตสาหกรรมผลิตสัตว์และสัตว์น้ า  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตประจ าโรงงานแปรรูป
อาหารทะเล  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

4) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
5) เป็นหลักสูตรสากล  สามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ข้อก าหนดของหลักสูตรได้ถูกน าไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คู่มือนักศึกษา และมีการ
เผยแพร่ผ่านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบแผ่นพับ วีดิทัศน์ และการ
บรรยาย  

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยก าหนดให้ 
มีเพียง 3 วิชาเอกได้แก่  

1.วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช            
2. วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   
3. วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์             
โดยวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางน้ า ได้แยกหลักสูตรออกไปจัดตั้งเป็น

สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง นอกจากนี้ในการปรับปรุงหลักสูตร ปี 
พ.ศ. 2559 ได้ปรับรายวิชาและจ าหนวนหน่วยกิตในแต่ละวิชาเอก ดังแสดง
ในตารางที่ 3 

      รวมทั้งเพ่ิมเติมให้มีความครอบคลุมและมีความทันสมัยมากขึ้น เช่น 
ปรับลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตให้มีคุณสมบัติการเป็นบัณฑิต
เกษตรกรรุ่นใหม่ มีคุณสมบัติของการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง มีความ
พร้อมการเป็นผู้ประกอบการ อันเป็นผลมาจากการเพ่ิมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มคอ.2 /2559 
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เสีย ข้อมูลแผนพัฒนาชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  นโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนพัฒนาการเกษตรของ
รัฐบาลและกระทรวงเกษตร รวมทั้งข้อมูลสรุปจากสภาคณบดีสาขา
การเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นต้น มาเป็นสาระส าคัญของการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งล่าสุด 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 

ข้อก าหนดของรายวิชาจัดท าขึ้นโดยก าหนดใน มคอ.3 และ 4 ที่ได้
จากกระบวนการท าโดยผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอนในรายวิชา โดย
ก าหนดเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล  ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร โดยความ
เหมาะสมของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาขึ้นอยู่กับระดับความ
ยากง่าย ประเภทวิชาทั่วไปหรือเฉพาะทาง  และต้องตอบสนองต่อผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน ซึ่งบางวิชาอาจจะมีไม่ครบทั้ง 5 ด้านก็ได้ และ
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ยังคงมีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ทุกรายวิชาต้องรายงานผลการสอน
รวมทั้งรายงานการปรับปรุงรายวิชาจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา และที่จะ
ปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป ในรูปแบบ มคอ. 5 และ 6 เมื่อสิ้นปี
การศึกษา รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  เพ่ือน าไปสู่การ
ออกแบบรายวิชาให้มีความเหมาะสมและทันสมัย รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ให้เพ่ิมหรือลด หรือก าหนดรายละเอียดขึ้นมาใหม่ตามความ
เหมาะสม เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ทุกรายวิชาจะถูกปรับปรุงตาม
กระบวนการและข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร ต่อไป 

 

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

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื้อหาของหลักสูตรไปยั งนักเรียน
มัธยมปลาย ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้ง
ผู้สนใจทั่วไป ผ่านช่องทางแตกต่างกันไปดังนี้ 

 ส าหรับนักเรียนมัธยมปลายมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ผ่านโครงการ Road Show ทุกปีมีการแจกแผ่นพับ และให้
รุ่นพ่ีในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นผู้ให้ข้อมูล ณ โรงเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

 ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันได้ท าการแจกคู่มือนักศึกษา และ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
สามารถสืบค้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 
http://www.scit.surat.psu.ac.th  

 ส าหรับผู้ประกอบการ มีการแนะน าหลักสูตรผ่าน
กระบวนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

 ส าหรับผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป มีการแนะน าผ่านทาง
เว็บไซต์ของคณะ http://www.scit.surat.psu.ac.th 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  

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 

การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
การเรียนรู้ ได้ก าหนดตามค าแนะน าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าไปสู่การวัดผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 
2554 เปรียบ เทียบกับการป รับปรุงหลักสูตรครั้ งล่ าสุด  (พ .ศ. 2559) 
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงการก าหนดสัดส่วน 
ระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพ้ืนฐาน กับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือความเฉพาะ
ทางที่เหมาะสม จากโครงสร้างหลักสูตรเดิมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2554  ได้ก าหนดหน่วยกิต 135-138 หน่วยกิต 
แต่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดหน่วยกิตขั้นต่ า 120 หน่วยกิต 
ตามข้อก าหนดใน มคอ. 1 สาขาเกษตรศาสตร์ ที่จัดท าโดยสภาคณบดีสาขา
การเกษตรแห่งประเทศไทย เสนอต่อส านักงานคณะกรรมาการอุดมศึกษา ซึ่ง
จะมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ.2559 โดยก าหนดให้ทักษะทั่วไป (Generic 
Skill) มีการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ขณะที่ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) มีการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่กลุ่มวิชาเฉพาะ
และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งนี้ ได้แสดงโครงสร้างหลักสูตร ปี 
พ.ศ.2554 เปรียบเทียบกับโครงสร้างตาม มคอ. 1 และโครงสร้างที่ก าหนดใน
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 ในตารางที่ 3 

ทั้งนี้ ได้มีการจัดเรียงรายวิชา อย่างเป็นระบบ จากรายวิชาพ้ืนฐานที่
นักศึกษาต้องเรียนในชั้นปีที่ 1 และ 2 ขณะที่รายวิชาเฉพาะทาง เริ่มเรียน
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 และ 4 จนถึงรายวิชาสัมมนา โครงงานนักศึกษา หรือ สหกิจ
ศึกษา ซึ่งเรียนในชั้นปีที่ 4 ซึ่งน าไปสู่ล าดับของผลการเรียนรู้จากง่ายไปยากได้
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
หลักสูตรจึงจัดให้ในทุกภาคการศึกษาต้องมีจ านวนรายวิชาร้อยละ  25 มีการ
ทวนสอบอย่างสม่ าเสมอ ขณะที่หลักสูตรมีการทบทวนอยู่ตลอดเวลา เห็นได้
จากการปรับให้รายวิชาพ้ืนฐานเกษตร ซึ่งในแผนการศึกษา ต้องเรียนในชั้นปี
ที่ 2 ให้ปรับเปลี่ยนมาเรียนในชั้นปีที่ 1 แทน 
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ตารางที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร ปีพ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับโครงสร้างตาม มคอ. 1 และโครงสร้างที่ก าหนด

ในหลักสูตรปรับปรุงปีพ.ศ. 2559 

 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต  
หมายเหตุ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตร 

ปีพ.ศ. 2554 
หลักสูตร 

ปีพ.ศ. 2560 

ศึกษาทั่วไป ≥30 30 30  

หมวดวิชาพื้นฐานและ
วิชาเฉพาะ 

-คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน* 
-พ้ืนฐานเกษตร (แกน)* 
-วิชาเฉพาะทาง 
       -วิชาชีพบังคับ 
       -วิชาชีพเลือก 
-ฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

≥84 
 

21 
 

18 
30 
- 
- 
6 

93-96 
 

16 
 

33 
- 

32-37 
9-12 

6 

92-95 
 

31 
 

18 
- 

28-37 
9-15 

7 

*ในหลักสูตรปัจจุบัน 

กลุ่ ม วิ ชาแกนได้ รวม
รายวิชาคณิ ตศาสตร์
และรายวิช าแกน ไว้
ด้ ว ย กั น  จึ ง ท า ใ ห้ มี
จ านวนหน่วยกิตรวมใน
รายวิชาแกนมากกว่าที่
ก าหนดไว้ ใน  มคอ.1 
และหน่วยกิตรวมในก
ลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
น้ อยกว่ าที่ ระ บุ ไว้ ใน 
มคอ. 1 ซ่ึง มคอ. 1 จะ
ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ ใ น ปี
การศึกษา 2559 

หมวดวิชาเลือกเสรี ≥6 6 6  

รวม ≥120 135-138 135-138  
 

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

การก าหนดสัดส่วน จ านวนหน่วยกิตและล าดับการเรียน ระหว่าง
รายวิชาทั่วไปหรือพ้ืนฐาน กับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือความเฉพาะทาง ที่
เหมาะสม สาขาวิชาฯ ก าหนดให้แต่ละรายวิชาในหลักสูตร ก าหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในแต่ละโดยก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบหลักอย่าง
น้อย 1 รายวิชาในหลักสูตร เมื่อรวมทุกวิชาแล้ว จะต้องมีความรับผิดชอบหลัก
ครบทุกมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอนได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนและประเมินผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งได้แสดงใน มคอ. 2 เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาน าผลการด าเนินการ ผลการประเมินรายวิชาและผลการทวน
สอบไปรายงานใน มคอ. 5 และ 6  

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

ทั่วไปก าหนดการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนดให้รายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่ เรียนในชั้นปีที่ 1 ถึง 3 ตามความ
เหมาะสม และยากง่ายทางวิชาการ ที่จะเป็นพ้ืนฐานต่อการด ารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และเป็นพ้ืนฐานทางวิชาการส าหรับรายวิชาเฉพาะในชั้นปีที่
สูงขึ้น ส าหรับการก าหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะ 
ด าเนินงานโดยคณะฯ ร่วมกับหลักสูตร และจัดให้มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 
2 ถึง ชั้นปีที่ 4 พร้อมระบุรายวิชาบังคับเรียนก่อน ใน มคอ. 2 การกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ก าหนดโดยพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นต่อความยาก
ง่ายทางวิชาการท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา 

ทั้งนี้ลักษณะรายวิชาชีพบังคับและชีพเลือก ในหลักสูตรปัจจุบั น 
เปรียบเทียบกับรายวิชาชีพบังคับและชีพเลือกใหม่ (พ.ศ. 2560) ที่ผู้เรียนถูก
ก าหนดให้เรียนและที่สามารถเลือกเรียนได้นั้น มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถเฉพาะทางที่ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลกในปัจจุบัน ซึ่งช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดใหม่ในการประกอบอาชีพ เช่นรายวิชาเกษตร
ธรรมชาติ รายวิชาการจัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น 

ในการประเมินการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา รายงานใน มคอ. 5 และ 6 ในแต่ละภาคการศึกษา และผ่านการ
พิจารณาโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในขั้นต้น จากนั้นประเมินโดยประธาน
หลักสูตรเป็นล าดับถัดไป เพ่ือน าข้อมูลประมวลผลในภาพรวม และอาจมีการ
ปรับปรุงโดยผู้รับผิดชอบรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป ตามความเหมาะสม 
และปรับใหญ่อีกครั้งในคราวการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 

ส าห รับ ปั ญ ห า อุ ป สรรค  ข้ อจ ากั ดที่ ก ระทบ การท า ให้ เกิ ด 
constructive alignment พบว่า การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ครั้งแรก 
ตามข้อก าหนดของ สกอ. ในคราวการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปีพ.ศ. 2554 นั้น 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่างไม่มีความรู้อย่างเข้าใจถ่องแท้ในการก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ในคราวการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุด (พ.ศ. 
2559) หลักสูตรได้ชี้แจงแนวทางการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้แก่
คณาจารย์ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในบางรายวิชามี
ความกระชับต่อการวัดและประเมินผลให้มากขึ้น 

มคอ.2/2554 
มคอ.2/2559 
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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 รายการหลักฐาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
หลักสูตรได้ก าหนดปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร ให้มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ และสอดรับกับ
พันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(ปีพ.ศ. 2558-2562) รวมถึงตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปีพ.ศ. 2558-2561) และยังสอดรับ
กับกรอบการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวการปฏิรูป
ภาคการเกษตรของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หลักสูตร 2554  

1. ปรัชญา 
 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช สัตว์ เทคโนโลยีทาง
น้ าและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ ที่สามารถประกอบอาชีพ และด าเนินธุรกิจของ
ตนเอง โดยอาศัยความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ มีทักษะการ
สื่อสาร  มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ที่ ได้ เรียนมาใช้
ประโยชน์เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และใช้ทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศอย่างยั่งยืน 

2. ความส าคัญ 
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หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรในวิชาชีพด้านการ

พัฒนาการผลิตพืช สัตว์ เทคโนโลยีทางน้ าและเทคโนโลยีจุลินทรีย์  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในการเพ่ิมผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งประเภทพืช สัตว์ สัตว์น้ า โดยอาศัย
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และน าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม 

นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในแง่การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตรจากทักษะและความรู้ที่ได้รับภายใต้การอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในด้านการผลิตพืช  สัตว์  สัตว์น้ าและจุลินทรีย์ มีพ้ืนฐานความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ที่
ได้เรียนมาอย่างเป็นระบบ น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และสากล 

2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณค่าศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม มีจิตส านึกรักธรรมชาติ รักสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและรู้จักอนุรักษ์ใช้
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 

3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมา
เพ่ือสร้างทักษะและกระบวนการ สั่งสมประสบการณ์ ในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
การประกอบอาชีพธุรกิจของตนเองด้านการผลิตพืช สัตว์ และสัตว์น้ า รวมถึง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีจุลินทรีย์ เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตของ
ทรัพยากรชีวภาพได้อย่างยั่งยืน 

 ทั้งนี้หลักสูตรได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปรัชญาของ
หลักสูตรไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ผ่านช่องทางแตกต่างกันไป
ดังนี้ 

 ส าหรับนักเรียนมัธยมปลายมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ผ่านโครงการ Road show ทุกปีมีการแจกแผ่นพับ วีดิทัศน์
และให้รุ่นพ่ีในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นผู้ให้ข้อมูล ณ โรงเรียนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันได้ท าการแจกคู่มือนักศึกษา และ
สามารถสืบค้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 
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(http://www.scit.surat.psu.ac.th) 

 ส าหรับผู้ประกอบการ มีการแนะน าหลักสูตรผ่าน
กระบวนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

 ส าหรับผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป มีการแนะน าผ่านทาง
เว็บไซต์ของคณะ (http://www.scit.surat.psu.ac.th) 

หลักสูตร 2559 
1.1 ปรัชญา 

มุ่ งเน้นผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช สัตว์  และ
เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ที่มีความสามารถในการท างานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมถึงมีความสามารถในการจัดการฟาร์มอย่างอัจฉริยะ (Smart Farming) มี
ทักษะการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ และมีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ทคโนโลยี
การเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
จัดการ มีทักษะการสื่อสาร มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ที่ ได้
เรียนมาใช้ประโยชน์เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และใช้ทรัพยากร
ของประเทศอย่างยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการเกษตร

