
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) 

 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทรัพยากรประมง  

 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

รอบปีการศึกษา 2560 
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

 
 
 

 
31 กรกฎาคม 2561 



- 1 - 
 

 
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2560 

 
รหัสหลักสูตร 25590101101288 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง 

Bachelor of Science Program in Fishery Resources 
สาขาวิชา ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง 
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2561 
 
ผู้ประสานงาน 
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ เหล่าด ี
ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
โทรศัพท์ 081-6915713 
email pongsak.l@psu.ac.th 
  
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา ค  าชู 
ต าแหน่ง QMR 
โทรศัพท์ 084-6228946 
email kanda.k@psu.ac.th 
 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี 

                                                              ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

mailto:pongsak.l@psu.ac.th
mailto:kanda.k@psu.ac.th


- 2 - 
 

ค าน า 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประกอบกับประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ให้มีการประเมิน
คุณภาพ 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
หลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง (Bachelor of Science Program 
in Fishery Resources) สาขาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN) at Programme Level Version 3.0   
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ในรอบปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยรายงานฉบับนี้ได้แสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของ AUN QA  
เพ่ือประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การบริหารหลักสูตรมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านทรัพยากรประมง คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการรายงานข้อมูลทั่วไป 
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก
คณะกรรมการประเมิน สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และแผนการดําเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง เนื่องจากหลักสูตรเพ่ิงเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก ในปี 2560 จึงมีผลการ
ดําเนินงานเพียงบางส่วน  
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจัดทําขึ้นตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA version 3.0 โดยผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินในภาพรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ สําหรับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ซ่ึงประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้จากผล
การประเมนิตนเอง ได้ผลโดยสรุปดังนี้ 
AUN 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes; ELOs) ของนักศึกษาสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย  
AUN 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มีการกําหนดศาสตร์ภายในหลักสูตร

ครอบคลุมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการจัดการทรัพยากรประมง และมีความทันสมัย 
สามารถสื่อสารไปยังผู้ที่สนใจ 

AUN 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) หลักสูตรมีการ
กํ าห น ดราย วิ ช า ให้ ส อดค ล้ อ งกั บ  ELOs และจั ด ลํ าดั บ ก าร เรี ยน ใน ราย วิ ช าต่ า งๆ  
ตามแผนการเรียนระยะเวลา 4 ปี เพ่ือสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักศึกษาอย่างชัดเจน  

AUN 4 การสอนและวิธีการเรียนรู้ (Teaching and Learning Approach) การจัดการด้านการเรียนรู้ที่
สอดคล้องปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีการกําหนดปรัชญาของหลักสูตร โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

AUN 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) หลักสูตรมีวิธีการติดตามประเมินผู้เรียนตั้งแต่การ
รับนักศึกษาใหม่ ขณะศึกษา และบัณทิตสําเร็จการศึกษา มีการวัดและประเมินผลประกาศผลให้
ทราบตามเกณฑ์ของคณะ และนักศึกษาสามารถร้องเรียนไดใ้นกรณีท่ีคิดว่าคะแนนไม่เป็นธรรม 

AUN 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) บุคลากรในหลักสูตรมีการพัฒนา
ตนเองตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีอัตราส่วนผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ 

 AUN 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) การดูแลและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน เป็นภารกิจของวิทยาเขต เนื่องจากมีการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ 

AUN 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) หลักสูตรมีข้อกําหนด
เกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาและการประเมิน
การเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ติดตามผลการ
เรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
วิชาการ และการเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรม ม.อ. วิชาการประจําปี 2560  

AUN 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) สถานที่และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เป็นความรับผิดชอบของวิทยาเขต ตามโครงสร้างการบริหารแบบรวม
ศูนยบ์ริการประสานภารกิจ โดยส่วนที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมคืออาคารเพาะฟักสัตว์น้ํา 
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AUN 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) กระบวนการจัดทําหลักสูตรผ่านความ
เห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน 
เนื่องจากหลักสูตรเปิดรับนักศึกษาปีแรก จึงได้มีการกําหนดแผนการประเมินหลักสูตรจากผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือปรับปรุงคุณภาพในขั้นตอนต่อไป  

AUN 11 ผลผลิต (Output) ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารับเข้า จํานวน 27 คน ลาออก 1 คน ตกออก 2 
คน และยังคงอยู่ปัจจุบัน 24 คน  

 การดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทรัพยากรประมง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีผลคะแนนการประเมิน
ตนเองภาพรวมอยู่ในระดับ 3.0 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทางหลักสูตรจึงควรมี
การปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาเชิงรุก เพ่ือให้ได้จํานวนเพ่ิมมากขึ้นในปีการศึกษาถัดไป และจัดทํา
แผนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 

 



1 
 

บทที่ 1 
ส่วนน ำ 

 
1. ประวัติโดยย่อของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 จัดท าขึ้น
จากยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งก าหนดให้สาขาทรัพยากรประมงและชายฝั่งเป็นหนึ่งในสามสาขาหลักในการ
พัฒนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้แก่ 1) ยางพารา 2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3) พลังงาน โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จัดท าหลักคิดและ
ร่างหลักสูตร รวมทั้งมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางร่วมพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร การด าเนินงานของหลักสูตร มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิต
บัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน” มีความสอดคล้องกับพันธกิจที่ 2 
“สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้  และเชื่อมโยงสู่
เครือข่ายสากล”  ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2558-2562) 
นอกจากนี้การบริหารหลักสูตรยังมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2558-2561) ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้  “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เป็นคณะชั้นน าของภาคใต้ที่ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” โดยหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 373 (3/2559)  
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 โดยเริ่ม เปิดรับ
นักศึกษา รุ่นแรก ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) ผลิตบัณฑิตที่สนองต่อความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ

ทางด้านทรัพยากรประมงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 
2) เชื่อมโยงบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ หน่วยงานที่มีศักยภาพ ทั้ งภาครัฐ เอกชน และ

องค์กร ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด้านทรัพยากรประมง ในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการในแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

3. โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง ด าเนินงานโดยมีการแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยมี
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลการบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตในการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานีเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาพที่ 1.1) 
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ภำพที่ 1.1 แผนผังโครงสร้างองค์กรในการบริหารหลักสูตร 
 

4. นโยบำยกำรประกันคุณภำพของคณะ/ภำควิชำ  
 นโยบายด้านประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้มีความ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โดยก าหนดให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และวิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี ในระดับคณะได้ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellent: EdPEX) และในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN University Network-
Quality Assurance: AUN) เป็นระบบการประกันคุณภาพภายใน และมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีคณบดีเป็นประธานและตัวแทน
จากทุกหลักสูตรเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

 
 
 

 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง 

รองอธิการบดี  
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ทรัพยากรประมง 

ท 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม 

 

 

คณะกรรมการวิชาการ วข. สรุาษฎร์ธานี
ธาน ี

กองวิชาการ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
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5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
5.1 โครงสร้ำงหลักสูตร  

 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 32 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 
 
ข. หมวดวิชำเฉพำะ 92 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 21 หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาชีพ 38 หน่วยกิต 
  - วิชาชีพบังคับ 26 หน่วยกิต  
   - วิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต 
ค. ฝึกงำน/โครงงำน/สหกิจศึกษำ  7 หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชำเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

  
5.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) ผศ.ดร. กานดา  ค้ าช ู
2) รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี 
3) ดร. ดวงรัตน์  ชูเกิด 
4) ดร. สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ 
5) นายสุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 

 
6. บุคลำกรสนับสนุน 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บริหารแบบรวมศูนย์บริการ จึงไม่มีกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัด
สาขาวิชา 

 
7. นักศึกษำ 

หลักสูตร เริ่มเปิดรับนักศึกษาปี  2560 จ านวนของนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2560 จ านวน 27 คน
พบว่าในภาคการศึกษา 1/2560 มีจ านวน 27 คน และในภาคการศึกษา 2/2560 มีจ านวนนักศึกษาคงอยู่
ลดลงจากจ านวนที่รับเข้าเหลือ 24 คน มีสาเหตุจากการที่นักศึกษาบางส่วนมีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาที่
เรียนน้อย และมีผลการเรียนต่ า ขาดการวางแผนที่ดี และได้ลาออกไปเรียนสถาบันอื่นในสาขาวิชาที่ถนัด 

8. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

นักศึกษาในหลักสูตร ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
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บทที่ 2 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 

หลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรประมง 
 

ตำรำงท่ี 2.1 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
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  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 1 ตำมเกณฑ์ข้อ 1, 2, 11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตำรำงท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร / คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2) 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
รำยชื่อตำม มคอ. 2 

และเลขประจ ำตัวประชำชน 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
รำยชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ ำตัวประชำชน 

คุณวุฒิ/
สำขำวิชำ/ปีที่

ส ำเร็จกำรศึกษำ 

สำขำวิชำตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สำขำท่ีเปิดสอน หมำยเหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