ในวิชาชีพด้านการพัฒนาการผลิตพืช สัตว์ และเทคโนโลยีจุลินทรีย์ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในการเพ่ิมผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และน าไปสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับ
อุตสาหกรรม นอกจากนั้ น  หลักสูตรนี้ ยั งสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในแง่การพัฒนาคุณภาพของ
ผลผลิตทางการเกษตรจากทักษะและความรู้ที่ได้รับ ภายใต้การใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในด้านการผลิตพืช สัตว์  และจุลินทรีย์ มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้เรียน
มาอย่างเป็นระบบ น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติได้ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ตระหนักในคุณค่าทางศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม มีจิตส านึกรักธรรมชาติ สังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ และรู้จักอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ยั่งยืน 

http://www.scit.surat.psu.ac.th/
http://www.scit.surat.psu.ac.th/
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3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า มีความสามารถในการจัดการ

ฟาร์มเกษตรอย่างอัจฉริยะ (Smart Farming) มีความสามารถในการเรียนรู้
ศาสตร์ใหม่และสามารถบูรณาการกับองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาเพ่ือสร้าง
ทักษะและกระบวนการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพธุรกิจด้าน
การเกษตรอย่างยั่งยืน  

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

ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม
ต่อเนื้อหาและสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดใน มคอ. 
2 เพ่ือให้เกิดคุณภาพของการเรียนรู้ จึงจัดให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น แบบบรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง Active 
learning และหลักสูตรได้ก าหนดให้ในทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษร้อยละ 30 ของจ านวนชั่วโมงในรายวิชา รวมถึงมีการบูร
ณาการงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนในบางรายวิชา 
(4.1,4.2) 

ในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย มุ่งหวังให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอน และช่วยน า
ทางไปสู่การศึกษาด้วยตนเองต่อไป ซึ่งตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะใน
การปฏิบัติจริง การท างานเป็นทีม ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจและ
ความรับผิดชอบ ซึ่งตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning เพ่ือเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยมีรูปแบบของ
การเรียนการสอนแบบ Active learning เช่น การใช้สื่อวีดิทัศน์ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน โครงงานวิจัยที่มีการใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งผู้เรียนจะถูก
เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ซึ่งจะเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการเรียน
การสอนในรายวิชาฝึกงาน โครงงาน และสหกิจศึกษา 

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิชา 
เพ่ือตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 นโยบานการสอนแบบ
เชิงรุก 
4.2 นโยบายปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 รายวิชาสหกิจศึกษา 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรได้ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning เพ่ือเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผู้เรียนจะถูก
เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการค้นคว้าและน าเสนอ
ความรู้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา 
รวมทั้งยังมีรายวิชาในการส่งเสริมเพ่ือการฝึกฝนการสร้างความรู้ เช่น การ
เรียนการสอนในรายวิชาฝึกงาน โครงงาน และสหกิจศึกษา ซึ่งจะส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะการคิด การเรียนรู้  การสื่อสาร และพร้อมที่จะเรียนรู้
ตลอดเวลา แม้จะจบการศึกษาไปแล้ว อาจจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ หรือนอกระบบการศึกษา 

กิจกรรม Active learning ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักวิธีการเรียน วิธีการ
หาความรู้ ซึ่งสามารถด าเนินการได้อย่างตลอดชีวิต โดยทุกกิจกรรมที่เป็น 
Active learning จะเน้นเรื่องการเพ่ิมทักษะ Thinking skill Learning skill, 
Professional skill, Communication skill และ Management skill 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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] 

       

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
5.2 The student assessments 
including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and 
communicated to students [4,5] 

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

เพ่ือให้การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตรได้ก าหนดการประเมินไว้ 3 ช่วง ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา ได้แก่  

1) ช่วงการรับเข้า เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้เรียนที่มีคุณภาพ ในการรับ
สมัครจะมีการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมาศึกษาโดยคณาจารย์
ของหลักสูตร นอกจากนี้ได้มีการก าหนดการประเมินการรับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการ เช่น การ
คัดเลือกโครงการ 14 จังหวัดภาคใต้ ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
ส่วนโครงการอ่ืนๆ ก าหนดเกณฑ์โดยการก าหนดระดับของผลการเรียน 
เช่น เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.40 รวมทั้งก าหนด

 
 
 
5.1 ประกาศรับสมัครนักศึกษา
ใหม ่ 
https://www.facebook.com
/tcaspsusurat/ 
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คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ า
กว่า 2.40 เช่นกัน ในส่วนโครงการเกษตรทายาท ก าหนดเกรดเฉลี่ยรวม 5 
ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.40 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 
2.00 รวมทั้งมีน้ าหนักคะแนนในการสอบสัมภาษณ์เพ่ือทดสอบทัศนคติที่มี
ต่อการเกษตรและแนวคิดการพัฒนาการเกษตรของไทยอีกร้อยละ 30 
(5.1) 

การวิเคราะห์วิธีการที่ใช้ในการรับนักศึกษาใหม่ดังกล่าวทุก
โครงการ ด าเนินการโดยงานรับนักศึกษาของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยกเว้น
โครงการเกษตรทายาทที่เป็นโครงการรับนักศึกษาของหลักสูตรโดยเฉพาะ  

2) ช่วงระหว่างการเรียน มีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือสนองตอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งก าหนดใน 
มคอ.3 เช่น คะแนนความรับผิดชอบ คะแนนสอบ คะแนนรายงาน คะแนน
จากการปฏิบัติ และคะแนนการน าเสนอจากการอภิปราย ที่มีการก าหนด
สัดส่วนคะแนนที่มีความเหมาะสม ทั้งนี ้ช่วงเวลา กฎเกณฑ์ และวิธีการที่ใช้ 
จะมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเรียน และนักศึกษา
สามารถให้ความคิดเห็นเพ่ือร่วมก าหนดสัดส่วนคะแนนที่เหมาะสมได้ และ
มีการแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียน โดยการติดประกาศให้ผู้เรียนทราบใน
เวลา 1 สัปดาห์หลังจากสอบกลางภาค เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและแก้ไข
ปรับปรุงการเรียนของตนเองได้ทันก่อนสอบปลายภาค  หรือการหา
มาตรการในการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนร่วมกันกับค าแนะน า
ของอาจารย์ผู้สอน  หรือให้ผู้ เรียนประเมินการถอนรายวิชาหากเป็ น
ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น  

ส าหรับผู้เรียนที่มีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องคะแนนการประเมิน 
สามารถใช้ช่องทางที่สะดวก เหมาะสม เพ่ือขอความเป็นธรรมในการ
ร้องเรียนผลการประเมินได้ เช่น การเข้าพบอาจารย์ผู้สอน ที่ได้ก าหนด
ช่วงเวลาในแต่ละสัปดาห์ไว้ส าหรับผู้ เรียน  เพ่ือสอบถามและขอทราบ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน  

ส าหรับการพิจารณาความเที่ยงตรง น่าเชื่อถึงของวิธีการประเมิน 
เพ่ือการปรับปรุง หรือเพ่ิมวิธีการใหม่อย่างสม่ าเสมอ หลักสูตรได้ร่วมกับ
ทางคณะฯ ด าเนินการให้มีการประเมินข้อสอบโดยกรรมการประเมิน
ข้อสอบจ านวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อรายวิชาในทุกครั้งของการสอบ (5.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 รายชื่อกรรมการประเมิน
ข้อสอบ 
5.3 แบบประเมินผู้สอนโดย
นักศึกษา 



 

51 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
และจัดให้มีการทวนสอบจ านวนร้อยละ  25 ของรายวิชาทั้ งหมดใน
หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  รวมทั้งหลักสูตรยังได้ใช้ผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษามาใช้เพ่ือประเมินหรือปรับปรุงวิธีประเมินและ
วิธีการสอนต่อไป (5.3) จากข้อเสนอแนะของนักศึกษาในการประเมินผล
การสอนของอาจารย์พบว่า นักศึกษาอยากให้มีการเก็บคะแนนตลอดภาค
การศึกษา โดยต้องการแบ่งให้มีการสอบย่อยหลายครั้ง และอยากให้มี
สัดส่วนคะแนนในภาคปฏิบัติมากข้ึน 

3. การประเมินเพื่อการส าเร็จการศึกษา กระบวนการส าเร็จ
การศึกษานอกจากวิชาต่างๆ ที่ต้องได้รับผลการเรียนที่ไม่ใช่เกรด E และมี
เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.00 แล้ว ผู้เรียนยังต้องผ่านการเรียนรายวิชา
โครงงานหรือสหกิจศึกษาอีก 2 รายวิชา คือ โครงงานนักศึกษา 1 และ 2 
หรือ สหกิจศึกษา 1 และ 2 ส าหรับรายวิชาโครงงานและสหกิจศึกษา มี
สัดส่วนคะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และกรรมการสอบ โดยเริ่ม
จากการประเมินโครงร่างโครงงานในรายวิชาโครงงานนักศึกษา  1 และสห
กิจศึกษา 1 ในรายวิชาโครงงานนักศึกษา 2 ผู้เรียนต้องด าเนินงานวิจัย
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษา 2 ผู้เรียน
ต้องด าเนินงานวิจัยภายใต้การควบคุมของพ่ีเลี้ยง ณ สถานประกอบการ 
จากนั้นสอบโครงงานโดยมีกรรมการชุดเดียวกับที่สอบโครงร่าง  การ
ประเมินจะใช้คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือประเมินความรับผิดชอบ
ของผู้เรียน ในส่วนของกรรมการสอบโครงร่างจะท าหน้าที่ประเมินความ
ถูกต้อง เหมาะสมของข้อมูลที่ได้ การน าเสนอ รวมทั้งการตอบค าถาม เมื่อ
เสร็จกิจกรรม กรรมการสอบจะร่วมกันประชุมเพ่ือประเมินว่าผู้เรียนผ่าน
รายวิชาโครงงานหรือไม่ หากไม่ผ่านอาจมีข้อเสนอแนะให้ผู้เรียนท าวิจัย
เพ่ิมเติม หรืออาจต้องสอบใหม่ในกรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าใจหรือไม่สามารถตอบ
ค าถามได ้ 

การช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาที่อาจไม่สามารถสอบโครงงานได้
ในระยะเวลาที่ก าหนด หลักสูตรให้ความช่วยเหลือด้วยการขยายเวลาการ
ส่งเกรด  หรือให้ เกรด  I ไว้ ซึ่ งในระยะเวลา 3 เดือนของช่วงปิดภาค
การศึกษา ผู้เรียนสามารถปรับปรุง แก้ไขกระบวนการท าโครงงานให้ส าเร็จ
ได้ โดยเกรด I จะได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังการเปิด
ภาคการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วิธีการประเมินผู้ เรียนได้ถูกก าหนดโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา โดยระบุใน มคอ. 3 เพ่ือให้สามารถวัดผลได้ตามผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดของแต่ละรายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ใน  มคอ. 2 โดยสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่ งระบุ ไว้อย่างชัดเจนใน  มคอ . 3 ทั้ งนี้ วิธีการ
ประเมินผลเป็นที่ตกลงร่วมกันกับผู้เรียน  โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิธีการ ช่วงเวลาประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีหลายรูปแบบ
ในแต่ละรายวิชา เช่น การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การน าเสนอ 
การรายงานผลการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น ซึ่งต้องเหมาะสมกับผู้เรียนและได้มาตรฐานตามที่
ก าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ โดยสัดส่วนของแต่ละวิธีการอาจารย์ผู้สอน
และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด และแต่ละรายวิชาสามารถจัดให้มีการ
ประเมินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม เช่น ในระหว่างจัดการเรียน
การสอน กลางภาค และปลายภาค 

มคอ 2 
มคอ.3 

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

รายวิชาในหลักสูตรได้มีการออกแบบวิธีการประเมินผู้เรียนที่
แตกต่างกัน ขึ้นกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา ซึ่งการ
ประเมินผลจะรายงานในรูปเกรด 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 ซึ่ง
สัดส่วนการให้คะแนนของแต่ละวิธีการประเมินในแต่ละวิชาได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนใน มคอ.3 และได้ตกลงและแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันเปิดเรียน
ของแต่ละรายวิชา  

การประเมินนักศึกษาโดยใช้ข้อสอบปรนัยและอัตนัยเป็นหลัก โดย
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้จัดท า ทั้งนี้ลักษณะของข้อสอบต้องมีความเหมาะสม
ต่อเวลา ความยากง่ายของเนื้อหาระดับผู้เรียน เช่น ในรายวิชาพ้ืนฐานจะ
ให้ตอบแบบสั้นๆ เช่น การเติมค า การจับคู่ ส่วนรายวิชาชีพหรือรายวิชาใน
ชั้นปีที่ 3 และ 4 จะมีการให้ตอบแบบบรรยายเชิงสรุป วิเคราะห์และแนว
ทางการน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ มีการตรวจประเมินความเหมาะสมของ
ข้อสอบโดยกรรมการที่หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดจากคณาจารย์ 
รายวิชาละ 2 คน เพ่ือตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขก่อนจัดส่งไปยังฝ่าย

มคอ 3 
มคอ.4 



 

53 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผลิตข้อสอบ  

รายวิชาฝึกงานมีการประเมินจากผู้ดูแลการฝึกงาน และจาก
อาจารย์นิเทศฝึกงาน โดยประเมินด้านต่างๆ ได้แก่ การน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในงาน ผลงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เป็น
ต้น ซึ่งภายหลังการฝึกงานเสร็จสิ้น  มีการประเมินในรูปแบบของการ
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ สถานฝึกงาน และมีการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกันประเมินผล
การฝึกงานดังกล่าว  

รายวิชาสหกิจศึกษา มีการประเมินจากผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติสห
กิจ และจากอาจารย์นิเทศสหกิจ โดยประเมินด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการ
ฝึกงาน แต่เพ่ิมเติมในส่วนของการประเมินผลของโครงงานที่ท าร่วมกับ
สถานประกอบการนั้นๆ ทั้งนี้มีการประเมินการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติ
สหกิจโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ พ่ีเลี้ยงและผู้ดูแลในสถานประกอบการ
ที่ก าหนดโดยสถานประกอบการเป็นผู้ประเมิน และมีการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจ ณ มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกัน
ประเมินผลการฝึกงานดังกล่าว  