1. ผศ.ดร. กานดา  ค้ าชู* 
   5 9206 00013 08 4 

1. ผศ.ดร. กานดา  ค้ าชู* 
   5 9206 00013 08 4  

วท.ด. (ชีววิทยา)
2549 

    
   

 ปรสิต 
สัตว์น้ า 

2. ผศ.ดร. พงศ์ศักดิ์  เหลา่
ด*ี 
   3 8499 00066 82 8 

2. รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี* 
   3 8499 00066 82 8 

วท.ด. (ชีววิทยา) 
2545 

    
   

 นิเวศวิทยา
แหล่งน้ า 

3. ดร. ดวงรัตน์  ชูเกิด* 
   3 9298 00001 66 9 

3. ดร. ดวงรัตน์  ชูเกิด* 
   3 9298 00001 66 9 

ปร.ด.         
(วาริชศาสตร์) 

2555 

     
   

  

4. ดร. สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ*์ 
   3 9399 00266 16 8 

4. ดร. สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ*์ 
   3 9399 00266 16 8 

ปร.ด.            
(การจัดการ

ทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง) 

2557 

    
 
   

  

5. นายสุวัฒน์  
   ธนานุภาพไพศาล* 
   3 3111 00016 78 5 

5. นายสุวัฒน์  
    ธนานุภาพไพศาล* 
   3 3111 00016 78 5 

วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์  
การประมง) 

2534 

    
 
   

  

 
หมำยเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตำรำงท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำและคุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำ  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
และรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

สำขำวิชำตรงหรือ
สัมพันธก์ับสำขำท่ีเปิด

สอน 
ตรง สัมพันธ ์

1. ผศ.ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที Ph.D. (Anatomy)/ 2003   
2. ผศ.ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ Ph.D. (Marine Science)/ 2009   
3. ดร. จรีพร เรืองศรี Ph.D. (Aquaculture)/ 2012   
4. ดร. สรายุทธ อ่อนสนิท Ph.D. (Marine Biology)/ 2011   
5. ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร Ph.D. (Fisheries and Allied 

Aquaculture)/ 2012 
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ผลกำรก ำกับมำตรฐำน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

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

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

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่า รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 11  กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ..2560.. 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ........ 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ข้อ 11 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN-QA 

 
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Programme Level Version 3.0) 

ประกอบ ด้วยคุณภาพ 7 ระดับ เพื่อสามารถวางแผนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามรอบการประเมิน  

ระดับกำรประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
ต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ (ตารางที่ 3.1) 
 
ตำรำงท่ี 3.1 เกณฑ์ AUN-QA Level Version No. 3 ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพการประเมิน 7 ระดับ 

เกณฑ์กำรประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ควำมหมำย คุณภำพและระดับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไมม่ีเอกสาร ไม่มี
แผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ตอ้งปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา
โดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไมไ่ดเ้ริ่มด าเนนิการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี
การด าเนินการแตย่ังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียง
เล็กน้อยสามารถท าใหม้ีคุณภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสตูรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนทีแ่สดงถึงการ
ด าเนินการทีม่ีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสตูรดีกว่าเกณฑ ์

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ด ี

7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบตัิในระดบัโลกหรือแนว
ปฏิบัติช้ันน า 

ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบตัิในระดบัโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน 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. 

 
 

ผลกำรประเมินตนเอง 

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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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 1  
สาขาทรัพยากรประมงและชายฝั่งด าเนินการจัดการประชุมบุคลากร เพ่ือก าหนดคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยใช้ข้อมูลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าประสงค์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
จากผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า หน่วยงานราชการ และความเห็นของอาจารย์ภายในหลักสูตร นอกจากนี้การ
จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้เข้าร่วมรับ
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตจากท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
เกษตรกร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ มีความเห็นสนับสนุนจากผู้ใช้
บัณฑิตในการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนาทุ่งใสไช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2557 ซึ่งให้ความเห็นว่าควรศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่
โดยเฉพาะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจของพ้ืนที่ นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะห์สถานภาพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ความต้องการบริโภคอาหารทะเล รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปที่ เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับประเทศ อาเซียนและระดับโลก เพ่ือศึกษาผลกระทบและก าหนด ทิศทางการพัฒนาเป็นผู้น าในการ
คิดค้นองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที ่1)  

 
วิสัยทัศน์ (Vision) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน  
 

 (Mission) มหำวิทยำลัย 3 พันธกิจ  

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยให้ผู้รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

2. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และ
เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญา 

คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
 

 (Identity) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
มหาวิทยาลัยวิจัย 

วิสัยทัศน์ (Vision) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของภาคใต้ ด้านการ
ผลิต บัณฑิตและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการโดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  

เป็นคณะชั้นน าของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

พันธกิจ (Mission) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล    

มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 
    2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อตอบสนองความ  
ต้องการของชุมชน 
     3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  
     4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนาหลักสูตรได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : 
ELOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยก าหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ลักษณะพึงประสงค์โดยทั่วไป 
(Generic learning outcomes) เป็นคุณลักษณะทางด้านการด าเนินชีวิต และลักษณะพึงประสงค์เฉพาะ 
(Specific learning outcomes) เป็นคุณลักษณะทางด้านความรู้ ทักษะความสามารถเฉพาะทางที่สะท้อน
ผลสัมฤทธ์ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs และ Learning Outcome (ตารางที่ 2.1 และ ตารางที่ 
2.2) นอกจากนี้การบริหารหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยกระจายมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(Course Learning Outcomes : CLOs) ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตตลอดหลักสูตร เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์หรือคุณลักษณะพิเศษ และอัตลักษณ์ของบัณทิตที่พึงประสงค์ ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทางด้านทรัพยากรประมง (ตารางที่ 2.3) 
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        ตารางที่ 2.1 ความสอดคล้องผลการเรียนรู้ของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ (ELOs) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

Vision Mission
1 

Mission 
2 

Mission 
3 

Vision Mission 
1 

Mission 
2 

Mission 
3 

Mission 
4 

1. ลักษณะพึงประสงค์โดยท่ัวไป (Generic learning outcomes)          

1.1 มีทักษะทางด้านภาษา           
1.2 มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ  
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

         

1.3 เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ           

1.4 มีสมรรถนะสากล           

1.5 มีสุนทรีย์ในการด ารงชีวิต          

2. ลักษณะพึงประสงค์เฉพำะ (Specific learning outcomes)          

2.1 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์           

2.2 มีความรู้ทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

         

2.3 มีความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          

2.4 มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา          

2.5 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย สามารถในการคิดค้น 
ประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ 
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ตำรำงท่ี 2.2 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ และความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทรัพยากร
ประมง 

 

ล ำดับ 

 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1 2 3 

1 ลักษณะพึงประสงค์โดยท่ัวไป    

1.1 มีทักษะทางด้านภาษา     

1.2 มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ  
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   

1.3 เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ        

1.4 มีสมรรถนะสากล     

1.5 มีสุนทรีย์ในการด ารงชีวิต    

2 ลักษณะพึงประสงค์เฉพำะ    

2.1 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์     

2.2 มีความรู้ทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

   

2.3 มีความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

2.4 มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา    

2.5 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย สามารถใน
การคิดค้น ประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ 
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ตารางที่ 2.3 การกระจายมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชาของหลักสูตรทรัพยากรประมง 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ รำยวิชำตำมแผนกำรเรียนของ
หลักสูตร 

1. คุณลักษณะทั่วไป 
 

1.1 ทักษะทางด้านภาษา  936-001 ทักษะการสื่อสาร 
936-002 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 
936-005 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน 

1.2 มีความสามารถในการเป็ น
ผู้ประกอบการ และมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

932-375 การเป็นผู้ประกอบการทางด้านการ
ผลิตและแปรรูปสัตว์น้ า 

1.3 เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  932-382 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดย
ชุมชน 
932-070 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 

1.4 มีสมรรถนะสากล  932-390 ฝึกงาน 
932-391 โครงงาน 1 
932-491 โครงงาน 2 
932-392 สหกิจศึกษา 1 
932-492 สหกิจศึกษา 2 
กิจกรรมเสริม* 

1.5 มีสุนทรีย์ในการด ารงชีวิต 925-003 เอเชียศึกษา 
925-004 สุขภาวะกายและจิต 
932-070 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
935-112 ทักษะการวา่ยน้ า 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 2.1 มี ค ว าม รู้ พ้ื น ฐ าน ท างด้ าน
วิทยาศาสตร์  

923-001 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
934-001 คณิตศาสตร์และสถติิใน   
ชีวิตประจ าวัน 
934-001 หลักคณิตศาสตร์ 
934-017 สถิติพื้นฐาน 
937-011 เคมีหลักมูล 
937-012 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล 
921-011 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
921-012 ปฏิบั ติการฟิสิ กส์ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
937-013 เคมีอินทรีย์ 
937-014 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
932-015 จุลชีววิทยา 
932-052 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
932-071 หลักชีววิทยา 
932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
937-019 ชีวเคมี 
937-020 ปฏิบัติการชีวเคมี 
932-274 พันธุศาสตร์ 
932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
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คุณลักษณะของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ รำยวิชำตำมแผนกำรเรียนของ
หลักสูตร 

 
 

2.2 มีความรู้ท างด้ านวิช าชีพที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

932-170 ทรัพยากรประมง 
932-171 ปฏิบัติงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 
932-270 สมุทรศาสตร์ 
932-271 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
932-372 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
932-273 นิเวศวิทยาแหล่งน้ าจืด 
932-276 มีนวิทยา 
932-370 คุณภาพน้ าและการจัดการเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
932-371 หลักและวิธีการวิจัยทางการประมง 
932-376 โรคสัตว์น้ า 
932-379 อาหารสัตว์น้ า 
932-384 มลพิษทางน้ า 
932-395 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบบูรณา
การ 
932-393 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สัตว์น้ า 
932-394 พันธุศาสตร์สัตว์น้ าและการปรบัปรงุ
พันธุ ์
932-383 การด าน้ าเพื่อวิจัยวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล 
932-385 สัตว์น้ าหายากและการอนุรักษ์ 
932-396 การพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
932-397 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 
932-398 ชี ววิท ยาครั ส เต เชียนและการ
เพาะเลี้ยง 
932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
932-480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง 
932-481 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา 
932-482 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอย 
932-483 เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า 
932-484 เนื้อเยื่อวิทยาเพื่อการวิจัยทางด้าน
สัตว์น้ า 
932-485 ปรสิตสัตว์น้ า 
932-486 แพลงก์ตอนและการเพาะเลี้ยง
แพลงก์ตอน 
932-487 หัวข้อพิ เศษทางทรัพยากร
ประมง 
932-495 อณูพันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 
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คุณลักษณะของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ รำยวิชำตำมแผนกำรเรียนของ
หลักสูตร 

 2.3 มี ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น ก า ร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

937-191 ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี  
สารสนเทศ 
932-382  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย
ทางทะเลและชายฝั่ง 

 2.4 มีความสามารถในการวางแผน 
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 

932-390 ฝึกงาน 
932-391 โครงงาน 1 
932-491 โครงงาน 2 
932-392 สหกิจศึกษา 1 
932-492 สหกิจศึกษา 2 

 2.5 มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ที่ทันสมัย สามารถในการ
คิดค้น ประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ 

932-375 การเป็นผู้ประกอบการทางด้านการ
ผลิตและแปรรูปสัตว์น้ า 
932-379 สัมมนา 
932-390 ฝึกงาน 
932-391 โครงงาน 1 
932-491 โครงงาน 2 
932-392 สหกิจศึกษา 1 
932-492 สหกิจศึกษา 2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2559 
มีการก าหนดให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษามีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ความสามารถ ทักษะและศักยภาพทางด้านทรัพยากรประมง รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
2) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ active learning 
3) มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ และบูรณาการศาสตร์ (multi 

disciplinary) งานวิจัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง น าไปประยุกต์ใช้
พัฒนาการตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ภาคใต้ เพ่ือคงไว้ซึ่งความม่ันคงทางด้านอาหารและความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรประมง 

4) ตระหนักถึงความส าคัญในคุณค่าของทรัพยากรประมงท่ีเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน น าไปประกอบวิชาชีพ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

หลักสูตรทรัพยากรประมงได้ก าหนดเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาตรีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรประมง ที่มีสมรรถนะระดับสากล ดังนี้ 

1) นักศึกษามีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC = score 500 เมื่อจบการศึกษา  
2) มีการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในต่างประเทศ  
3) มีใบประกาศการด าน้ า น้ าลึก (scuba-diving license)  
4) การมีความสามารถในการเพาะ อนุบาลและเลี้ยงสัตว์น้ า  

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทรัพยากรประมง มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภูมิภาคเขตพ้ืนที่ภาคใต้  และ
ระดับประเทศ สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศทางด้านทรัพยากรประมง โดยหลักสูตร
เน้นการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรสัตว์น้ า  การอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงและการจัดการ เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจตลอดจนการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
เพ่ือขยายก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 1  
ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 

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

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย  
- มีการก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- มีการทบทวน ELOs โดยปรับให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สาขาวิชา 

ซึ่งมีการทบทวนทุกปี 

มคอ.2 
 
รายงานการประชุมสาขาวิชาฯ 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 
ELOs ครอบคลุมคุณลักษณะที่ส าคัญ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
- Generic learning outcomes เป็นคุณลักษณะทางด้านการด าเนิน
ชีวิต  
- Specific learning outcomes เป็นคุณลักษณะทางด้านความรู้ ทักษะ
ความสามารถเฉพาะทางที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร  

มคอ.2 
รายงานการประชุมสาขาวิชาฯ 

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

- มี stakeholders ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ 

- การพัฒนาหลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลจากการประชุมระดมความเห็น
การพัฒนาวิทยาเขตจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ มาก าหนดใน 
ELOs 

- มีการประเมินนักศึกษาโดยการสอบกลางภาค ปลายภาค และติดตาม
ผลการเรียนของนักศึกษา 

- มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 

เอกสารรายงานผลการประชุม 

 

 

 

ระบบ SIS 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 2  
ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
รายละเอียดของหลักสูตร มีการก าหนดศาสตร์ภายในหลักสูตรครบถ้วน
ครอบคลุมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง  
มีการทบทวนประเด็นส าคัญและปรับปรุงให้มีความทันสมัย  

มคอ.2 
รายงานการประชุมสาขาวิชาฯ 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
มีการจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาใน มคอ. 3 โดยมีการจัดท า 
Course syllabus ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(Course Learning Outcomes: CLOs) มีการทบทวน และปรับปรุงผ่าน 
มคอ. 5 ทุกภาคการศึกษา  

มคอ.3/ มคอ. 5 
 

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

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านเวบไซต์ส าหรับผู้สนใจ ผู้สมัครสอบ 
- จัดท า ปรับปรุง มคอ. 3 ทุกภาคการศึกษา ส าหรับผู้เรียน 

Website คณะ/มหาวิทยาลัย 
มคอ.3 
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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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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 3 
ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 

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

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร มีการก าหนดรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกับ ELOs  

มคอ.2 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear 
มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร โดยก าหนด 
CLOs ให้มีความสอดคล้องกับ ELOs สื่อสารผ่านทาง มคอ. 3 และ
แจ้งนักศึกษาทราบในคาบแรกของภาคการศึกษา มีการวัดและ
ประเมินผลผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ
บรรยาย การสอนแบบ Active Learning, Problem Based 
Learning และ/หรือ Case Study การสอนแบบปฏิบัติการ การสอน
แบบวิชาโครงงาน (Project Based Learning) สหกิจศึกษา การสอน
เป็นภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการทวนสอบโดย
การสอบกลางภาค ปลายภาค 

มคอ.3 
รายงานการประชุมสาขาวิชา/
คณะฯ 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
มีการจัดล าดับการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามแผนการเรียนตลอด
ระยะเวลา 4 ปี เริ่มต้นจากรายวิชาพ้ืนฐานปรับสู่รายวิชาเฉพาะทางท่ี
มีการบูรณาการและประยุกต์ความรู้ซึ่งยากขึ้น มีการปรับให้ทันสมัย
ตามข้อเสนอแนะของผู้เรียน ผ่านการจัดท า มคอ. 5  นอกจากนี้ การ
ด าเนินการบริหารหลักสูตรได้มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรที่สามารถ
ยืดหยุ่นตามสถาน การณท์ี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถปรับปรุง
เนื้อหาให้มีความทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการเปิด
รายวิชา 932-487 Special topic in Fisshery  Resources  หัวข้อ
พิเศษทางทรัพยากรประมง  เพ่ือรอง รับการบริหารหลักสูตรพัฒนา
นักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

มคอ.2 
มคอ.3 
มคอ.5 
 

 
  



21 
 

 

 

 
 

 

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        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 4 
ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 

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

มหาวิทยาลัย และมีการก าหนดปรัชญาของหลักสูตร มีการสื่อสาร
ผ่านผู้สนใจ ผู้สมัครสอบ ผู้เรียน       โดยมหาวิทยาลัยมีการก าหนด
ปรัชญาการจัดการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง แนวทางพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) เป็นการพัมนาผู้เรียนทุกด้านเพ่ือให้พร้อมอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีกระบวนการ
ศึกษาที่ต้องลงมือปฎิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน มุ่งเน้นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต น าสู่การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education) ในการผลิตบัณฑิตท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรม
ที่หลากหลาย (Active learning) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Learning) และการบริการสังคม (Service Learning) และขอให้ถือ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินการ 