รายวิชาโครงงาน นักศึกษาจะเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเลือก
หัวข้อโครงงานนักศึกษา จากนั้นนักศึกษาจัดท าโครงร่างภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอโครงร่างต่อคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างน้อย 2 คน เสนอโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพิจารณาโดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระหว่างการด าเนินโครงงาน  อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานจะเป็นผู้ให้ค าแนะน า ควบคุม ดูแลการท าโครงงานของนักศึกษา
จนเสร็จสิ้น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก าหนดให้สอบโครงงาน  โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ถ้ามี) คณะกรรมการสอบอีกอย่าง
น้อย 2 ท่าน ท าหน้าที่ประเมินผลโครงงาน 

ในการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา เช่น วิชาโครงงาน 
(Student Project) การให้คะแนนจะมีเกณฑ์ด้านต่างๆ ที่ชัดเจน นักศึกษา
สามารถรับรู้ผ่านการรายงานผลการสอบ ก่อให้เกิดการสะท้อนข้อมูล
ย้อนกลับและมีความน่าเชื่อถือของการประเมินนักศึกษา ด้านการออก
เกรด หัวหน้าสาขาจะพิจารณาในภาพรวมของความถูกต้องของคะแนน 
ความน่าเชื่อถือ ก่อนจะส่งให้กรรมการประจ าคณะพิจารณาเพ่ืออนุมัติผล
การเรียน และแจ้งผลต่อนักศึกษาเป็นล าดับถัดไป 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

ผลการประเมินนักศึกษาได้ก าหนดให้มีการแจ้งโดยติดประกาศ
คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนเก็บก่อนกลางภาคแก่ผู้เรียนภายใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังการสอบกลางภาค เพ่ือให้นักศึกษาได้ประเมิน
ตนเองเพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนให้ได้รับคะแนนที่ดีขึ้น หรือพิจารณาการ
ถอนรายวิชากรณีที่คะแนนต่ าโดยค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ที่ปรึกษา ซึ่งระยะเวลาจะต้องด าเนินในช่วงการถอนรายวิชาที่ให้สัญลักษณ์ 
W หลังประกาศคะแนน 1 สัปดาห์ ส่วนคะแนนเก็บหลังกลางภาคและ
คะแนนสอบกลางภาคจะแจ้งให้นักศึกษาทราบหลังสัปดาห์สอบ นักศึกษา
สามารถเข้าพบอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอค าแนะน าในการเรียนเพ่ือปรับปรุงผล
การเรียนให้มีระดับคะแนนสูงขึ้นได้  

รายวิชาฝึกงาน นักศึกษาจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานกับ
ผู้ดูแลทุกสัปดาห์ ผู้ดูแลจะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการ
ท างานในเวลาต่อมา รายวิชาสหกิจศึกษาและโครงงานนักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา และคณะกรรมการสอบจะให้ข้อเสนอแนะทันทีหลังน าเสนอโครง
ร่าง เพ่ือการน าไปปรับปรุงในการท าโครงงาน หรือสหกิจ ในระหว่างที่มี
การนิเทศสหกิจ อาจารย์ผู้นิเทศ และผู้ดูแลจากสถานประกอบการ ร่วม
เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะหลังจากนักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของ
โครงการ เพ่ือให้นักศึกษาได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับให้โครงงานมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ทาง
หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชาในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน โดยจะน าผลที่ได้มาใช้ประกอบในการรายงานผลการเรียนการสอน 
มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา เพ่ือน าข้อมูลสะท้อนกลับของนักศึกษามา
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

มคอ. 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
มีการประกาศคะแนนสอบให้นักศึกษาทราบ การจัดการข้อ

ร้องเรียนกรณีนักศึกษามีข้อสงสัยในคะแนนสอบสามารถขอดูคะแนน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงคะแนนได้โดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน  และ
สามารถเขียนค าร้องเพ่ือขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ ได้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงผลการประเมิน อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาด าเนินการแจ้ง

5.5 แบบค าร้องทบทวนการ
ตรวจข้อสอบใหม่ 
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การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นักศึกษาทราบ แต่หากรายวิชานั้นออกผลการ
เรียนเป็นเกรดไปแล้ว ผู้ประสานงานรายวิชาต้องด าเนินการกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์ม  และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการประจ าคณะจะพิจารณาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงระดับ
คะแนนเพื่อด าเนินการตามข้ันตอนของฝ่ายทะเบียนต่อไป 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

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-studentratio and workload are 
measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service [2] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

การวางแผนและด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารของงานแผนและนโยบาย งาน
บริหารงานบุคคลและงานวิจัย ทั้งนี้อัตราก าลังวิเคราะห์จากความต้องการจ าเป็นทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เช่น  แผนการเกษียณอายุของบุคลากร แผนการเปิด
หลักสูตรใหม่ จ านวนนักศึกษา ขณะที่บุคลากรทุกคนถูกก าหนดให้มีการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพด้วยการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการ
พัฒนาสมรรถนะการสอน ทั้งนี้เพ่ือเสริมขวัญและก าลังใจส าหรับผู้ที่ได้รับต าแหน่ง
หรือรางวัล จะมีการยกย่องชมเชยบุคลากรเป็นล าดับขั้น เช่น การได้รับต าแหน่ง
ทางวิชาการ หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก จะมีการกล่าวชื่นชม
แสดงความยินดีในวาระการประชุมสาขาวิชาฯ เป็นต้น  

ตั้งแต่ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาสาขาวิชาเมื่อปี พ.ศ. 2557 
หลักสูตรได้มีแผนการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีจุลินทรีย์ขึ้นในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรจึงได้ขอวิเคราะห์อัตราก าลังไปยังงานแผน โดยก าหนด
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และสาขาวิชาที่ต้องการ เพ่ือรองรับแผนการจัดตั้งหลักสูตรใหม่ 
อย่างไรก็ดี แต่เมื่อวิเคราะห์อัตราก าลังแล้ว พบว่ามีจ านวนอาจารย์ที่มีภาระงาน
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา เพราะในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักศึกษารับเข้า
ลดลง ส าหรับอาจารย์ประจ าในหลักสูตรทั้ง 15 คน มีอายุอยู่ในช่วง 36 ถึง 57 ปี 
ซึ่งอาจารย์ที่มีอายุราชการมากที่สุดจะเกษียณอายุอีก 3 ปีข้างหน้า (30 กันยายน 
2564) ดังนั้นจะต้องเตรียมพร้อมสรรหาอาจารย์ทดแทน ซึ่งจะด าเนินการจัดท า
แผนการสรรหาอาจารย์ทดแทนตั้งแต่ในปี 2561 นี้ 

การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรได้มีการวางแผนโดยให้
อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการที่คณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย
ก าหนด ท าให้ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมจ านวน 
1 ท่าน คือ ผศ.ดร.บดี ค าสีเขียว อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกรรมการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน คือ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล (รอผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 
ท่าน) 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 ) อยู่
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ระหว่างการพิจารณา 1 และ ยื่นขอต าแหน่งแล้ว 1 ท่าน ยังไม่ได้ยื่นขอต าแหน่งอีก 
7 ท่าน ทั้งนี้เหตุผลที่อาจารย์ 7 ท่านยังไม่ได้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการเนื่องจากยัง
ขาดงานวิจัยหลัก หลักสูตรจึงได้ดูแลเรื่องดังกล่าวโดยก าหนดให้อาจารย์ต้องส่งผล
งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด ซึ่งอาจารย์ต้อง
ด าเนินการให้มีผลงานภายในระยะเวลา 1 ปี ส่งผลให้ในปี 2560-61 จึงคาดว่า
อาจารย์จะอาจสามารถยื่นขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ภายในปี 2562 
ขณะที่อาจารย์ที่ยังไม่มีการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่านอื่นๆ ก าลังอยู่ใน
ช่วงเวลาของการท างานวิจัยเพ่ือสร้างผลงานตีพิมพ์ต่อไป ส าหรับอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะถูกส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต่อไป
ภายในระยะเวลา 3-5 ปี นับจากนี้ ซึ่งกระบวนการส่งเสริมถูกควบคุมและดูแล
ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยลงมา  

ส าหรับการสอน หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านในหลักสูตรส่ง
ผล งาน การสอน เข้ าร่ วมป ระ เมิ น สมรรถนะด้ านการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน
ให้มีสมรรถนะการสอน จากปี 2560 มีจ านวน 1 ท่าน คือ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล 
ขณะที่ในปี 2561 มีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินให้มีสมรรถนะ
การสอนเพ่ิมเติมอีก 2 ท่าน คือ ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ และ ดร.จรัสลักษณ์ 
เพชรวัง (6.1) ท าให้มีจ านวนอาจารย์ในหลักสูตรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะการ
สอนแล้ว จ านวน 3 ท่าน  (เอกสารประกาศผลการพิจารณา) คาดว่าในปีถัดไป จะ
มีผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะการสอนเพ่ิมข้ึนอีก 

ส าหรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ในรอบปีที่ผ่านมา นับเป็นความ
ภาคภูมิใจของหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง ที่อาจารย์ในหลักสูตร ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 ผศ.ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Scientist Award) สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ไม่
เคี้ยวเอ้ือง จากการคัดเลือกมาจาก 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งประกาศใน
ที่ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 6 และจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตว
ศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่  5 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน จ. นครปฐม ขณะที่ในปี 2560 -2561 รศ.ดร.โอภาส พิมพา ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยองคมนตรีรัชกาลที่ 9 ท่านอ าพล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.1 เอกสารการประเมิน
สมรรถนะด้านการสอน

ของอาจารย์ (PSU-TPSF) 
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เสนาณรงค์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และได้
เป็นทีมวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย เรื่องการขยายโอกาสธุรกิจ
เนื้อโคไทย จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ าปี 2560 และยัง
ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม จึงเป็นที่ภาคภูมิใจ
ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง  

ส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตร วิทยาเขตฯ ก าหนดให้มี
ทุนสนับสนุนเพ่ือให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
ด้านอ่ืนๆ ปีละ 10,000 บาท เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจารย์ในหลักสูตรได้มี
โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service 
 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาดูแลโดยงานแผนฯ ซึ่งเมื่อค านวณค่า 
FTES ของอาจารย์ในสาขาวิชาแล้ว พบว่ามีค่าเท่ากับ 5.7 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในส่วนของการกระจายภาระงาน หลักสูตรได้มีการกระจายภาระงานสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา คณาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชามี
การประชุมเพ่ือก าหนดภาระงานสอนในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้ความ
เหมาะสมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ จ านวนชั่วโมงสอนรวมของ
อาจารย์แต่ละท่านจะถูกน ามาพิจารณาเพ่ือเกลี่ยภาระงานสอนในวิชาเอกอีกครั้ง  
ตามเนื้อหารายวิชาที่มีการปรับปรุงตามเล่มหลักสูตรปรับปรุง 2559 เนื่องจาก
คณาจารย์ในสาขาวิชาหลายท่าน เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารระดับผู้ช่วย
อธิการบดี หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง น าไปสู่การใช้
เกณฑ์การก าหนดชั่วโมงสอนของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
เป็นมาตรฐานจ านวนชั่วโมง โดยในแต่ละวิชาเอกจะมีการตกลงเรื่องภาระงานสอน
และเกลี่ยภาระงานสอนเบื้องต้นก่อนอาจารย์แต่ละท่านจัดส่งภาระงานสอนในภาค
การศึกษานั้นไปยังหัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาภาระงาน
สอนอีกครั้งโดยพิจารณาจากภาระงานของอาจารย์ในสาขาวิชาเอกเดียวกัน ร่วมกับ
งานบริหารของอาจารย์แต่ละท่านด้วย การก าหนดการกระจายภาระงานสอน เพ่ือ
น าไปสู่การจัดการเงื่อนไขของเวลาที่มีผลต่อท าวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์
แต่ละท่าน  

 

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

การก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก หลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดความต้องการในการคัดเลือกอาจารย์รวมถึงอาจมีเกณฑ์เฉพาะ เช่น สาขา
ช านาญการของผู้สมัคร ส่วนการสรรหาและคัดเลือกนั้นงานบุคคลากรเป็น
ผู้ด าเนินการส่วนจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน ได้ก าหนดและเผยแพร่บนเวบไซต์และ
เอกสาร โดยจะแจกให้อาจารย์ใหม่ในวันปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และมีการแจ้งสิทธิ 
และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์โดยงานบริหารงานบุคคล 

ส าหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครเพ่ือพิจารณาการเข้ารับเป็นอาจารย์ใน
สาขาวิชา จะถูกพิจารณาเบื้องต้นโดยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือพิจารณา
คุณวุฒิ ความเหมาะสม ความจ าเป็น ก่อนแจ้งให้กับคณาจารย์ในสาขาพิจารณา 
จากนั้นจะส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฝ่ายนโยบายและแผนของวิทยาเขต เพ่ือ
วิ เคราะห์ อัตราก าลั ง ก่อนด าเนินการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ  และมี
กระบวนการคัดเลือกต่อไป 

เวบไซต์ข่าวสมัครงาน 
วิทยาเขต 
http://www.surat.psu.
ac.th/demo/news.ph
p?name=news&categ
ory=8 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
          การส่งภาระงาน และสมรรถนะอาจารย์มีทุก 6 เดือน เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างและการปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง (ปรับเปลี่ยนมาจาก
ประเมินปีละ 2 ครั้ง) โดยในส่วนการประเมินสมรรถนะอาจารย์ (20 เปอร์เซ็นต์) 
หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้ก าหนดค่าสมรรถนะที่คาดหวังให้กับอาจารย์ในหลักสูตร 
จากนั้นอาจารย์เข้าไปยอมรับในระบบออนไลน์ หรือหากมีข้อแก้ไข แจ้งกลับมายัง
หัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้แจ้งให้คณาจารย์ทราบก่อนรอบการ
ประเมินในระบบ Competency online  

ในส่วนภาระงาน (80%) คณาจารย์จะเป็นผู้ก าหนดว่าจะอยู่ในกลุ่มเน้น
การสอน การวิจัย หรือการบริหาร ซึ่งสัดส่วนของภาระงานแต่ละด้านจะมีการ
ก าหนดที่แตกต่างกันตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัย จากนั้นเมื่อบุคลากรได้ก าหนด
สัดส่วนภาระงานในกรอบที่ก าหนด หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณายอมรับ 
เพ่ือให้คณาจารย์ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้ระบุไว้ ในการประเมินจะประเมินโดย
กรรมการที่หัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้ง จ านวน 3 ท่านขึ้นไป จากแต่ละสาขาวิชาเอก 
โดยน าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของภาระงานและสมรรถนะมารวมกันเพ่ือใช้ประเมินการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งรอบปีที่ผ่านมา จะมีการประเมินในช่วงเดือนสิงหาคม 2561  

 