Website คณะ/มหาวิทยาลัย 

มคอ.3 

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

การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ได้น า CLOs มาก าหนดวิธีการ
เรียนการสอน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ มีการวัด
และประเมินผลเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ CLOs 

มคอ.2/มคอ.3/ มคอ.5 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
ประเมินผลการเรียนรู้จากระดับคะแนนและการประเมินผ่าน มคอ. 5 
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

จัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนา ทักษะ
การคิด ทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ การน าตนเอง การท างาน
เป็นทีม การวิจัย รวมทั้งทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    โดยคณะฯ มีการก าหนดให้มี
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50 ในแต่ละรายวิชา     มีการประเมินและหาแนวทางปรับปรุง ผ่าน 
มคอ. 5  

มคอ.2  

มคอ.3 

มคอ.5 

 

 
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาดังนี้  
1. กิจกรรม Tell Me More  
 - ด าเนินการจัดสรร Licenses ให้นักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
 - น าคะแนนที่ได้จากการสอบโปรแกรม Tell Me More มาบูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานหรือรายวิชาอ่ืนๆที่หลักสูตรก าหนด เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเข้าใช้โปรแกรม 
2. กิจกรรม Extra Activity ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง - พูด  
- เพ่ิมจ านวนชั่วโมงปฎิบัติการ รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง - พูด 
- ให้นักศึกษาช่วยสอน (TA) เป็นผู้สนอในชั่วโมง Extra Activity  
3. กิจกรรมติวการสอบ PSU English Test คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยสาขา

ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมติวก่อนการสอบ PSU English Test โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถสอบผ่าน PSU English Test 

4. กิจกรรม PSU English Mock Test เมือ่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ด าเนินการติว
สอบ PSU English Test เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการสอบ PSU English Mock Test ชั่วโมงสุดท้ายของ
การสอบในแต่ละกลุ่ม  

5. การท าแบบฟอร์ม 2 ภาษา  
 การด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ได้มีการปรับรูปแบบเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ต่างๆ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the programme. 
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, reliable and 

fairly administered. 
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and regularly 

evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 5 
ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
หลักสูตรมีวิธีการติดตามประเมินผู้เรียนตั้งแต่การรับ
นักศึกษาใหม่ ขณะศึกษา การสอบจบ มีการก าหนดเกณฑ์
ของคณะฯ  มีการวัดและประเมินผล ประกาศผลให้ทราบ มี
การทบทวนเกณฑ์ผ่านมติที่ประชุมสาขาวิชา คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

มคอ.2 
มคอ.3 
มคอ.5 
การประชุมสาขาวิชา/คณะฯ 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
การวัดและประเมินผลการเรียน สื่อสารให้นักศึกษาทราบ
ก่อนเรียนผ่านการจัดท า มคอ.3 จัดท ารายงานผลการสอน
ผ่าน มคอ. 5 หลังการสอบและประเมินผล ในทุกภาค

มคอ.3 
มคอ.5 
การประชุมสาขาวิชา/คณะฯ 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
การศึกษา มีการตรวจสอบรายละเอียด มคอ. แต่ละรายวิชา
ผ่านประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา และผ่านผู้บริหาร
ของคณะฯ 

ระบบ TQF online 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment 
มีกรรมการประเมินข้อสอบแต่ละรายวิชา มีการกลั่นกรอง
ระดับคะแนนในระดับสาขาวิชา ผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ก่อนส่งฝ่าย
ทะเบียนประกาศผลการเรียน โดยนักศึกษาสามารถร้องเรียน
ได้ในกรณีท่ีคิดว่าการประเมินผลหรือคะแนนไม่เป็นธรรม  

การประชุมสาขาวิชา/คณะฯ 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
การแจ้งผลสะท้อนกลับแก่นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ เช่น 
การเฉลยแบบฝึกหัด เฉลยข้อสอบ 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
มีกระบวนการอุทธรณ์ของนักศึกษาที่มีข้อร้องเรียน โดยมี
ช่องทางให้นักศึกษาร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็นผ่าน
คณะฯ 
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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-student ratio and workload are 
measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service [2] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้บุคลากรด้านวิชาการต้องมีการพัฒนาตนเองทางวิชาการ และยังมีการ

จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรให้เป็นรายบุคคล มีการประเมินอัตราก าลัง สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff-
to-student Ratio) ในปีการศึกษา 2560 คิดเป็น 1 : 28.86 ซ่ึงค่าที่ เหมาะสมอยู่ที่  1 : 20 เนื่องจาก
อาจารย์บางท่านรับผิดชอบสอนรายวิชาพ้ืนฐานซึ่งมีจ านวนนักศึกษาจ านวนมาก แต่ทางหลักสูตรสามารถ
บริหารจัดการภาระงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ งานวิจัยต่ออาจารย์ภายในหลักสูตร 
ดังแสดงในตารางที่ 6.1-6.3  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ 0.5 
เรื่อง/คน/ปี โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการต่อเนื่อง มีแนวโน้มสัดส่วนผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มท าวิจัยของอาจารย์ภายในสาขาวิชาทรัพยากรประมงและ
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ชายฝั่ง จัดท าโครงการต่อเติมสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือวิจัยทางด้านทรัพยากรประมง
และชายฝั่ง มีการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีการมอบเงินรางวัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลกร
ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ตำรำงที ่6.1 Full-Time Equivalent (FTEs) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors 0 0 0   
Associate/ 
Assistant 
Professors 

1 1 2  40 

Full-time Lecturers 2 1 3  40 

Part-time 
Lecturers 

0 0 0   

Visiting Professors/ 
Lecturers 

0 0 0   

Total 3 2 5  80 
 
ตำรำงท่ี 6.2 Staff-to-student Ratio  
Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 
2017 1039 456 1 : 28.86 

 
ตำรำงท่ี 6.3 Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2015 - - - 3 3 0.6 
2016 - - - 6 6 1.2 
2017 - 3 - 5 8 1.6 

การรับอาจารย์ภายในหลักสูตรได้พิจารณาคุณสมบัติให้มีคุณวุฒิการศึกษาครอบคลุมทางด้าน
ทรัพยากรประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยง อาหารสัตว์น้ า พันธุศาสตร์สัตว์น้ า โรคและการจัดการสุขภาพสัตว์
น้ า การบ าบัดน้ าและวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพของสัตว์น้ า การแปรรูปสัตว์น้ าและความ
ปลอดภัยของอาหารทะเล เทคโนโลยีสารสนเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดยมีขั้นตอนในการรับ
อาจารย์ผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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นอกจากนี้ยังมีการประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาบุคคลากร โดยมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนด
สมรรถนะในการท างาน  (Competency) ซึ่ งแบ่ ง เป็ นความสามารถเชิ งสมรรถนะหลั ก  (Core 
competency) และความสามารถเชิงสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional competency) และมีการจัดท า
ข้ อ ต กล งภ าระงาน ที่ ชั ด เจน ก่ อ น ถึ งรอบ การป ระ เมิ น  เพ่ื อ ใช้ เป็ น แน วท าง พั ฒ น าอ งค์ ก ร 
(www.competency.psu.ac.th)  

 
หลักเกณฑ์กำรสรรหำบุคลำกรสำยวิชำกำร                                                                    

1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล                                             
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                                                                                                     
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย                                                        
3.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
เป็นประธานกรรมการ                                                                   
3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็น
กรรมการ                                                                             
3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ                                                                             
4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก                                                           
4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง                                                                                                    
4.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก                                                                                      
5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี้                                                                                   
5.1 สอบข้อเขียน                                                                                                               
5.2 สอบปฏิบัติ                                                                                                                  
5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด                                           
5.4 วิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงาน

ให้มหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 
กระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรสำยวิชำกำร                                                                          

1. อนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน                                                                            
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและ
คัดเลือก                                                                                                      
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก                                                                                    
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ก าหนด                                                      
5. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก                                                                                  

 
 
 

http://www.competency.psu.ac.th/
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นโยบำยในกำรจ้ำงงำนบุคลำกรสำยวิชำกำร                                                                   
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้จ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ
สั่งจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้                                 

1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น                                                                                                                                  
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน  
5 ปี                                                                                                         
3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการท่ีได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และ
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบเกษียณอายุตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด                    
4. การท าสัญญาจ้างให้ท าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้างก าหนด

ข้อตกลงเก่ียวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย                                                                                                                  

5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการไว้อย่างชัดเจน ได้แก่  
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักจ านวน 5 ข้อ                                                                          

1. จริยธรรม                                                                                                                  
การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                   
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ                                                                                                    
ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ  
3. การท างานเป็นทีม                                                                                                    
ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม                                                                                                                                   
4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                                                                                     
ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์                                                            
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์                                                                                                       

ความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน                                                                         
 
สมรรถนะเฉพาะงาน จ านวน 3 ข้อ ได้แก่                                                                          

1. ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ                                                                          
มีความรู้ความเข้าใจในระบบและข้ันตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้                                                                             
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2. ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ                                                                             
มีทักษะ ความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ                                                                                          

3. ความสามารถในการประสานงาน                                                                        
การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่เหมาะสมท าให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่าย
และบรรลุเป้าหมายของงาน 
 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ เพ่ือการก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ และทักษะของอาจารย์ใหม่ และน าเข้าพิจารณาใน
การประชุมหลักสูตร มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการรับสมัครแก่บุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งความหลากหลาย มีการสอบสัมภาษณ์ สอบสอน ที่เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกที่ประกอบด้วยบุคลากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรมีการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็น
ต่อการท างานของอาจารย์ มีการก าหนดมาตรฐานภาระงานที่เหมาะสม หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุก
ท่านพัฒนาตนเองโดยการร่วมประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ของสกอ. ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัต ิ 

 
หลักเกณฑ์กำรสรรหำบุคลำกรสำยวิชำกำร                                                                    
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล                                             

2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                                                                                                     
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย                                                        

3.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
เป็นประธานกรรมการ                                                                   

3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็น
กรรมการ                                                                             

3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ                                                                             
4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก                                                           

4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง                                                                                                    

4.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก                                                                                      
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5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี้                                                                                   
5.1 สอบข้อเขียน                                                                                                               
5.2 สอบปฏิบัติ                                                                                                                  
5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด                                           
5.4 วิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงาน

ให้มหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 
กระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรสำยวิชำกำร                                                                          

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน                                                                            
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                                                                                     
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก                                                                                    
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ก าหนด                                                      
5. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก                                                                                  
 
นโยบำยในกำรจ้ำงงำนบุคลำกรสำยวิชำกำร                                                                   

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้จ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ
สั่งจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้                                 

1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น                                                                                                                                  
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 
ปี                                                                                                        
3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการท่ีได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และ
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบเกษียณอายุตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด                    
4. การท าสัญญาจ้างให้ท าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้างก าหนด

ข้อตกลงเก่ียวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย                                                                                                                  

5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ความสามารถ
เชิงสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะงาน 
 
ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะหลัก จ านวน 5 ข้อ                                                                          
1. จริยธรรม การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                    
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ  
3. การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบัน
รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม                                                                                                                                   
4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่่ด้วย
การศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์                                                           
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท า
ได้มาก่อน                                                                         
 
สมรรถนะเฉพำะงำน จ านวน 3 ข้อ ได้แก่                                                                        
1. ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการท างาน รวมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้                                                                      
2. ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ มีทักษะ ความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานที่
รับผิดชอบ                                                                                           
3. ความสามารถในการประสานงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างบุคคล
หรือหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจนโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางท่ี
เหมาะสมท าให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายและบรรลุเป้าหมายของงาน 
 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities 
are implemented to fulfil them 

หลักสูตรทรัพยากรประมงได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยทาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ อาทิ   

- สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก                                                                                                         
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่สนใจ หรือที่
เกี่ยวข้องกับการท างานในทุกปี โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละ 10,000 บาท/ปี    
- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีด ารงต าแหน่ง 

อาจารย์ 
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  นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการของหลักสูตร โดยให้หลักสูตร  
ส่งโครงการมายังคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี 
และเมื่อโครงการได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงน ามาก าหนดเป็นปฏิทินการจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือก าหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบโครงการ 

            หลักสูตรทรัพยากรประมงด าเนินการโดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการที่วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ได้ด าเนินการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านต่างๆ รวมทั้งทางสาขาวิชาทรัพยากร
ประมงเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาบุคคลากร ดังนี้                                                                                                
โครงกำรปฐมนิเทศและพัฒนำอำจำรย์ใหม่  

อาจารย์ใหม่ทุกท่านที่เริ่มปฏิบัติงานได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทั้งที่จัด
ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
 
โครงกำรที่เน้นทำงด้ำนกำรเรียน กำรสอน ได้แก่                                                                

- เทคนิคการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
- เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
- อบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  

โครงกำรที่เน้นด้ำนกำรประกันคุณภำพหลักสูตร ได้แก่         
- การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA  
- โครงการ “AUN-QA implementation (Gap Analysis)   

โครงกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
- 16th International Symposium on Trichoptera ในระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน 2561 
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for the family. Zootaxa, 4137(3), 439-444.  

Laudee, P. and Prommi, T. 2 0 1 6 . Description of the larva of Cheumatopsyche lucida 
(Ulmer 1907) (Trichoptera: Hydropsychidae). Zoosymposia, 10, 272-277.  

Laudee, P. and Malicky, H. 2 0 1 7 .  Pseudoleptonema tansoongnerni new species 
(Hydropsychidae: Trichoptera) with species list of Trichoptera from Li Phi Falls, 
Mekong River, Southern Laos. Zootaxa, 4242(2), 383-391.  

Laudee, P., Seetapapan, K. and Malicky, H. 2017. Three new species of Ceraclea Stephens 
1829 (Trichoptera: Leptoceridae) from Southeast Asia, Zootaxa, 4362(2), 294-300. 

Malicky, H. and Laudee, P. 2 0 1 7 .  Funf neue Kocherfliegen (Trichoptera) aus Laos und 
Myanmar. Linzer boil. Beitr., 49(2), 1447-1452.  
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ภาครัฐ. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 35(1): 156-166 
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โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนในช่วงระยะเวลำ 3 ปีของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล ำดับ ชื่อโครงกำรวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปีท่ีได้รับทุน แหล่งทุน 

1 การผลิตและการใช้ไข่น้ าเป็น
ส่วนผสมในอาหารต่อการ
เจริญเติบโต สผีิวและระบบ
ภูมิคุ้มกันในปลาแฟนซีคาร์พ 

Dr. Duangrat 
Chookird 

2016-2017 ทุนเชื่อมโยงบัณฑติ  
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต

สุราษฎร์ธาน ี

2 Feeding Area of Bryde’s 
Whales (Balaenoptera 
brydei) and Indo – Pacific 
Humpback Dolphins (Sousa 
chinensis) in Tourism Site of 
the Gulf of Thailand 

Dr. Suwat 
Jutapruet 

2016 Rufford foundation 

3 A study of Biodiversity and 
occurrence of Trichoptera 
in Thai peninsular and 
Indochina peninsular (Shan 
state, Myanmar)  

Assoc. Prof. Dr. 
Pongsak Laudee  

2015 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

4 Biodiversity of Trichoptera 
in Upper Tennasirim 
Mountain Range 

Assoc. Prof. Dr. 
Pongsak Laudee 

2016-2018 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

5 Diversity, Ecology and 
Nutrition of Trichoptera at 
Montane Evergreen Forest 
of Nakhon Si Thammarat 
Ranges 

Assoc. Prof. Dr. 
Pongsak Laudee 

2017-2019 ทุนเชื่อมโยงบัณฑติ  
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต

สุราษฎร์ธาน ี
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the library, 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities 

       

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 7 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการบริหารแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการประสานภารกิจ ดังนั้นข้อมูลด้านการ

สนับสนุนต่างๆ จึงมีการจัดเตรียมโดยวิทยาเขตฯ (www.qadata.surat.psu.ac.th) หลักสูตรจึงไม่มีข้อมูล
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงานในส่วนนี้ 

 
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  

- มีการวางแผนส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับผิดชอบด้านอัตราก าลังทั้งหมด 

- มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้มีการด าเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย 
รวมทั้งงานบริการวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 - มีการวางแผนการด าเนินการตามนโยบายที่สอดคล้องและสนับสนุนกับสิ่งที่หน่วยงานต้องการ  
โดยผ่านระบบการบริหารแบบรวมศูนย์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน
ฝ่ายต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 137 คน (ตารางที่ 7.1)  บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับการจัดสรรจากวิทยาเขต มีจ านวน 6 คน ซึ่งอยู่ในสังกัดของกองการบริหาร
และการพัฒนายุทธศาสตร์ และกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ า
หลักสูตรที่สามารถช่วยงานทางด้านธุรการ ท าให้อาจารย์ต้องท างานธุรการและจัดท าเอกสารของหลักสูตร
ด้วย 

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อบุคลากรสายสนับสนุนประจ าคณะ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการท างานของคณะด้านต่างๆ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qadata.surat.psu.ac.th/
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ตำรำง 7.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในรอบ 5 ปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

หน่วยงำนสนับสนนุ ระดับกำรศึกษำ (จ ำนวน) รวม 
มัธยม 
ศึกษำ ปวส. 

ปริญญำ
ตรี 

ปริญญำ
โท 

ปริญญำ
เอก 

บุคลากรห้องสมุด  1 2 1  4 
บุคลากรศูนย์สารสนเทศ  3 9 1  13 
บุคลากรห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร ์   17 3 1 21 
บุคลากรด้านงานบริหาร 6 5 55 8  74 
บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา   11 5  16 
บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา   8 1  9 
รวม 6 9 102 19 1 137 
  

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

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน มีดังต่อไปนี้  

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ านวน 3 -5 คน
ดังนี้ 
     1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ 
     1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว เป็นกรรมการ 
     1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
 2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
 
 3. ด าเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั่วไปและด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
     3.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ  
     3.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
สัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย  
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7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ ดังนี้ 
    1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มาติดต่อ 
    3. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
    4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
    5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมี
ผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 

 มีการสร้างระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนโดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
      1. รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
           1.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
           1.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม  
      2. องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
           2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
           2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
      3. การก าหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
           - ระดับดีเด่น     คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100  
           - ระดับดีมาก     คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89 
           - ระดับดี          คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79 
           - ระดับพอใช้     คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 
           - ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง คะแนนน้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
      4. ระดับการประเมิน ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 

           4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเป็นกรรมการ 
           4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือ
หน่วยงาน 
           4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย
สนับสนุน ดังนี้  

       1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
       2. ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 
       3. ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรม
สมรรถนะของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) 
จ านวน 3 ข้อ บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ 
และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ การประเมินสมรรถนะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 

มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรู้ความสามารถของสายสนับสนุน  มีการก าหนดการ
ประเมินแบบรูบิคที่ชัดเจน และเปิดให้สายวิชาการได้มีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุนด้วย  

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะหลัก และตามคุณสมบัติงานที่ได้ก าหนด
ไว้ แต่เนื่องจากภาระงานที่มาก และระบบการบริหารงานของวิทยาเขตเป็นแบบรวมศูนย์ที่ขาด
ประสิทธิภาพ ท าให้การปฏิบัติงานท าได้ไม่สมบูรณ์เพียงพอ 
 

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

มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้  

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

- มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามสมรรถนะหลักที่
ก าหนดไว้ 

- หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ กองการบริหาร
และการพัฒนายุทธศาสตร์ เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้สังกัดกับทางคณะฯ และหลักสูตร 

- แผนงานส าหรับการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เป็นเชิง
รุก ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมตามนโยบายจากส่วนกลาง เช่น อบรม LEAN, อบรม 
Happy Workplace, อบรมเส้นทางสายอาชีพ ฯลฯ 

- ไม่มีการก าหนดจ านวนชั่วโมงในการอบรมต่อปีส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากบาง
โครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของ



43 
 

 

กิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้
บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด 

- แม้จะมีสัดส่วนงบพัฒนาและฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนต่องบประมาณทั้งหมด แต่ขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณ 

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

มีการสร้างระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้  

      ระดับช านาญการ ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้   
            1. วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
            2. วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
            3. วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
      ระดับช านาญการพิเศษ ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

- เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร
ดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วย
ความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อ
ดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี 
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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, 
and workload [3] 

       

8.4 Academic advice, co-
curricular activities, student 

       

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

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        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 8 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date  

กฎและวิธีกำรรับนักศึกษำ สื่อสำร ประกำศ ที่ทันสมัย 

8.1.1 ระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรรับนักศึกษำ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเข้าโดยความเห็นชอบของ
คณะ/หน่วยงาน และที่ประชุมคณบดีเห็นชอบอนุมัติแผนรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560  โดยเปิดรับ
ใน 3 ระบบ ดังนี้ 

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

2551  มีมติอนุมัติสัดส่วนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาขั้นปริญญาตรี ดังนี้  
1) รับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ ร้อยละ 75 โดยแยกเป็น  

1.1) รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ร้อยละ 15 
1.2) รับนักเรียนในเขตภาคเหนือผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 5 
1.3) รับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ร้อยละ 5 
1.4) รับเฉพาะนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ร้อยละ 50 (โควตาภูมิภาค) 

2) การรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ร้อยละ 25 
     ทั้งนี้ในการด าเนินการรับนักศึกษา ในข้อ 1.1), 1.2) และ 1.3) หากมีจ านวนที่นั่งเหลือให้น าไป

เพ่ิมในข้อ 1.4)   และหากข้อ 1.4)  ยังมีที่นั่งเหลือ ให้น าไปเพ่ิมในข้อ 2) 
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     ในส่วนของการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยหรือ
โครงการที่คณะด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเอง ให้ถือเป็นจ านวนนอกแผนการรับนักศึกษาประจ าปี แต่
หากคณะใดก าหนดจ านวนรับนักศึกษาโครงการพิเศษไว้ในแผนรับนักศึกษาประจ าปี  ก็ให้ลดสัดส่วน
จ านวนการรับนักศึกษาจากโครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 

 หลักสูตรได้วางแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาอย่างมีระบบโดย
กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ 

 1. ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ  ซึ่งหลักสูตร ได้ด าเนินการตาม
ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยหลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัติทางการ
ศึกษา องค์ประกอบ ชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ค่าน้ าหนักเกณฑ์ขั้นต่ าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพ่ือการ
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  และด าเนินการในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ 
 2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซึ่งหลักสูตร 
ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยหลักสูตร มีส่วนร่วมใน
ลักษณะเดียวกันกับระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
 3. ระบบโครงการที่วิทยาเขตด าเนินรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ) 

3.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนักศึกษา  และสัดส่วนการรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละ
วิธีรับ 
  3.2 รับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิเศษโดยให้หลักสูตรพิจารณาในส่วนของ
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชาจ านวนรับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา  
           3.3 รับนักศึกษาใหม่ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในแต่ละโครงการ    
  การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนของหลักสูตร  
  ผ่านทาง website: http://entrance.surat.psu.ac.th/ 
 หลักฐำน:  ประกาศเกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
            ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ 
                    ประกาศรับสมัครโครงการรับตรง 
  
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated 

 วิธีและเกณฑ์กำรเลือกนักศึกษำและมีกำรประเมิน 
  8.2.1 กลไก หรือแนวทำงกำรรับนักศึกษำ  
  1. ระบบโครงการรับตรงที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ และระบบการรับบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 

1.1 งานรับนักศึกษาน าข้อมูลคุณสมบัติทางการศึกษา องค์ประกอบ ชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ค่า
น้ าหนักเกณฑ์ขั้นต่ าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพ่ือการพิจารณาคัดเลือกจากงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)  
เสนอคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรพิจารณาทบทวนการด าเนินงานและยืนยันเกณฑ์ดังกล่าว  หลังจากการ
พิจารณาเสร็จสิ้น  งานรับนักศึกษาจะด าเนินการน าข้อมูลถึงงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง) 

http://entrance.surat.psu.ac.th/
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1.2 งานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)  ด าเนินการตามขั้นตอนการสอบคัดเลือกและประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ 

1.3 งานรับนักศึกษาประสานหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่
เป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  พร้อมประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือก 

2. ระบบโครงการที่วิทยาเขตด าเนินรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ) 
2.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนักศึกษา และสัดส่วนการรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละ

วิธีรับ 
2.2 รับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิเศษ โดยหลักสูตรพิจารณาในส่วนของ

หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับนักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 มีโครงการพิเศษ 
จ านวน 7 โครงการ ประกอบด้วย 

2.2.1 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง 
2.2.2 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์ 
2.2.3 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 
2.3.4 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการมุง่มั่นสู่สงขลานครินทร์ 
2.2.5 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเพชรนครินทร์ 
2.2.6 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการทุนช้างเผือกสงขลานครินทร์ 
2.2.7 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน   
2.3 รับนักศึกษาใหม่จัดท าประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธี

พิเศษ พร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  พร้อมด าเนินการรับสมัคร 
2.4 รับนักศึกษาใหม่ทางหลักสูตร ได้พิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ท าหน้าที่เป็นอนุกรรมการสอบ

สัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติเพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
และสอบวัดความรู้ (โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลา
นครินทร์) พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการ 

2.5 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ 
2.6 ผู้ผ่านคัดเลือกยันยืนสิทธิ์การเข้าศึกษา  โดยรับนักศึกษาใหม่น าข้อมูลการรับนักศึกษาส่งงาน

รับนักศึกษา (ส่วนกลาง) เพ่ือด าเนินการตัดสิทธิ์การรับระบบกลาง (Admissions) และส่งให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป  

หลักฐำน: เกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัย โครงการเพชรนครินทร์ 
โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง   โครงการช้างเผือกสงขลานครินทร์ 
โครงการอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์  โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน 
โครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ 
โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์  ประกาศรับสมัครโครงการรับตรง 
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Intake of First-Year Students กำรรับนักศึกษำ 