 6.2 เอกสารก าหนดภาระ
งาน  
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6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
 การจัดโครงการอบรมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ วิทยาเขตเป็น
ผู้ด าเนินการ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการจัด
โครงการตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งมาจากความต้องการของคณาจารย์ผ่านหัวหน้า
สาขาวิชาตกลงร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมการอบรมการเขียนผลงานตีพิมพ์ การ
ประชุมเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ และการจัดกิจกรรม Lunch Talk ทุกเดือน เป็นต้น 
กิจกรรมต่างๆ มีอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ ทุกกิจกรรมจะใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ เพ่ือเป็นช่องทางให้อาจารย์ได้เสนอแนะ
โครงการที่ต้องการให้มีในคราวต่อไป คณะผู้จัดท าโครงการจะได้น าข้อเสนอแนะ
เหล่านี้ไปใช้ในการพิจารณาจัดท าโครงการครั้งต่อไป 
 ในส่วนของหลักสูตร ได้ด าเนินการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการอบรม
ในวิชาชีพที่จ าเป็น เช่น จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 หลักสูตรจึงมอบหมายให้คณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้สัตว์ทดลอง เข้ารับการอบรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตการใช้สัตว์ทดลอง ตาม
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวการอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนและการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรต่อไป ซึ่งมี
อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมแล้วจ านวน 4 ท่าน (6.2) 
 ส าหรับบุคลากรที่มีช่องว่างสมรรถนะ (ในรอบการประเมิน) จะได้รับ
ค าแนะน าจากหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือน าไปสู่การก าหนดให้บุคลากรท่านดังกล่าวได้
ด าเนินการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 ใบอนุญาตการใช้

สัตว์ทดลอง 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
 มหาวิทยาลัย ได้ปรับเปลี่ยนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นปีละ 1 
รอบ โดยมีฐานร้อยละการเพ่ิมของเงินเดือนร้อยละ 4 ไม่เกินร้อยละ 10 ขณะที่
เกณฑ์เดิม ประเมินปีละ 2 ครั้ง มีฐานร้อยละการเพ่ิมเงินเดือนร้อยละ 3 ผลการ
พิจารณาจะมีการให้ระดับผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
และต้องปรับปรุง ซึ่งในกลุ่มเดียวกันพิจารณาให้ปรับขึ้นในอัตราที่เท่ากัน โดยวิทยา
เขตมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละสาขาวิชาเพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับขึ้น
เงินเดือนตามงบประมาณที่วิทยาเขตจัดสรรให้ 
 ในส่วนของหลักสูตร ได้มุ่งติดตามผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
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ด้านต่างๆ เช่น การได้รับรางวัลจากการแข่งขัน หรือการติดตามการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรมีการชื่นชม ให้เกียรติ ยกย่องผู้ที่ได้รับต าแหน่ง โดย
การกล่าวชื่นชมในห้องประชุมพร้อมจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับ
ต าแหน่ง พร้อมประกาศให้ทราบในวงกว้าง เช่นรายของ รศ.ดร.โอภาส พิมพา ที่
ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม และผลงานวิจัยดีเด่นเชิง
นโยบาย สกว (2560) และรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น หรือรางวัลจากการที่อาจารย์
ได้รับจากการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ เป็นต้น  ในส่วนของการ
คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านต่างๆ หลักสูตรด าเนินการคัดเลือกโดยใช้ข้อมูล
ที่หลากหลาย เช่น ผลการประเมินของนักศึกษา รางวัลที่ได้รับ และผลงานที่เป็น
เชิงประจักษ์ เป็นต้น และส่งผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเป็น
ตัวแทนในระดับคณะต่อไป  
         ในส่วนของรางวัลที่ได้จากการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

อาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนางานวิจัยโดยมีนักศึกษาเป็นก าลัง

ส าคัญในการด าเนินงาน ซึ่งการส่งผลงานไปน าเสนอโดยนักศึกษาในหลักสูตร

ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ในหลักสูตร ท าให้วงวิชาการภายนอกล้วน

ประจักษ์ในศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร เช่นการได้รับรางวัล

ระดับดีเยี่ยม (นางสาวอรทัย แดงสวัสดิ์ และคณะ) และระดับดีเด่น (นางสาว        

ปิยะวรรณ ไทยทอง และคณะ) จ านวน 2 รางวัล ในภาคบรรยาย จากผลงานที่ส่ง

ทั้งสิ้น 10 ผลงาน จากที่ประชุมทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่ได้รางวัล (6.3) ระดับรางวัลจากที่ประชุมดังกล่าว 

เป็นระดับของการได้รับรางวัลของนักศึกษาในหลักสูตร จากท่ีประชุมดังกล่าวอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี 

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

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งพัฒนาให้อาจารย์ใน
หลักสูตรสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ โดย
การส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์ หลักสูตรได้สนับสนุนและส่งเสริมตั้งแต่
การเริ่มพัฒนาโครงการวิจัยให้เป็นโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เช่น ราย ผศ.ดร.เจษฎา 
รัตนวุฒิ ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี 

6.4 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ในหลักสูตร 
6.5 ผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษาในหลักสูตร 
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พ.ศ. 2559-2561 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่น
ใหม่ (เอกสารรับทุน สกว.) จึงบ่งชี้ถึงคุณภาพของโครงการและคนท าวิจัยได้เป็น
อย่างดี ส าหรับคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์
สร้างผลงานและตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ Web of Science และ Scopus 
แต่ส าหรับอาจารย์ในหลักสูตรที่มีประสบการณ์น้อย หลักสูตรได้ส่งเสริมให้มีการ
ตีพิมพ์ในฐาน TCI-1 เพ่ือปูทางไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ หรือการส่งเสริมให้
อาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงชักน าให้อาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ได้เข้ามี
ส่วนร่วมในการวิจัยและน าไปสู่การตีพิมพ์ผลงานร่วมกัน จากผลการด าเนินงานวิจัย
ในรอบปี 2560 พบว่า อาจารย์ในหลักสูตร มีการตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติ (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 าเสนอในที่ประชุม
ทางวิชาการ (12 เรื่อง) จะท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีสัดส่วนจ านวนผลงานเท่ากับ 
2.0 เรื่องต่อคน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานการก าหนดของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ที่ 
0.5 เรื่องต่อคนต่อปี แม้จะมีสัดส่วนผลงานรวมต่ออาจารย์ต่ ากว่าปี 2559 แต่
ส าหรับจ านวนผลงานในฐาน Web of Science (WoS) มีจ านวนมากขึ้น (2559 
WoS=1 vs 2560 WoS=5) และจ านวนผลงานในฐาน Scopus มีจ านวนมากขึ้น
เช่นกัน (2559 Scopus=1 vs 2560 Scopus=3) ขณะที่จ านวนผลงานในฐาน 
TCI-1 มีจ านวนลดลง สิ่งนี้สะท้อนการปรับปรุงคุณภาพการวิจัยของอาจารย์ใน
หลักสูตรที่มีมากขึ้น รวมถึงผลงานวิจัยในปี 2560 ของอาจารย์ในหลักสูตร ซึ่ง
ปรากฏว่า ณ ปัจจุบัน อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact 
factor หรือระดับ Quartile ที่สูงกว่าเดิม และมีจ านวนเรื่องตีพิมพ์ในฐานที่มี
คุณภาพมากกว่าในปีที่ผ่านมา 
         ส าหรับการประเมินคู่เทียบ ในปี 2560 หลักสูตรได้พยายามให้มีการ
ประเมินคู่เทียบหรือ  benchmark กับหลักสูตรต้นแบบที่มีความเป็นเลิศในสาขา
เกษตรในภูมิภาค เช่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี และ
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นการประเมินแบบต่าง
ระดับของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม จากผลการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา พบว่า
จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติของคณะทรัพยากรธรรมชาติมี
จ านวนมากที่สุด (ระดับนานาชาติ 36 เรื่อง ระดับชาติ 27 เรื่อง อ้างอิงตามข้อมูล
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ในระบบ HRMIS) รองลงมาคือส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ และถัดมาคือผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อยู่ในล าดับ
เท่าเดิมเมื่อเทียบกับคู่เทียบในปี 2559 (ระดับชาติ 10 เรื่อง ระดับนานาชาติ 8 
เรื่อง ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ในรอบปี 2560) อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  (มีสายวิชาการทั้ งหมด 64 คน) และส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มีสายวิชาการทั้งหมด 22 คน) นับ
ผลงานในรอบปีในระดับคณะ แต่ผลงานของหลักสูตรฯ นับเพียงผลงานที่เป็นของ
อาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (มีสายวิชาการทั้งหมด 
15 คน) เท่านั้น จึงไม่สามารถเทียบวัดได้โดยตรง อย่างไรก็ดีทางหลักสูตรฯ 
สามารถสร้างผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม และจะยังคงมุ่งมั่นสร้างผลงานตีพิมพ์ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการเกษตรของไทยต่อไป 
            ในกระบวนการควบคุมคุณภาพด้านกิจกรรมวิจัย ท าให้คณาจารย์และ
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ได้เป็นอย่างมาก ดังเช่นผลงานที่ได้จาก
การเข้าร่วมประชุมปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 
3 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีเมื่อเดือนมีนาคม 2560 และครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้และภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วม 
ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถสร้างผลงานโดยได้รับรางวัลผลงาน
ระดับโปสเตอร์และบรรยายด้านพืชศาสตร์ระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี มาเพียง
สถาบันเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็น 3 ปีติดต่อกันที่สามารถคว้ารางวัลในระดับดีเยี่ยม และ
สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาที่ดีคงเดิม เนื่องจากการได้รับรางวัลภาคบรรยาย
ที่เทียบเท่าหรือดีกว่าในรอบปีที่ผ่านมา (1 รางวัล บรรยาย 3 รางวัลโปสเตอร์ในปี 
2559 4 รางวัลโปสเตอร์ 2 รางวัลบรรยายในปี 2560 และ 2 รางวัลบรรยายในปี 
2561)  
           ข้อมูลทั้งหมด จึงเป็นข้อมูลบ่งชี้ถึงคุณภาพของนักศึกษาและอาจารย์
รวมทั้งกระบวนการในการควบคุมดูแล ท าให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
และเป็นที่ยอมรับได้ในระดับภูมิภาคเทียบเท่ากับสถาบันชั้นน าอ่ืนๆ ได้อย่างน่า
ภาคภูมิใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 เกียรติบัตรรางวัล
การประชุมปริญญา
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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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 7 9 - 93.33 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 6 9 15 - - 
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Staff-to-student Ratio  
Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 

2560 5.7 369.72 1:64.8 

  

Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional Proceeding National International 

2559 - 16 8 2 26 1.73 

2560 - 12 10 8 30 2.0 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

  

 
     

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

   

 
    

7.3 Competences of support staff are        

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. 

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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 
ทั้งนี้การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย
สนับสนุน ได้พิจารณาตามความจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยได้จัดสรร
บุคลากรสายสนับสนุนท าหน้าที่บริการและประสานงานในหน่วยงานสนับสนุน
ต่างๆ โดยมีจ านวนบุคลากรและคุณวุฒิแสดงในตารางที่ 7.1  

ตารางที่ 7.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนและคุณวุฒิในแต่ละหน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2559 (เดือนสิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) รวม 

มัธยม
ศึกษา 

ปวส. ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ห้องสมุด 0 1 3 1 0 5 
ศูนย์สารสนเทศ 0 2 9 1 0 12 
บุห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์

0 0 16 4 1 21 

ดา้นงานบริหาร 9 6 49 8 0 72 
ด้านบริการวิชาการ
นักศึกษา 

0 0 6 6 0 12 

ด้านบริการงาน
พัฒนานักศึกษา 

0 0 10 1 0 11 

รวม 9 9 93 21 1 133 
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ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยงานได้ระบุภาระงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนใน
หน่วยงานอย่างชัดเจน และแสดงผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

หอบรรณสารสนเทศ  มีการบริหารจัดการในลักษณะของศูนย์ฯ โดย
ห้องสมุดเป็น 1 ในศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ภายใต้การดูแลของผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ภายในงานบรรณสารสนเทศ ดูแล
ภายใต้หัวหน้างานบรรณสารสนเทศ โดยมีบุคลากรต าแหน่ง บรรณารักษ์ช านาญ
การพิเศษ บรรณารักษ์ รวม 3 คน และ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 2 คน (7.1)  

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ บุคลากรศูนย์สนเทศและการเรียนรู้มี
บุคลากรผู้รับผิดชอบบริการหลักที่มีความรู้ความสามารถด้านบริการพัฒนาและ
สนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ บริการ  โครงข่ายพ้ืนฐาน 
ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
บุคลากร สายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ
ต าแหน่งงาน บุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนให้ เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพ่ือ
พัฒนาความรู้ ทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (7.2) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้าน
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการที่มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ สนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงงานวิจัย และบริการซ่อม สร้างและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ในระดับเบื้องต้น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในศูนย์ฯมี
อัตราครบทุกหลักสูตร โดยจัดสรรตามจ านวนรายวิชาที่ต้องรองรับจากการเปิด
วิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (7.3) 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ าคณะ เนื่องจากการบริหารงานแบบรวม
ศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ ทุกหลักสูตรในคณะฯ ประสานงานผ่านบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนร่วมกัน ซึ่งอัตราก าลังพิจารณาจากส่วนกลาง โดยมีจ านวน
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ าคณะรวม 5 คน ที่มีหน้าที่บริการและประสานงาน
ด้านวิชาการ และด้านอ่ืนๆแก่อาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (7.4) 

 
 
 
7.1 เว็บไซต์ หอบรรณ
สารสนเทศ  
(http://lib.surat.psu.ac.t
h/) 
 
7.2 เว็บไซต์ ศูนย์สนเทศ
และการเรียนรู้
(http://it.surat.psu.ac.th
/main.php) 
 
 
 
7.3 เว็บไซต์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือ
กลาง 
(http://office.surat.psu.a
c.th/sciweb/main.php) 
 
 
7.4 เว็บไซต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(http://scit.surat.psu.ac.t
h/index.php/joomla/co
ntact-component) 

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

กระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน เริ่มต้นด้วยการได้รับหนังสือ
อนุมัติ เลขที่ อัตราก าลั งและงบประมาณการจ้างจากนโยบายและแผน 
ด าเนินการตามงานบริหารงานบุคคลและทีมบริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมี
ขั้นตอนดังภาพที่ 7.1 (7.5) 
 

7.5 หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
ข่าวสมัครงาน 
(http://www.surat.psu.a
c.th/demo/news.php?n
ame=news&category=8) 