ตำรำงท่ี 8.1 การรับนักศึกษาหลักสูตรทรัพยากรประมง  

Academic Year 

ปีกำรศึกษำ 

Applicants 

No. Applied 

สมัคร 

No. Offered 

ผ่ำนคัดเลือก 

No. Admitted/Enrolled 

เข้ำศึกษำ 

2560 66 29 27 

 
 8.2.2 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรรับนักศึกษำ  
 ในปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาใหม่ประเมินผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาจากจ านวนผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่  คิดเป็นร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่  
ส่งผลให้หลักสูตรพิจารณาเห็นควรให้เปิดรับนักศึกษาโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ 
โครงการตั้งใจดีมีที่เรียนรอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้จ านวนนักศึกษาสอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาใหม่ที่ก าหนด  

หลักฐำน: โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน 

การรับนักศึกษาใหม่ประเมินสัมฤทธิ์ผลการรับนักศึกษาใหม่  โดยใช้สถิติการเปรียบจ านวนการรับ
นักศึกษาที่รับได้ กับแผนการรับนักศึกษาใหม่ ได้ผลดังตาราง 

ตำรำงท่ี 8.2 จ านวนการรับนักศึกษากับแผนการรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรทรัพยากรประมง  

ปีกำรศึกษำ เป้ำรับ ยืนยันสิทธิ์ ร้อยละของแผน 

2560 60 27 45.0 

 
  หลักฐำน: ประกาศผลสอบสัมภาษณใ์นแต่ละรอบ 
                        ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ 
 
 8.2.3 กำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรรับนักศึกษำ ตำมผลกำรประเมิน  
(ในวงรอบต่อไป) 
           ผลการประเมินการด าเนินการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 พบว่าจ านวนการรับนักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรด าเนินการรับนักศึกษาเป็นปีแรก ซึ่งกระบวนการจัดท า
หลักสูตรต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ จนกระทั่งได้ประกาศรับนักศึกษามีความล่าช้าโดยประกาศรับรอบแรกใน
เดือนกันยายน 2560 จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้จ านวนการรับนักศึกษาได้น้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
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 กระบวนการรับนักศึกษาใหม่มีแนวทางการด าเนินงาน โดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการ
สอบถามข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาแต่ละโครงการทุกปีการศึกษา เพ่ือให้คณะยืนยันการใช้เกณฑ์
การคัดเลือกแต่ละโครงการ หากสาขาวิชาใดมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ไปจากเดิม สาขาวิชานั้น  ต้อง
ด าเนินการ คือ 
 - สาขาวิชาเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เข้ากรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก แล้วจัดส่งมติดังกล่าวมายังงานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) 
 - งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) เสนอเข้ากรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อให้
ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก 
 - หลังจากได้มติจากกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษา
ใหม่) เสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกไปยังงานรับนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือให้
ความเห็นเบื้องต้น แล้วจึงเสนอธิการบดีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก 
 - เมื่อได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก งานสนับสนุนวิชาการ (รับนักศึกษาใหม่) 
ด าเนินการประกาศรับนักศึกษาในโครงการนั้น 
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 8.2.4 กำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และอธิบำยผลที่เกิดจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ 
กลไก หรือแนวทำงกำรรับนักศึกษำตำมผลกำรประเมิน 

 
8.2.5 ขั นตอนกำรจัดท ำโครงกำรรับนักศึกษำ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

 

 

 

1 
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8.2.6 แนวทำงในกำรให้ได้นักศึกษำที่มีคุณภำพตรงตำมเกณฑ์ และได้จ ำนวนตำมที่วำงแผนไว้  

กระบวนกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี 
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์เพ่ือให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพ ผ่านงานสนับสนุนวิชาการ 

(รับนักศึกษาใหม่) ด าเนินการส ารวจข้อมูลการรับสมัครนักเรียนทุกปีการศึกษา โดยประสานงานผ่านคณะฯ
เพ่ือยืนยันเกณฑ์การคัดเลือกในโครงการต่าง ๆ ก่อนมีการประกาศรับสมัคร เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ
ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และให้ได้นักศึกษาเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้วิทยาเขตุสราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เพ่ือก าหนดนโยบาย แผน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก  มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามเส้นทางต่าง ๆ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้
เปิดรับสมัครนักเรียนมาด้วย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

การรับนักศึกษาใหม่ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครนักเรียน ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
1) ส่งหนังสือไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ 
2) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ คือ  

- เว็บไซต์งานรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี http://entrance.surat.psu.ac.th  
- เว็บไซต์งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

http://www.entrance.psu.ac.th  
 3) ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดังนี้ 

- Face Book   : ม.อ.สุราษฎร์ธานี รับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี 
  - เพจ Face Book : รับนักศึกษาใหม่ ม.อ. สุราษฎร์ธานี 

4) ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนตามโรงเรียนต่าง (Road Show) ตามโรงเรียน 
  - โครงการเทคนิคพิชิต GAT (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี 

- โครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
   
- PSU Road Show ครั้งที่ 17 ภายใน 5 จังหวัดภาคใต้ 
  โดยจัดทั้งหมด 5 วัน 5 สถานที่ดังนี้ 
   1) โรงเรียนสภาราชินี ตรัง 
   2) โรงเรียนเมืองกระบี่ 
   3) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
  4) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
   5) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

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

 มีระบบติดตามประเมินคุณภาพของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มรับเข้าเรียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ จากระดับ
วิทยาเขตสู่คณะและประสานผ่านไปยังระดับหลักสูตร 

 

http://entrance.surat.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/
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8.3.1 ระบบตรวจสอบสถำนะของนักศึกษำ และประสิทธิภำพกำรเรียน 

ในระหว่างการศึกษาหลักสูตรมีการก าหนดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และแผนการ
ลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(4 ปี) หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวน 139 หน่วยกิต ได้มีการกระจายไปยังชั้นปีต่าง ๆ โดยพิจารณา
จากภาระการเรียนของผู้เรียน เนื้อหาของรายวิชา และความยาก-ง่าย ของรายวิชา โดยชั้นปีที่ 1-3 ผู้เรียน
จะลงทะเบียนเรียนจ านวน 18-21 หน่วยกิต ส่วนชั้นปีที่ 4 เหลือเพียง 9-13 หน่วยกิต (ผู้เรียนที่ไปสหกิจ
ศึกษา เหลือ 5 หน่วยกิตในภาคการศึกษาท่ี 2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีเวลาเพียงพอและเน้นความสนใจไปยังการท า
โครงงาน/สหกิจศึกษา 
 หลักสูตรและมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการติดตามดูแลความก้าวหน้า พฤติกรรมการเรียน 
และภาระการเรียนของศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการเรียนที่ระบุใน มคอ 2 โดยระบบดังกล่าววิทยา
เขตและหลักสูตร ชี้แจงให้นักศึกษาทราบในกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
  

- แผนการศึกษาของหลักสูตร 
 - ข้อมูลหลักสูตรและคู่มือการศึกษา 
 - แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนและการช าระค่าธรรมเนียม 
 - ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
 - เว็บไซด์ค านวณผลการเรียนล่วงหน้า 
 - ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุนการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา 
 - การใช้งานโปรแกรม Tell Me More เป็นต้น 

ระบบตรวจสอบสถานะของนักศึกษา ประสิทธิภาพการเรียน และผลการเรียน  

การตรวจสอบสถานะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีระบบในการตรวจข้อมูลนักศึกษาผ่านทาง 
website ระบบสารสนเทศนักศึกษา https://sis-surat8.psu.ac.th/ 

อาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาสามารถตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาผ่านระบบ
สารสนเทศนักศึกษา ซึ่งมีข้อมูลของนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูล รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล ระดับการศึกษา สถานะ
การศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สถานะกิจกรรม และบันทึกการให้ค าปรึกษา 

2. ประวัติส่วนตัว 
3. ผลการลงทะเบียน 
4. ผลการเรียน 
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8.3.2 กระบวนกำรในกำรติดตำมดูแลผลกำรศึกษำของนักศึกษำ (ระบบ SIS) 

1. การ lock การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กรณีมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ต้อง
พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน  

2. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมประจ าภาค และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด รวมทั้งสถานะผลการเรียนของนักศึกษา 

 
หลักฐำน:  
- มคอ. 2 
- การใช้ระบบ SIS อาจารย์ 
- ระเบียบการลงทะเบียน 
- คู่มือการลงทะเบียนนักศึกษา 

 

8.3.3 กำรติดตำมข้อมูลนักศึกษำในแต่ละชั นปี 

ตำรำงท่ี 8.3 จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรทรัพยากรประมง ปีการศึกษา 2560 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
มากกว่า 4 

ปี 
ทั งหมด 

2560 24 - - - - 24 

  

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

มีกำรปรึกษำทำงวิชำกำร กิจกรรมเสริมหลักสูตร กำรส ำเร็จกำรศึกษำ และระบบสิ่งสนับสนุนนักศึกษำ 

 8.4.1 ระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ  
 งานพัฒนานักศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดโครงการเตรียมความพร้อมใน
การเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 
และนัดประชุมคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