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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ภาพที่ 7.1 แผนด าเนินการการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามแผนงานบริหารงานบุคคล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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คณ ะกรรมการสรรหาและคัด เลื อกบุ คคล ประกอบด้ วย

คณะกรรมการ จ านวน 3-5 คนดังนี้ 
     1 รองอธิการบดี/หัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงาน 
เป็นประธานกรรมการ 
     2 ผู้ บั งคับบัญ ชาระดับหั วหน้ าภาควิชา หรือผู้ ที่ ได้ รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
     3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
                     4 การเจ้าหน้าที่ส่วนงาน เป็นเลขานุการ 
             เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ 
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยทุก
กระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอย่าง
รอบคอบและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย และการเปิดรับสมัครบุคลากร
สายสนับสนุนรวมถึงคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และการประกาศผู้ผ่านการ
คัดเลือกจะมีการเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน (ข่าวสมัครงาน) 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสาย
สนับสนุนไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดย
ก าหนดรายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 3 รายการดังนี้  

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

 ในการกระบวนการประเมินและวัดผลการด าเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 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 าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลื่ อนเงิน เดือนข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้
รับรู้ทัว่กัน (7.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6 เอกสารแจ้งหลักการ
การประเมิน 

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

การระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย
สนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการ ด าเนินไปตามผล

7.7 โครงการการจัดท าแผน
กลยุทธ์และกิจกรรม
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การประเมินสมรรถนะของบุคลากรเฉพาะราย และเป็นไปตามการก าหนดของ
ทีมบริหาร เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะและการให้บริการ เพ่ือความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ โดยได้จัดให้มีโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน อาทเิช่น (7.7) 

- การจัดท าแผนกลยุทธ์สายสนับสนุนและการพัฒนาทีมงานเพ่ือ
เสริมสร้างความสุขในการท างาน (25-27 สิงหาคม 2560) 

- การสร้างทีมท างานที่มีคุณภาพ (17-18 มิถุนายน 2561) 
- Positive Thinking and EQ for Smart People (2 6  มิ ถุ น า ย น 

2561) 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์กร เพ่ือสร้างความสุขในการท างานให้แก่บุคลากร ซึ่งได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่มีความหลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 ด้านในช่วงระหว่าง
เดือน สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมแผนที่ชีวิต (Happy Money) 
 - กิจกรรมห้องเรียนสร้างสุข (Happy Soul/ Happy Heart) 
 - กิจกรรมมื้อนี้ไม่มีโรค (Happy Body/ Happy Brain) 

อย่างไรก็ตามการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนยัง
ไม่สอดคล้องต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านวิชาการของ
นักศึกษาเท่าที่ควร เนื่องจากกิจกรรมการอบรมและพัฒนาดังกล่าวไม่ได้ถูกจัด
ขึ้นหรือร่วมน าเสนอโดยอาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้บริการกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น
หลักสูตรฯ จึงมีแผนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมร่วมกับ
ส่วนกลาง หรือขอให้ท าแบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่สะท้อนความต้องการและความจ าเป็นจากอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาเพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าอบรมและพัฒนาตนเอง
ไดต้รงตามความต้องการ 

เสริมสร้างสุขภาวะ  
 

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

ในส่วนของสวัสดิการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) ได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่ ว น ร าช ก า ร  พ .ศ . 2 5 4 7  เ พ่ื อ ให้ ก า ร ด า เนิ น ง าน ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันมีผลในการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอนุกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าวิทยาเขต เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่
บุคลากรโดยค านึงถึงสภาพ ลักษณะภารกิจของหน่วยงาน ความต้องการของ
บุคลากร จ านวนเงินทุนและศักยภาพของหน่วยงาน และมีการยกย่อง ชมเชย 

7.8 
http://www.surat.psu.ac
.th 
https://www.facebook.c
om/groups/1082518059
78596/ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ปฏิบัติงานดี และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและ
มอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกในโอกาสต่างๆ ผ่านทางเวปไซต์
ของวิทยาเขตและเฟสบุ๊ควิทยาเขต (7.8) 
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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 

หลักสูตรฯ ด าเนินการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละปี
การศึกษาตามนโยบายของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีอย่างมีระบบ  โดย
กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ 
(8.1) 

1. ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
ซึ่งได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการ
ก าหนดคุณสมบัติทางการศึกษา ค่าน้ าหนักเกณฑ์ขั้นต่ าแต่ละวิชา โดย
หลักสูตรฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดองค์ประกอบชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก 
จ านวนรับ และด าเนินการในส่วนของการสอบสัมภาษณ์  

2. ระบบการรับบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ระบบกลาง (Admissions) ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของ
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยคณะฯ มีส่วนร่วมในลักษณะ
เดียวกันกับระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการ  

3. ระบบโครงการที่วิทยาเขตด าเนินการรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ)  

8.1 เว็บไซด์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
(http://entrance.surat.psu
.ac.th/home.php? 
flag=1) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในปีการศึกษา 2559 นอกเหนือจากระบบการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงและ 
Admissions แล้ว ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าเรียนไม่ครบจ านวนตามเป้า  ทาง
วิทยาเขตฯ ได้มีโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพ่ิมเติมซึ่งรับผิดชอบโดย
งานรับนักศึกษาดังนี้ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง, โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน, 
โครงการเพชรนครินทร์ และ โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์ 
โครงการผลการเรียนดี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ โครงการทุน
ช้างเผือก และโครงการฐานวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้ร่วมรับ
นักศึกษาเข้าเรียนในโครงการดังกล่าว  

        นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ขยายกลุ่มเป้าหมายการรับนักเรียนในกลุ่ม
บุตรหลานเกษตรกร โดยได้ก าหนดโครงการรับนับศึกษาเพ่ิมเติมในชื่อ
“โครงการเกษตรทายาท” รวมโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษที่หลักสูตร
รับเข้าจานวน 9 โครงการด้วยกัน ในการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การ
รับเข้าศึกษาในโครงการพิเศษนี้ หลักสูตรฯได้ร่วมก าหนดเกณฑ์ผลการเรียน
ของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยก าหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีผลการเรียนรวม 
5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.40 และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้
ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับทั้งหมดจ านวน 120 คน และ
ท าการคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์โดยการสัมภาษณ์โดยกรรมการซึ่งเป็น
อาจารย์ในหลักสูตรจ านวน 2 คน ส าหรับโครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลา
นครินทร์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องต้องสอบผ่านข้อเขียนได้คะแนนไม่ต่ า
กว่า 50%  

จากโครงการรับนักศึกษาใหม่ที่กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรได้
ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 รวม 120 คน จากแต่ละ
โครงการ ดังนี้** (8.2) 

1. ระบบโครงการรับตรง จ านวน 40 คน  
2. ระบบ Admissions จ านวน 40 คน  
3. โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง จ านวน 30 คน  
4. โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน จ านวน 150 คน  
5. โครงการเพชรนครินทร์ จ านวน 20 คน  
6. โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์ จ านวน 20 คน  
7. โครงการผลการเรียนดี จ านวน 24 คน  
8. โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้ จ านวน 80 คน  
9. โครงการเกษตรทายาท จ านวน 40 คน  

**หมายเหตุ เป็นจ านวนประมาณการที่เปิดรับในแต่ละโครงการ 
การประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาใหม่นั้น ด าเนินงานโดยงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 เวบไซต์ประกาศรับ
นักศึกษาใหม่ มอ. วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี 
http://entrance.surat.psu.
ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://entrance.surat.psu.ac.th/
http://entrance.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
รับนักศึกษาใหม่ ซึ่งหลักสูตรฯได้ร่วมพิจารณารายละเอียด จากนั้นงานรับ
นักศึกษาจะจัดท าประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาโดยวิธีพิเศษ พร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัครตามไปโรงเรียนต่างๆ 
ทั่วประเทศและด าเนินการโรดโชว์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในภาคใต้ด้วย  พร้อม
ด าเนินการรับสมัครในคราวเดียวกัน ในส่วนของโครงการเกษตรทายาท ปี
การศึกษา  2560  ได้มี การประชาสัม พันธ์ เพ่ิ ม เติมทาง เวบไซต์ ของ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย นอกจากนี้ หลักสูตรฯร่วมกับงานรับนักศึกษาได้จัดท า
ข้อมูลประกาศทางเว็บไซต์โดยก าหนดช่องทางการรับสมัคร เงื่อนไข และ
คุณสมบัติต่างๆ ของนักเรียนและมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย
ตลอดเวลา (8.3) 

 
 
 
 
 
8.3 เวบไซต์ประกาศรับ
นักศึกษาใหม่ มอ. วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี 
http://entrance.surat.psu.
ac.th 

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

คัดเลือกผู้เรียน โดยโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
และการรับบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 
(Admissions) ด าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห่ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย  (ส อ ท .) ได้ ด า เนิ น ก า รต าม ร ะ บ บ แ ล ะก ล ไก ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการก าหนดคุณสมบัติทางการศึกษา รวมถึง
ค่าน้ าหนักเกณฑ์ขั้นต่ าแต่ละวิชา โดยหลักสูตรด าเนินการในส่วนของการ
สอบสัมภาษณ์  ในส่วนของการรับเข้านักศึกษาในโครงการที่วิทยาเขต
ด าเนินการรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ) หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษา
ต้องมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.40 และพิจารณารับเข้า
โดยตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตรท าหน้าที่เป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์และ
กลั่นกรองคุณสมบัติ  

การประเมินผลวิธีการรับเข้าและเกณฑ์การรับเข้านั้นอยู่ ใน
ระหว่างการท าวิจัย ซึ่งด าเนินการโดยงานรับนักศึกษา ในโครงการเกษตร
ทายาท หลักสูตรฯ ได้ท าการประเมินกระบวนการรับเข้านักศึกษาใหม่โดย
การพิจารณาร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตรฯในที่ประชุมสาขาวิชาฯ  จาก
ข้อมูลจ านวนผู้สมัครและนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ ในการรับเข้าปี 2558 พบว่า
มีผู้สมัคร 4 ราย แต่ไม่มีผู้มารับการสอบสัมภาษณ์ จากการประเมินสาเหตุที่
ท าให้นักเรียนสมัครเรียนในโครงการนี้น้อยและไม่มีผู้มาสัมภาษณ์พบว่า
เนื่องจากระยะเวลาในการประกาศรับสมัครค่อนข้างกระชั้นชิด  และอยู่
ระหว่างการปิดภาคการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เลือกหรือมีที่
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เรียนแล้ว  ดั งนั้ นที่ ป ระชุมสาขาวิชาฯ  จึ งมีมติ ให้ ทบทวน เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ควบคู่
ไปกับโครงการประชาสัมพันธ์หลักของวิทยาเขต อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเวบไซต์หลักของมหาวิทยาลัย จากการด าเนินการดังกล่าว ในปี
การศึกษา 2559 พบว่า มีผู้มาสมัครเข้าศึกษาในโครงการเกษตรทายาท
จ านวน 7 คน และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์จานวน 6 คน ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 แต่ในปีการศึกษา 2560 พบว่าไม่มีผู้มาสมัคร
ทั้งนี้เนื่องจากแนวโน้มของจ านวนนักเรียนที่ลดลงและการประชาสัมพันธ์ที่
ยังไม่ทั่วถึง  

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

ในการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการเรียน  ศักยภาพทาง
วิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนนั้น หลักสูตรฯ ได้จัดให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 
1 มีอาจารย์ที่ปรึกษาครบทุกคน ในส่วนของการพิจารณาเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 นั้น เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
จะต้องเลือกเข้าเรียนในวิชาเอกต่างๆ ของสาขาวิชาฯ ดังนั้นทางหลักสูตรฯ 
จึงพิจารณาปรับระบบการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ของนักศึกษาชั้นปีที่  2 
ใหม่ โดยจัดให้อาจารย์ในวิชาเอกของนักศึกษาเป็นที่ปรึกษา  เพ่ือให้
เหมาะสมต่อการให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการ นอกจากนี้ได้ก าหนดให้มี
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (8.4 ) โดยนักศึกษาชั้นปีที่  1 
ก าหนดให้จัดโครงการขึ้นในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หลังจากนั้นจะจัด
ขึ้นในสัปดาห์ที่  2 หลังสอบกลางภาค ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  ซึ่งใน
โครงการนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามผลการเรียน รับฟงัและให้ค าแนะน าใน
การเรียนและการแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษาในที่ปรึกษา รวมถึงอาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถติดตามข้อมูลผลการลงทะเบียนและผลการเรียนของ
นักศึกษาโดยผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษาเพ่ือช่วยในการวางแผนและให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (8.5) 

นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดเวลาส าหรับให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาสัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง เพ่ือพบและให้ค าปรึกษา ส าหรับการดูแล
นักศึกษาเรียนอ่อนหรือต่ ากว่าเกณฑ์นั้น  ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้
นักศึกษาที่ระดับผลการเรียนอยู่ในสภาพรอพินิจ (ระดับผลการเรียน 1.00 -
1.99 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1) และสภาพวิทยาทัณฑ์ (ต่ ากว่า 

8.4 โครงการนักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
8.5. ระบบสารสนเทศ
นักศึกษา (SIS) 
http://www2.surat.psu.ac.
th/modules/it-student/ 
index.php 
มคอ.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.surat.psu.ac.th/modules/it-student/
http://www2.surat.psu.ac.th/modules/it-student/
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2.00 ในภาคการศึกษาที่  2 ของชั้นปีที่  1 และชั้นปีที่  2, 3 และ 4) ไม่
สามารถลงทะเบียนผ่านเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเข้า
พบและปรึกษาเพ่ือวางแผนการเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องได้รับ
การอนุญาตลงทะเบียนหรือปลดล็อคการลงทะเบียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
เสียก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาจะก าหนดให้มีจ านวนชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยระบุใน 
มคอ.3 

 
 
 
 
 
 
 

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

การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา หลักสูตรฯ ได้จัดให้
นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ และด้านอ่ืนๆ 
รวมถึงอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา นอกจากการให้ค าปรึกษาทางด้าน
วิชาการแล้ว นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบจัดโดยงาน
พัฒนานักศึกษา ซึ่งรับผิดชอบโดยส่วนกลาง รวมถึงโครงการที่จัดโดยคณะฯ 
และหลักสูตรฯ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะในด้านต่างๆ ของนักศึกษา 
ดังนี้ 

ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีเพ่ือให้
นั กศึกษาได้ท าโครงการต่ างๆ  ให้ สอดคล้องกับการพัฒ นาความรู้
ความสามารถของนักศึกษา เช่น โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา
ใหม่ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีรู้จักปรับตัวในการเรียน การพัฒนาด้านจิตใจโดย
ใช้ศิลปะการจัดดอกไม้ (มี อ.ปิยรัตน์ นาควิโรจน์ อาจารย์ในหลักสูตรฯ เป็น
วิทยากร) รวมถึงการปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 ในปีการศึกษา 2560  

ในส่วนของหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษา
ทั้งด้านวิชาการและการด าเนินชีวิต ดังนี้  

- คัดเลือกผลงานโครงงานนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยผ่าน
การประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโดยหลักสูตรฯ  และน านักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี ก า ร เก ษ ต ร  ค รั้ ง ที่  5  ณ  ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 
2561 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าในภาคใต้ เช่น ม. สงขลานครินทร์ ม. 
วลั ยลั กษณ์  ม . แม่ โจ้  สถาบัน เทคโน โลยี เจ้ าคุณ ทหารลาดกระบั ง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ทั่วภาค
กลางตอนล่างและภาคใต้เข้าร่วมประชันศักยภาพในการท าวิจัยระดับ
ปริญญาตรี ทั้งนี้นักศึกษาได้เข้าร่วมเสนอผลงานในรูปแบบของโปสเตอร์และ
การน าเสนอแบบบรรยาย ซึ่งจากการประกวดครั้งนี้ นักศึกษาในหลักสูตร
ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม 1 รางวัล และ ดีเด่น 1 
รางวัลในภาคบรรยาย กลุ่มธุรกิจเกษตร เกษตรวิธาน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทางการเกษตร จ านวน 2 รางวัล  

- มอบหมายให้ ดร.นิตยา อัมรัตน์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายการ
พัฒนาภาษาอังกฤษของสาขาวิชา เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในกิจกรรม English Clinic เพ่ือช่วย
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาโดยเฉพาะ  

- กิจกรรมการท าบุญฟาร์ม จัดขึ้นทุกปีการศึกษา โดยมีอาจารย์
ในหลักสูตรฯและนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรทุกชั้นปี  ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในด้านความกตัญญูกตเวที รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมอันดี  

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านวิชาการ ได้จัดให้มีการทัศน
ศึกษาในรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง เช่น โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา ส าหรับผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร พบว่า โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
ทั้งนี้ในส่วนของข้อเสนอแนะที่ได้ในแต่ละกิจกรรมจะถูกน ามาพิจารณาใน
การประชุมของหลักสูตรฯ เพ่ือการด าเนินการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้มากข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ 
ประสานพันธกิจ การจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุน
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนรับผิดชอบโดยส่วนกลาง  ซึ่งได้จัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ  อาทิ เช่น  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  ซึ่ ง
ประกอบด้วย  การจัดการความพร้อมด้านอุปกรณ์  ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด และติดตั้งจุด Wifi เพ่ือให้นักศึกษาได้สามารถเข้าถึง
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การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ โดยติดตั้งจุด Wifi ทั่วพ้ืนที่
ภายในอาคาร รวมทั้งการบ ารุงรักษา ในด้านการจัดหาทรัพยากรได้มีการท า
แบบสอบถามความต้องการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการ
เรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดหาต่อไป  

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางรับผิดชอบการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ต่างๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ใน
การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย  

ห้องสมุด ได้มีการจัดหาทรัพยากรทางการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบของ
หนังสือ วีดีทัศน์ และสื่อการเรียนรู้อ่ืนๆ โดยมีการส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาจัดหาตามความเหมาะสม
ต่อไป และได้มีโครงการปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือให้เหมาะต่อการเรียนรู้  (อยู่
ระหว่างด าเนินการ)  

ทางวิทยาเขตฯ ได้จัดรถบริการรับ-ส่งนักศึกษาตามจุดต่างๆ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางภายในบริเวณวิทยาเขต นอกจากนั้น ยัง
ได้จัดให้มีพ้ืนที่ที่มีแสงไฟส่องสว่างพร้อมโต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือเป็นจุดอ่านหนังสือ
ให้กับนักศึกษา มีการจัดให้มีศูนย์รักษาความปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ และ
ระบบการจัดการตั้งแต่ประตูทางเข้าหลักทั้งสองด้าน พร้อมเจ้าหน้าที่เวรยาม 
และการตรวจตราในพ้ืนที่ต่างๆ ของวิทยาเขต รวมถึงการจัดให้มีสติกเกอร์
ติดยานพาหนะ เพ่ือการควบคุมยานพาหนะ พร้อมทั้งมีการประสานงานกับ
หน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในยามท่ีมีความจ าเป็น 
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Intake of First-Year Students  

 

Total Number of Students  

Academic Year 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

2556 87 98     

2557 109 84 84    

2558 95 105 79 92 0 371 

2559 130 89 101 79 10 409 

2560 62 129 82 107 7 387 

 

*หมายเหตุ: ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา แสดงจ านวนนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรปรับปรุงปี 
2554 ซ่ึงศึกษาในปีการศึกษา 2555-2559 

             : จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559 ซึ่งไม่รวม
นักศึกษาหลักสูตรทรัพยากรประมงและชายฝั่ง ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง 

 

 

 

 

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2558 432 105 95 

2559 473 143 130 

2560 419 162 62 
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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 

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 าหรับกระบวนการในการจัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  มี
กระบวนการดังนี้ 

1. น าผลประเมินและปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากการให้บริการด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ น ามาเข้าที่ประชุมของ
ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และมีการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งในด้านอุปกรณ์  ความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 
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ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้เพ่ือ
การเรียนการสอนได้  

2. เมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้ว จึงน าไปตั้งเป็นงบประมาณ
เงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือจัดท าค าขอซื้อหรือด าเนินการในปี
ต่อไป ในส่วนของแนวทางในการบริหารจัดการห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 
ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้จะส ารวจความพร้อมของห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมจ านวนที่นั่งของแต่ละห้อง โดยน าส่งให้งาน
ทะเบียนเป็นผู้จัดตารางเรียนลงในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่
ทางคณาจารย์ของคณะได้แจ้งไว้ จากนั้นด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของ
ห้องเรียนตามข้อมูลที่ได้รับ 

3. มีการจัดเตรียมก าลังคน โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
ให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน 

4. มีการประเมินผลการให้บริการประจ าปี เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสร้างระบบ
ช่วยเหลือที่ช่วยให้การแจ้งปัญหา ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

ในส่วนของการด าเนินการของหลักสูตรฯได้มีการประชุมเพ่ือทบทวน 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อแจ้งยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งหากเป็นปัญหาเร่งด่วนจะด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท า
การปรับปรุงหรือแก้ไขทันที และหากเป็นแผนการด าเนินการในภาคการศึกษา
ถัดไปจะจัดรวบรวมเพ่ือเสนอกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาต่อไป  
ซึ่งหน่วยงานนั้นๆจะท าการส ารวจความต้องการใช้บริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มายังคณาจารย์ผ่านทางหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกภาค
การศึกษา  
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของ
ห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และเครื่องเสียง พร้อมด้วย
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวนขนาด 60 ที่นั้ ง จ านวน 2 ห้อง และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 
60  ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง และ ห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 80  ที่นั่ง จ านวน 2 
ห้อง 
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ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 

ในส่วนของห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนและวิจัยนั้นศูนย์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มีภาระหน้าที่สนับสนุนการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานนักศึกษาและงานวิจัย 
ซึ่งได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรฯ  โดย
รวบรวมข้อมูลรายวิชาปฏิบัติการที่ เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาจาก
อาจารย์ผู้สอน จากนั้นจัดรายวิชาปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ ก าหนดห้องปฏิบัติ 
วันและเวลาในการเรียนการสอน แล้วจัดส่งข้อมูลไปยังงานทะเบียน  

ในส่วนของการวิจัย ได้จัดให้มีห้องเครื่องมือกลาง ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
เข้าใช้ร่วมกัน อีกท้ังได้จัดสรรห้องวิจัยเฉพาะส าหรับสถานวิจัย หรือหน่วยวิจัย
ที่ได้ขอจัดตั้งขึ้น เช่น สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ า เป็นต้น 

ปั จจุ บั น ศู นย์ ปฏิ บั ติ ก ารวิท ยาศาสตร์และ เครื่ อ งมื อกลางมี
ห้องปฏิบัติการระดับปริญญาตรี 16 ห้อง ห้องวิจัยและโครงงานนักศึกษา 
จ านวน 5 ห้อง และห้องเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง จ านวน 3 หอ้ง 

นอกจากนี้ ได้จัดสรรพ้ืนที่ฟาร์มเกษตรซึ่ งเป็น พ้ืนที่ที่ ใช้ เพ่ือฝึก
ปฏิบัติการภาคสนาม การเรียนการสอนและงานวิจัย โดยแบ่งเป็นโรงเรือน
ปลูกพืช 1 โรง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1 โรง โรงเรือนสัตว์น้ า 1 โรง โรงเพาะเห็ด 1 
โรง พื้นที่ทดลองเพาะปลูกพืชและเลี้ยงหญ้าอาหารสัตว์ 

 
งานจัดการทรัพย์สิน 

งานจัดการทรัพย์สิน ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวม
ศูนย์บริการประสานภารกิจ ส่งผลให้การบริหารงานอาคารสถานที่อยู่ในความ
ดูแลของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะรับผิดชอบซ่อม
บ า รุ ง โค ร งส ร้ า งอ าค ารต่ า งๆ  แ ล ะสิ่ ง อ าน วย ค ว าม ส ะด วก  เช่ น 
เครื่องปรับอากาศ ในวิทยาเขต โดยมีแบบส ารวจความพร้อมของห้องต่างๆ
เพ่ือพิจารณาซ่อมและปรับปรุง (9.1) และมีระบบแจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ 
(ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์) เพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการบริการ ในด้าน
การเรียนการสอน ได้จัดห้องบรรยายโดยมีขนาดจ านวนผู้เรียนที่ เหมาะสมใน
แต่ละรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสามารถจองห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ 
โดยปัจจุบันมีจ านวนห้องบรรยายดังนี้ (9.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
http://office.surat.psu.ac.t
h/building/psu_passport/i
ndex.html  
 
9.2 ระบบจองห้องเรียน
ออนไลน์ 
http://classroom.surat.ps
u.ac.th/booking/psu_pass
port/   
 

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

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ในด้านการเรียน การสอน การท าวิจัย และบริการชุมชน ตลอดจนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เพ่ือความจรรโลงใจ และพักผ่อนหย่อนใจส าหรับ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก โดยเป็น
องค์กรที่มีการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการส าหรับการจัดหาทรัพยากรและสื่อ
การเรียนรู้ภายในห้องสมุดได้ด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนในที่ระบุใน มคอ. 3 
(9.3) 

1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ของ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือโหลดข้อมูล มคอ.3 มาสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ว่ามี
ให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือไม่ อย่างไร   

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

3. จัดท าตารางสรุปข้อมูล มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ
ในห้องสมุด แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ  

4. จัดท าตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี - ไม่มี แยกราย
สาขาวิชาของแต่ละคณะ แล้วน าเสนอตารางสรุปให้กับคณบดีและหัวหน้า
สาขาวิชาของแต่ละคณะโดยงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

ทั้งนี้มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุด
ตามข้อมูลที่ปรากฏในหมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

หนั งสื อห รือ เอกสาร เส ริม ค วาม รู้ ทั้ งท างวิ ช าการและ อ่ืน ๆ
นอกเหนือจากที่ระบุใน มคอ. 3 โดยงานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
และการเรียนรู้ จะจัดสรรโดยผ่านกระบวนการสอบถามมายังอาจารย์ใน
หลักสูตรฯ และน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาจัดซื้อตามความเหมาะสมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 หนังสือหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนที่
ระบุใน มคอ. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีกระบวนการในการ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ ให้เพียงพอและทันสมัย ดังนี้ 
1. งบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 
-    หลังจากการจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทาง

หัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มส ารวจ
งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ให้นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับ
ผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายวิชาปฏิบัติการ โดย
ปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้ สอน หรืออาจารย์ผู้ ประสานรายวิชา ถึ ง
งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ  

-    เมื่อรวบรวมจนครบทุกรายวิชาปฏิบัติการ หัวหน้างานปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์จะท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณค่าใช้ประจ ารายวิชา
ปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการศึกษา ให้เพียงพอตามค าขอของอาจารย์ประจ า
รายวิชา 

2. วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
-  คณาจารย์ประจ ารายวิชาในหลักสูตรจัดท าคู่มือปฏิบัติการ พร้อม

วัสดุ  อุปกรณ์ และสารเคมีที่ จะใช้ ในรายวิชา ส่ งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  

-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการส่ง
รายการไปยังบริษัทต่างๆ เพ่ือขอใบเสนอราคาของรายการวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี นั้นๆ 

-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการสอบ
เทียบราคาของแต่ละบริษัท  

-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการ
จัดท าขออนุมัติจัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี แต่ละรายวิชาปฏิบัติ
ที่แสดงความต้องการไปยังงานพัสดุ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ โดยผ่านหัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแล ตามล าดับ 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ เพียงพอที่จะใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา 

3. ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย กระบวนการ
จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการวิทย์ ฯ  มี
การด าเนินการดังนี ้
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ท าหนังสือไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพ่ือให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิเคราะห์ความต้องการเครื่องมือที่ใช้ในการท า
การเรียนการสอน 

2. สาขาวิชาส่งเอกสารแสดงความต้องการรายการครุภัณฑ์ที่ขาด
แคลนมายังศูนย์วิทย์ ฯ เพื่อรวบรวม 

3. ศูนย์วิทย์ ฯ รวบรวมสรุปรายการครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนน าเสนอเข้า
คณะกรรมการพิจารณางบครุภัณฑ์ 

4. คณะกรรมการพิจารณางบครุภัณฑ์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
พิจารณาและส่งข้อมูลไปวิทยาเขตหาดใหญ่ 

5. น าข้อมูลเข้าพิจารณาในส่วนของเงินงบประมาณแล้วแจ้งรายการที่
ได้กลับมายังวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

6. ศูนย์วิทย์ ฯ ด าเนินการก าหนดสเป็ก (รายละเอียด) ครุภัณฑ์ให้
พัสดุด าเนินการจัดซ้ือ 

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 
และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูล 54 Mbps จ านวน  60 จุด และความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps 
จ านวน 68 จุด อย่างไรก็ตามพบว่าเครือข่าย Wifi ยังไม่ครอบคลุมห้องเรียน
ทุกห้อง ท าให้รายวิชาที่มีการเรียนการสอนให้ห้องดังกล่าว เช่น การเรียนการ
สอนแบบ active learning บางกิจกรรม ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมที่
จ าเป็นต้องใช้ระบบเครือข่าย Wifi ได้นอกจากนี้ยังได้ส ารวจความต้องการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน โดยสอบถามผ่าน
ทาง e-mail มายังคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าไปพิจารณาจัดหาต่อไป ซึ่งจะมีการ
ส ารวจก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  

ในการนี้ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานเทคโนโลยี
และการเรียนรู้ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ โดยมีผู้ท าการประเมินได้แก่ (9.4) 

-อาจารย์                  27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64  
-บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 
- นักศึกษา ปริญญาตรี  131 คน คิดเป็นร้อยละ 66.16 
สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับปานกลาง (    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 สรุปผลความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
= 3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ
ที่มากที่สุด คือ ด้านบุคลากรของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (  = 3.55) 
ด้านกระบวนการท างานของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (  = 3.52) ด้าน
การให้บริการระบบสารเทศ MIS (  = 3.19) ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง (  = 2.99) และด้านงานบริการระบบเครือข่าย (   = 
2.82) 

 
 
 
 

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

-  วิทยาเขตด าเนินการให้มีรถสวัสดิการ รับส่งนักศึกษาภายในวิทยา
เขตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

-  จัดให้มีกระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัด
สวัสดิการด้านสุขภาพ ซึ่งด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  
สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถ
เลือกช่องทางในการติดต่อได้ดังนี้  
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 

กองวิชาการการศึกษา 
-  จัดห้องกิจกรรมซึ่งเป็นอาคารกิจกรรมและนันทนาการไว้เพ่ือ

รับรองการท ากิจกรรมและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้กับองค์กร
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น ชมรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 20 
องค์กร 

-  จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-
Clinic ที่เปิดให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยา
สามัญประจ าบ้านและการน าส่งโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ประสบ
อุบัติเหตุ และมีหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในวิทยาเขต พร้อมทั้งการติดตามอาการและ
การบริการประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองโดย
งานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดหายาสามัญ
ประจ าบ้านตามแผนประจ าปีๆ ละ 3-4 ครั้ง โดยผ่านงานพัสดุเป็นผู้ด าเนินการ
จัดซื้อให้แต่ละครั้งและมีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจรับทุก
ครั้ง  

-  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ปัจจุบันศูนย์กีฬาและนันทนาการ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5 เวบไซต์ศูนย์กีฬาและ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประกอบด้วยสถานที่ออกก าลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม ได้แก่ อาคารสระ
ว่ายน้ า สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์และสนามกรีฑา ห้องฟิตเนส  สนาม    
แบตมินตัน และลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยเปิดให้นักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยสามารถจองสถานที่ให้บริการได้ผ่านทางเวบ
ไซต์ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (9.5) 

- ห้องปฏิบัติการ ได้ด าเนินการจัดให้มีระบบดูแลความปลอดภัย เช่น 
แว่นตากันไอ และอุปกรณ์ช าระล้างสารเคมีฉุกเฉิน กรณีสัมผัสสารเคมี
อันตราย ใช้ตู้ดูดควันในกรณีที่ใช้สารเคมีที่ระเหยได้ง่ายและมีอันตรายสูง เช่น 
กรด เบส เป็นต้น ติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดต่าง ๆ ซึ่งถังสีแดงใช้ในกรณีไฟไหม้ 
ทางงานอาคารสถานที่ จะท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี  ส่วนใน
ห้องปฏิบัติการมีถังสีเขียวใช้ในกรณีเพลิงไหม้จากสารเคมี และได้มีการเขียน
บันทึกข้อความแสดงความจ านงขอชุดยาสามัญประจ าบ้านส าหรับกรณีฉุกเฉิน
ในห้องปฏิบัติการ อีกทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยของ
นักศึกษาที่เข้าใช้ห้องโครงงาน ในส่วนของอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มี
กริ่งฉุกเฉินให้เสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นไฟไหม้ ซึ่งทางงานอาคาร
สถานที่จะท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี  ในห้องโครงงานนักศึกษามี
เครื่องตรวจจับควัน (Smoker) กรณีที่มีควันในระดับตรวจจับได้ เครื่องจะส่ง
สัญญาณ เสียง  

       ส าหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ แก็ส ระเบิด เกิดการรั่วไหลของ
สารเคมีนั้น ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการวิจัย  โดยมีบุคคลากรของศูนย์ฯท าหน้าที่ เป็น กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

     กรรมการชุดนี้มีหน้าที่สร้างระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย
ในหน่วยงานอย่างมีระบบ และท างานประสานกับคณะกรรมการบริหาร
จัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในขณะอยู่
ระหว่างด าเนินการร่างนโยบายส าหรับบริหารจัดการความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยนโยบายจะครอบคลุมการจัดการ
ความปลอดภัยทั้งในด้านของการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
ระบบการจัดการด้านสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ระบบฉุกเฉินและ
ระบบติดต่อสื่อสาร   ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ และการให้ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับด้ านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ  

          ในส่วนของแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ แก๊ส ระเบิด เกิดการ
รั่วไหลของสารเคมี นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯและ 

นันทนาการ
http://sportscenter. 
surat.psu.ac.th/index.php 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการชี้แจงแนว
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังกล่าวแก่นักศึกษาเมื่อเข้าชั้นเรียนครั้งแรกของแต่
ละภาคการศึกษา-  

- หอพักนักศึกษา แบ่งจ านวนอาคารหอพัก ต่อจ านวนนักศึกษา ดังนี้ 
1. หอพักนักศึกษา บริหารจัดการโดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

จ านวน 4 อาคาร  ได้แก่หอพักนักศึกษาชายช่อม่วง  ชายพวงผกา และเชี่ยว
หลาน จ านวนห้องพัก  198 ห้อง  รองรับนักศึกษาชาย  จ านวน 688 คน  
และหอพักนักศึกษาหญิงดาหลาและหญิงปาริชาติ และยางยวน จ านวน
ห้องพัก 212 ห้อง   รองรับนักศึกษาหญิง  744 คน  รวมจ านวนนักศึกษาได้
ทั้งหมด 1,432 คน  

2. หอพักนักศึกษาหญิงในก ากับ (หอพักสหกรณ์ ) บริหาร
จัดการ    โดยสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หอพักนักศึกษา
ในก ากับ ฯ มีจ านวน 5 อาคารเชื่อมติดกัน ประกอบด้วย อาคาร 5 6 7 8 9   
มีจ านวนห้อง   400  ห้อง รองรับนักศึกษาจ านวน 888 คน  แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท จ านวน 5 อาคาร  

 1. ประเภทห้องพัก 2 คน  จ านวน 302 ห้อง รองรับ
นักศึกษาจ านวน 624 คน 

 2. ประเภทห้องพัก  3 คน จ านวน 88  ห้อง รองรับ
นักศึกษา จ านวน 264 คน 

รวมรองรับจ านวน รวมทั้งสิ้น  2,320 คน ในการจัดสรรห้องพักให้กับ
นักศึกษานั้น ทางหอพักนักศึกษาได้จัดสรรห้องพัก พร้อมครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ  ซึ่งจัดสรรส าหรับรุ่นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 70 % และ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จ านวน 30% ต่อปีการศึกษา ทั้งนี้ภายในห้องพัก  ได้
จัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการส าหรับนักศึกษาที่เข้าพัก ได้แก่ เตียง
นอนเหล็ก ฟูกท่ีนอน พัดลมเพดาน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอ้ีนั่ง  
 โดยพ้ืนที่อาคารภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขต       
สุราษฎร์ธานี  มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ส่วนกลาง แบ่งเป็น บริการเครื่องซัก
ผ้าหยอดเหรียญ ใต้อาคารหอพัก ทุกหอพัก  ม้านั่งหลังโครงเหล็ก 8 ตัว  ซุ้ม
ศาลาไม้  จ านวน 2 ชุด  ส าหรับอ่านหนังสือ  พักผ่อน  บริเวณหอพักทั้ง 4 
อาคาร  มีระบบ Wi-Fi ทุกชั้น ทุกหอพัก  ไว้ท่องโลกการเรียนรู้ในโลกออนไลน์   
บริการเครื่องกดน้ าดื่ม  เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น บริการจุดละ 1 เครื่อง  
บริเวณชั้น 1  จ านวน 4 อาคาร  เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจ าหอพัก 
(แม่บ้านประจ าหอพัก)  ท าความสะอาดในเวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวัน
จันทร์ - เสาร์  มีหน้าที่ท าความสะอาดทางเดินภายในหอพัก ห้องน้ า ห้อง
อาบน้ า บริเวณรอบอาคารหอพัก ทั้งนี้ได้ก าหนดข้อปฏิบัติและก าหนดเวลา
เข้า-ออก หอพัก โดยแจ้งให้นักศึกษาท่ีเข้าพักในหอพักทราบ  
         ในด้านการรักษาความปลอดภัยภายในหอพัก ได้จัดให้มีกล้องวงจรปิด 

 
 
 
9.6  กระกาศมหาวิทยาลั ย
ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์ข้อปฏิบั ติ  และ
ก าหนดเวลาเข้า-ออก หอพัก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระบบสแกนลายนิ้วมือ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีถังดับเพลิง 
สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ ทางหนีไฟและประตูหนีไฟ และระบบการตัดไฟ
อัตโนมัติหากเกิดกรณีไฟฟ้าลัดวงจร นอกจากนี้ยังจัดให้ มีหอพักจัดโครงการ
อบรมป้องกันอัคคีภัยภายในหอพักปีละ 1 ครั้ง และก าหนดเวลาเข้า-ออก 
หอพัก อย่างชัดเจน (9.6) 

 
 



 

95 
 

 
 
 

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 



 

96 
 

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 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี 

พ.ศ. 2559 ตามรอบการปรับปรุง เพ่ือใช้กับนักศึกษารหัส 60 ในการปรับปรุง
หลักสูตรครั้ งล่ าสุดนี้  ได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ ใช้บัณฑิตและ
แบบสอบถามการได้งานท าของศิษย์เก่า (10.1, มคอ2/ 2559) มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยภาพรวม ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อความรับผิดชอบ
งานและทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต แต่มีความต้องการให้เพ่ิม
ความรู้ทางวิชาการที่ลึกมากขึ้นในบางด้าน รวมถึงการสนับสนุนให้นักศึกษามี
โอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
ของบริษัทเอกชนที่มีมาตรฐานสูง มีความก้าวหน้ามาก ดังนั้นที่ผ่านมา 
หลักสูตรฯได้พยายามสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น
หรือมีความเท่าทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการจากทั้งในห้องปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยเอง ซึ่งได้มีการส่งเสริมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อใช้
ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆของหลักสูตรฯให้กับนักศึกษา และยังได้
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกงานและท าสหกิจในหน่วยงานเอกชนและของรัฐบาล
ที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับของ

10.1 แบบสอบถามผู้ใช้
บัณฑิต 
มคอ2/2559 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การสื่อสารให้มากข้ึน ทั้งในห้องเรียน และการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสใช้
ภาษาอังกฤษกับผู้อ่ืน แต่ละปีคณาจารย์ในหลักสูตรฯมีการรับนักศึกษาจาก
ประเทศมาเลเซียมาท าโครงงานวิจัย  ตามแผนความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรฯมีโอกาสได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ในการพัฒนาหลักสูตรฯ ยังได้
น าแนวทางเกษตรพอเพียงของรัชกาลที่ 9 นโยบายการสนับสนุนการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) นโยบาย
การพัฒนาการเกษตรของรัฐบาลที่ถ่ายทอดมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และนโยบายจากที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยมาใช้
เป็นแนวทางของหลักสูตรฯ โดยมีความมุ่งหวังให้บัณฑิตที่ผลิตออกไป เป็น
บัณ ฑิ ต เกษตรกรรุ่น ใหม่ที่ เรียกว่า Smart farmer มีความพร้อมเป็ น
ผู้ประกอบการ และมีความสามารถที่จะบูรณาการความรู้เพ่ือแก้ปัญหาการท า
การเกษตรของครอบครัวและเกษตรกร เพ่ือมุ่งพัฒนาวงการเกษตรของไทยให้
มีความก้าวหน้าต่อไป 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 

กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีกระบวนการตามมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ก าหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตร การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม การ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย การเข้าร่วม
เป็นอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  น าไปสู่
การออกแบบหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทของเศรษฐกิจ โลกและสิ่งแวดล้อม การประเมินหลักสูตรและปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตรต่อไป ด าเนินการทุกปี ดังเช่นที่มีการปรับแผนการเรียน และ
แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในเล่มปรับปรุงหลักสูตรเล่มเดิม หรือการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อความเชี่ยวชาญที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

มคอ.2 /2559 
 

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

คณะฯ ก าหนดให้มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการทวนสอบ ซึ่งด าเนินการทุก
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ภาคการศึกษา โดยด าเนินการหลังจากการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นใน 1 
สัปดาห์ ทั้งนี้รายวิชาที่มีการทวนสอบจะด าเนินการให้ได้ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ และไม่ซ้ ากันในแต่ละภาคการศึกษา  ทั้งนี้
กระบวนการทวนสอบยังพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาด้วย  
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

หลักสูตรสนับสนุนให้มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการ
สอนในทุกภาคการศึกษา ซึ่งมีบางรายวิชาที่ได้มีการบูรณาการผลจากการวิจัย
กับการเรียนการสอน เช่น วิชาอารักขาพืช ซึ่งได้ใช้ผลการวิจัยในเรื่องการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี สอนนักศึกษาทั้งภาคบรรยายและปฏิ บัติ 
(10.3) 

10.3 มคอ. ของรายวิชาที่มี
การสอดแทรกผลงานวิจัยใน
การเรียนการสอน  

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

การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการบริการผู้เรียน) มีส่วนกลาง (วิทยาเขต) เป็นผู้ดูแล โดยมีศูนย์สนเทศ
และการเรียนรู้ ดูแลรับผิดชอบสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางดูแลรับผิดชอบในส่วนห้องปฎิบัติการและ
การให้บริการอุปกรณ์การวิจัยแก่นักศึกษา และหอบรรณสารสนเทศ ดูแล
รับผิดชอบการให้บริการยืมคืนหนังสือในห้องสมุด รวมถึงการประสานงานกับ
อาจารย์ในคณะฯในการสั่งซื้อหนังสือที่เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน     

ทั้งนี้ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ผ่านแบบสอบถาม สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวมมีความพึง
พอใจระดับปานกลาง (    = 3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด คือ ด้านบุคลากรของงาน
เทคโนโลยีและการเรียนรู้  (  = 3.55) ด้านกระบวนการท างานของงาน
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ (  = 3.52) ด้านการให้บริการระบบสารเทศ MIS 
(  = 3.19) ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (  = 2.99) 
และด้านงานบริการระบบเครือข่าย (   = 2.82) 

อย่างไรก็ตามการประเมินด้านคุณภาพของสิ่งสนับสนุนนั้น พบว่ายัง
ไม่ได้ท าการประเมินครบในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประเมินยังไม่
ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 

หลักสูตรมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตผ่านการนิเทศฝึกงาน
และ   สหกิจศึกษา และจากการเชิญผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
มาร่วมให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
ในรอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นดังกล่าว 
หลักสูตรได้น ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
ประเมินวิธีการสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต (10.4, 10.5) 

10.4 แบบบันทึกการนิเทศ
งานสหกิจศึกษา 
10.5 แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย
สถานประกอบการ 
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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 

       

AUN 11 
Output 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

benchmarked for improvement [3] 
Overall opinion        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก ตกออก งาน
ทะเบียนและประมวลผลมีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาตกออก และส่งไป
พร้อมกับการเสนอชื่อนักศึกษาเพ่ือไปรับรองผลการศึกษาประจ าภาค
การศึกษา  โดยในรายงานมีผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ระดับ
คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) และ
รายงานชื่อนักศึกษาตกออก โดยในรายงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ า
ภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาก่อนหน้า และสถานภาพผล
การศึกษาก่อนหน้า  เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา  และยังมี
ระบบการรายงานชื่อนักศึกษาขอลาออก  ผ่านค าสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาซึ่งส่งให้คณะทุกครั้งที่มีนักศึกษามาขอลาออก  และในค าร้องขอ
ลาออกนักศึกษาต้องไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

หลักสูตรฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูลอัตราการสอบผ่าน อัตราการตก
ออกของนักศึกษา และได้มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา
ในทุกชั้นปี โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ผ่าน
ทาง TOR online จากนั้นประธานหลักสูตรรวบรวมมคอ. 5 และ มคอ.6 มา
วิเคราะห์ และจัดท า SAR เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป  

นอกจากนี้คณะฯ ได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ซึ่ง
ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งรายวิชาที่ต้องการทวนสอบร้อย
ละ 25 ของจ านวนวิชาทั้งหมด 

งานทะเบียนและประมวลผลวิทยาเขตมีกระบวนการในการติดตาม
ดูแลผลการศึกษาของนักศึกษา (ระบบ sis) ในการอนุญาตและไม่อนุญาตให้
ลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษา ต่ ากว่า 2.00  โดยระบบจะ
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่มีผลการศึกษาต่ ากว่า 2.00  ลงทะเบียนเรียนโดย
อัตโนมัติ  และผู้ที่จะอนุญาตได้คืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เป็นการ
สร้างเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนผ่าน
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เว็บ เพื่ออนุญาตการลงทะเบียนเรียน  

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร ปีการศกึษา 2558-2560 

ปีการศึกษา เป้ารับ จ านวนที่ประกาศ
รายชื่อ 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ ์ จ านวนผู้มารายงานตัว 

2558 160 432 105 95 
2559 160 473 143 130 
2560 120 162 69 62 

 

ตารางจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

 

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

หลักสูตรฯ ได้รวบรวมข้อมูลระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าในปี
การศึกษา 2555 ของหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 จนถึงปีการศึกษา 2559 
ดังแสดงในตาราง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความเหมาะสมในรอบการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจากการ
พิจารณาจากข้อมูลปีการศึกษา 2554 ถึง 2559 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 4 ปี ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
และมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ใช้เวลามากกว่า 4 ปี เนื่องจากยังไม่ผ่านบาง
รายวิชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายวิชาพ้ืนฐานที่มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 และ 
2 เช่น วิชา ฟิสิกส์ และวิชาเคมีอินทรีย์ และเมื่อพิจารณาข้อมูลการตกออก

มคอ.2/2554 
มคอ.2/2559 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
2556 87 97 80 54 
2557 109 81 94 79 
2558 95 108 79 92 
2559 130 87 107 79 
2560 62 129 82 107 



 

103 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของนักศึกษาก็พบว่านักศึกษาที่ตกออกส่วนใหญ่จะอยู่ในชั้นปีที่ 1 และ 2 ซึ่ง
เกิดจากนักศึกษายังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ หรือ 
ไม่สามารถแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมกับเวลาเรียนได้ ท าให้นักศึกษาไม่
สามารถผ่านรายวิชาในชั้นปีแรกๆ ได้  ดังนั้นในรอบการปรับปรุงหลักสูตร จึง
ได้มีการปรับแผนการเรียนให้มีการกระจายรายวิชาให้มีรายวิชาที่ยากและง่าย
กระจายไปยังภาคการศึกษาอ่ืนๆ ดังแสดงในตารางตารางเปรียบเทียบแผนการ
ศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตร 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง 2559 (มคอ.
2/2559) นอกจากนี้ในการด าเนินการกิจกรรมรับน้อง วิทยาเขตได้มีการ
ก าหนดช่วงเวลาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เวลาในการท ากิจกรรมไม่
กระทบต่อเวลาเรียน  

 

 
Pass Rates and Dropout Rates  

 

* จ านวนนักศึกษาที่ 2557 ที่จบการศึกษา เป็นจ านวนที่ส ารวจ ณ วันที่ 12 ก.ค. 2561 ซึ่งนักศึกษาบางส่วน
อยู่ระหว่างการขออนุมัตเิพ่ือจบการศึกษา 

 

 

 

Academic 
Year 

Cohort 
Size 

completed first degree in dropout during 
3 

Years 
4 

Years 
>4 

Years 
1st 

Year 
2nd 

Year 
3rd   

Year 
4th Years 
& Beyond 

2556 87 - 73 - 3 5 0 0 

2557 109 - 36* - 2 2 0 0 

2558 95 - - - 6 1 0 0 

2559 130 - - - 1 0 0 0 

2560 62 - - - 0 0 0 0 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตร 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง 2559 

ปีท่ี 1 (ใหม่) 
 
ภาคการศึกษาที่  1 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
หลักชีววิทยา 2(2-0-4) 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-0) 
ปฏิบัติงานฟาร์ม 1 1(0-3-0) 
คณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจ าวัน  

3(3-0-6) 

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

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
ทักษะการว่ายน้ า 1(0-2-1) 
ทักษะการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
หลักคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
รวม 21(18-8-37) 

ปีท่ี 1 (เดิม) 
 

ภาคการศึกษาที่  1 
รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทรัพยากรชีวภาพเบื้องต้น 3(3-0-6) 
ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
หลักคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการเคมีหลักมูล 1(0-3-0) 
หลักชีววิทยา 2(2-0-4) 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-0) 

รวม 16(14-6-28) 
 
 
 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
หลักฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

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

รวม 20(15-13-32) 
 



 

105 
 

ปีท่ี 2 (ใหม่) 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

1(0-3-0) 

ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1(0-3-0) 
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 3(2-3-4) 
การจัดการทรัพยากรดิน 3(2-3-4) 
พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4) 
วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
รวม 17(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

3(3-0-6) 

สรีรวิทยาพืช 3(2-3-4) 
เทคโนโลยีและการจัดการ
ผลิตพืช (สัตว์) (จุลินทรีย์)   

3(2-3-4) 

พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา 3(3-0-6) 
ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(2-3-4) 
รวม 19(15-12-30) 

ปีท่ี 2 (เดิม) 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ปฏิบัติงานฟาร์ม 1(0-3-0) 
การจัดการทรัพยากรดิน 3(2-3-4) 
สรีรวิทยาพืช 3(2-3-4) 
พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4) 
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 
ชีวเคมี 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

รวม 21(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่  2 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
ส าหรับธุรกิจเกษตร   

3(2-2-5) 

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
การผลิตทางชีวภาพ 

1(0-3-0) 

หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการหลัก
เทคโนโลยีชีวภาพ   

1(0-3-0) 

พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม 

3(3-0-6) 

วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

3(3-0-6) 

วิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ 

1(x-y-z) 

รวม 19(x-y-z) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

การส ารวจข้อมูลการได้งานของบัณฑิตด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัย 
และคณะฯ  โดยส ารวจข้อมูลจากการให้ท าแบบสอบถามหลังจากนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในช่วงการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ในเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่ง ณ วันที่รายงานผล เป็นข้อมูลการ
ได้งานท าของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2559 โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดท า
แบบสอบถามดังตาราง พบว่าบัณฑิตที่ได้งานท าไม่รวมศึกษาต่อมีจ านวน 
47.14 เปอร์เซ็นต์ ศึกษาต่อ 8.57 เปอร์เซ็นต์ และยังไม่ท างาน 44.29 
เปอร์เซ็นต์ และเมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ได้พบว่า บัณฑิตได้งานตรงตาม
สาขา จ านวน 48.48 เปอร์เซ็นต์ ไม่ตรงสาขา จ านวน 51.52 เปอร์เซ็นต์ และ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 33.33 เปอร์เซ็นต์  และได้งานท าภายใน
ระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน 81.82 เปอร์เซ็นต ์

ผลการส ารวจการได้งานท า
ของนักศึกษา
http://www.planning.psu.
ac.th/index.php/informati
on/31-job-psu 

 

จ านวน และร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า ศึกษาต่อ และยังไม่ท างาน ของบัณฑิต 
ทีส่ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าแยกตามลักษณะงาน และระยะเวลาที่ได้งานท าของบัณฑิตทีส่ าเร็จ

การศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 

 

 

 

 

 

สาขาวิชา 

จ านวน
บัณฑิต 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวน
บัณฑิต 
ที่ตอบ

แบบสอบถาม 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ได้งานท า 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ศึกษาต่อ 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ยังไม่ท างาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

81 70 33 47.41 6 8.57 31 44.29 

รวม 81 70 33 47.41 6 8.57 31 44.29 

ลักษณะงาน จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ระยะเวลาในการได้งานท าน้อยกว่า 
3 เดือน ตรงตามสาขา ไม่ตรงตามสาขา 

48.48 51.52 33.33 81.82 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

หลักสูตรมีการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานนักศึกษา ซึ่งเป็น
การฝึก และเรียนรู้การท างานวิจัยในรูปแบบของโครงงานนักศึกษา ในปี
การศึกษา 2560 มีโครงงานวิจัยสาขาวิชาการผลิตพืชจ านวน  เรื่อง สาขาวิชา
เทคโนโลยีจุลินทรีย์จ านวน  เรื่อง  สาขาวิชาการผลิตสัตว์จ านวน  เรื่อง  และมี
การน าผลงานวิจัยโครงงานนักศึกษาไปน าเสนอในโครงการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง
ที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นักศึกษาในหลักสูตรได้รับรางวัลการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม 1 รางวัล และ ดีเด่น 1 รางวัลในภาคบรรยาย 
กลุ่มธุรกิจเกษตร เกษตรวิธาน และสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร จ านวน 2 
รางวัล  

6.6 เกียรติบัตรรางวัลการ
ประชุมปริญญาบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

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

การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรฯ 
ได้มีการรับทราบข้อมูลความพึงพอใจและข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผ่านการ
นิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา (10.7, 10.8) และแบบสอบถามผู้ใช้
บัญฑิต  

10.7 แบบบันทึกการนิเทศ
งานสหกิจศึกษา 
10.8 แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
โดยสถานประกอบการ 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง (5 ประเด็น) 

1. เป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาชาติในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่   
2. บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ 
3. อาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกถึงร้อยละ 99 
4.   เป็นหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยศาสตร์ความรู้ครอบคลุมทั้งด้านสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ 
5.   นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในที่ประชุมระดับชาติ 

 
จุดที่ควรพัฒนา (5 ประเด็น) 

1. ขาดบุคลากรเฉพาะทาง เช่น สัตวแพทย์ประจ าฟาร์ม นักวิชาการประจ าฟาร์ม และเจ้าหน้าที่
สนับสนุน 

2. เครื่องมือในรายวิชาพ้ืนฐานมีไม่เพียงพอ  
3. คณาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ 8 เรื่อง ระดับนานาชาติ 10 เรื่อง 
4.   นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และความใฝ่รู้ด้านวิชาการไม่เพียงพอ  
5.   ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอ 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. เตรียมข้อมูลความต้องการบุคลากร เช่น สัตวแพทย์ประจ าฟาร์ม นักวิชาการประจ าฟาร์ม และ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน เสนอผ่านคณะไปยังวิทยาเขต 

2. เสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางด าเนินการจัดหาเครื่องมือในรายวิชาพ้ืนฐาน
ให้เพียงพอในทุกปี 

3. กระตุ้นให้คณาจารย์ในสาขาวิชาตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้มีผลงานตีพิมพ์เพ่ิม
มากขึ้น 

4. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางวิชาการที่นักศึกษาสนใจเข้าร่วม และให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนและการสื่อสาร ได้แก่  

1) สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา 
2) เตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นภาษาอังกฤษ  
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 

5. จัดท างบประมาณน าเสนอให้จัดกิจกรรมเพ่ือพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกปีงบประมาณ 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 

 

 CdsName CdsValues 
1.จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 2 
- ---ระดับปริญญาตร ี 1 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต 

 - ---ระดับปริญญาโท 1 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

 - ---ระดับปริญญาเอก 
 2.จ านวนหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 
 - ---ระดับปริญญาตร ี
 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 
 - ---ระดับปริญญาโท 
 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 - ---ระดับปริญญาเอก 
 3.จ านวนนกัศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 387 

- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ 
 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 
 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง 
 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  
 4.จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 15 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 1 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  14 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 8 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์
 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
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 CdsName CdsValues 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
 5.คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 
 - - --ระดับปริญญาตร ี
 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 
 - - --ระดับปริญญาโท 1 

- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 - - --ระดับปริญญาเอก 8 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 4 

- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 5 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์

 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์
 6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 18 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยูใ่น
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 - - --ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 
 - - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
 - - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 8 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  10 
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
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- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน 

 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส ์online 
 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน 
 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 
 - - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 7.การมีงานท าของบัณฑิต 
 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 81 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 70 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 33 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 3 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 6 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 

 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 3 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

12,274 
บาท 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่
วันท่ีออกประกาศ 

 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 
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- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานาน
ชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส ์online 
 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน 
 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 
 9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่
วันท่ีออกประกาศ 

 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 
 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานาน
ชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง 
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วิชาการ พ.ศ.2556  
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online 

 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน 
 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 

  
 