8.3.1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียน  
กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด าเนินงานโดย งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการ และการ

พัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  non – 
academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ   
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วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
1. นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนถ่ายจากการเรียนในระดับ 

มัธยมศึกษาสูอุ่ดมศึกษา      
2. ให้นักศึกษามีแนวคิดในการบริหารจัดการตนเองส าหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย     
3. เพ่ือใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและมีความประทับใจในการเขามาเป็นนักศึกษาใหม่    
4. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่เกิดจิตส านึกร่วมกันต่อมหาวิทยาลัยและพรอมที่จะสืบสานสิ่งที่ดีงามต่อไป      
5. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเปน็ แก้ปัญหาเป็น 

จนน าไปสู่การประยุกตใ์ชกับการศึกษาเล่าเรียน  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขา้ร่วมจ านวน 
1,059 คน   

งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ทั้งทักษะทางสังคม
และทักษะชีวิต  เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังนักศึกษา  วินัยนักศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  หน้าที่ของการ
เป็นพลเมืองที่ดี  รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การประกอบ
อาชีพ  และการศึกษาต่อ  โดยท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า  และจัดระบบสวัสดิการต่างๆ ให้แก่
นักศึกษา เช่น สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ทั้งทางด้าน
วิชาการ ด้านพัฒนาสังคม  และบ าเพ็ญประโยชน์  ด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านสุขภาพและพลานามัย  
โดยด าเนินกิจกรรม / โครงการผ่าน กระบวนการหลัก ดังนี้   

1) กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิต
รว่มกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย   

– โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับหมาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1   
– โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผูอ่ืน 

ตลอดจนเรียนรู้ แนวทางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  การพัฒนานักศึกษาใหเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสถาบันและ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนนั้น  นับเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ของประเทศชาติให้เจริญเติบโตงอกงาม  ทั้งภูมิความรู้ ภูมิธรรม 
เพ่ือตอบสนองความตองการดั งกล่ าว ทางวิทยาเขต สุ ราษฏร์ธานี จึ งถือ เป็ นภาระหน้ าที่ ของ
สถาบันการศึกษา ในการที่จะผลิตบัณฑิตที่ดีและมีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับ การพัฒนาทักษะด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แล้วในปัจจุบันยังส่งเสริมใหบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนา บุคลิกภาพที่ดี  
เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม  เพ่ือให้บัณฑิตรู้จักการปรับตัวทั้งในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่และเมื่อส าเร็จ 
การศึกษาไปแล้ว  ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
สังคมไดต่้อไป  

  
- กำรด ำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

  ประชุมคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี น าผลการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข นักศึกษาสามารถปรับตัวในช่วง
รอยต่อของการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา มีแนวคิดในการบริหารจัดการ
ตนเองส าหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจและประทับใจในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ 
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เกิดจิตส านึกร่วมกันต่อมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะสืบสานสิ่งที่ดีงามต่อไป และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นจนน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับการศึกษาเล่ า
เรียน  

- กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

สรุปผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะผลการประเมินระดับความคาดหวังที่ต้องการ

รับรู้ ต้องการศึกษารายละเอียด ต้องการทราบต้องการค าแนะน า และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกประเด็น  
 

- กำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ ตำมผล
กำรประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 

หลักจากเสร็จสิ้นโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2560  

น าผลการประเมินปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ดังนี้   
ปรับช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้น้อย เน้นกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้จัก

กันมากขึ้น เน้นในเรื่องของการท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติความส าคัญของระบบทราน
สคริปกิจกรรมฯ  ประเภทและด้านของกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโครงสร้าง 17 กิจกรรม 100 ชั่วโมง และ
ระเบียบวินัยนักศึกษาและวินัยหอพักท่ีจ าเป็นในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ลักษณะความผิด กระบวนการ 
ตลอดจนลักษณะโทษในความผิดต่าง ๆ  

หลักฐำน: โครงกำรเตรียมควำมพร้อม 

 8.4.1 ระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและ
แนะแนวแก่นักศึกษำ  

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

- หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุกชั้นปีพบอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา  

- การด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา 

- จากการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา เช่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (Lead Camp) และการท างานอย่างมีส่วน
ร่วม โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วงการวิชาการ  
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- นักศึกษาทุกชั้นปีได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงเวลาที่คณะก าหนด เพ่ือให้มีการวางแผนการศึกษา
ของแต่ละรายบุคคล เช่น การถอนวิชา  

- การประเมินผลการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
จากการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา ได้มีการน าแผนการปฏิบัติงาน ของปีการศึกษา 

2560 มาทบทวนผลการท างานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาในปี การศึกษา 2561 
ต่อไป  
  - การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน 
           การประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือ
แนวทางการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการ
ประเมิน 
        ผลของการจัดกิจกรรมทั้งหมดของงานพัฒนานักศึกษา นักศึกษาได้มีการประชุมคณะกรรมการ
งานพัฒนานักศึกษา เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมและน ามาปรับปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 
  

8.4.2 รำยวิชำกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 กำรด ำเนินกำรรำยวิชำ 

 1. หลักสูตรได้แจ้งเปิดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร และงานพัฒนานักศึกษาได้จัดท าระเบียบ
เพ่ือให้ในการด าเนินการของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ประชุมร่วมกันของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  
เพ่ือเตรียมกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรม/โครงการ 

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

หลักสูตร นักศึกษาจะต้องส่งความก้าวหน้าการด าเนินงานและแผนโครงการให้กับอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา และวิทยาเขตเพ่ือติดตามโครงการต่อไป 

4. การประเมินผลการด าเนินการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
- ส่วนนักศึกษา จัดสัมมนาเพ่ือประเมินโครงการ และเผยแพร่กิจกรรมของโครงการของนักศึกษา

ในหลักสูตร 
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- ส่วนของอาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ในหลักสูตร
ประชุมเพ่ือประเมินโครงการของนักศึกษา และปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

หลักฐำน: การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

8.4.2 คู่มือกำรจัดกำรรำยวิชำ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำนักศึกษำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรีที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ทุกคณะ วิทยาเขต และเขตการศึกษา จะต้องผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วย จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาที่จะเข้าร่วมในระหว่างที่ศึกษาอยู่ใมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-ปีสุดท้าย) มีจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชั่วโมงท่ีเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง มีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรจ าแนกได้ดังนี้ 

1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือก หมายถึง กิจกรรมที่
นักศึกษาต้องเข้าร่วม แต่นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมได้ตามที่มหาลัยก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 
7 กิจกรรม และมีจ านวนชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั่วโมง กิจกรรมในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามที่
วิทยาเขตหรือเขตการศึกษาท่ีนักศึกษาสังกัดก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา 

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้ตามความชอบ ความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม มีจ านวนชั่วโมงเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง ตาม
ประเภทกิจกรรมที่ก าหนดให้ 5 ประเภท ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความมีวินัย ได้แก่ การมี
จิตส านึกเพ่ือสังคมส่วนรวมโดยเน้นสังคมผู้ด้อยโอกาส จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมวิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า การเปิดโลกทัศน์สู่สากล 
การกล้าแสดงออก ทักษะทางภาษา คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

2.3 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยก
วิทยาเขตหรือเขตการศึกษา ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะปลูกฝังการปฏิบัติตามแนวพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความภูมิใจในสถาบัน การแต่งการถูกระเบียบ กิจกรรมแสดงออกถึงความ
กลมเกลียวภายในคณะ ระหว่างคณะ วิทยาเขตและเขตการศึกษา 

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้ าใจในความแตกต่างทางศาสนา  
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เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมหลอมรวม พหุวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย 

2.5 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมการออกก าลังกาย นันทนาการ การ
พัฒนาสมาธิและการพัฒนาจิตใจ กิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละประเภท ตั้งแต่ข้อ 2.1-2.5 นักศึกษาต้อง
เลือกกิจกรรมเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง 

 
8.4.3 โครงกำรดูแลนักศึกษำที่มีปัญหำด้ำนกำรเรียน 

คณะฯได้ตั้งกรรมการเพ่ือดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน โดยนักศึกษาที่มีสถานะไม่ผ่าน 
เช่น first pro second pro หรือ third pro เพ่ือก ากับดูแล และแก้ปัญหาด้านการเรียน ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 คณะจะมีโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ เพ่ือช่วยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

8.4.4 กระบวนกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษำได้งำนท ำ 

 กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้งานท า ด าเนินงานโดย งานพัฒนานักศึกษา 
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุน
กิจกรรม  Non – Academic โดยด าเนินกิจกรรม/โครงการผ่าน กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การก้าวสู่โลกแห่งการท างาน ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการนัดพบแรงงาน  โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 

8.4.5 สิ่งสนับสนุนกำรศึกษำ  

 วิทยาเขตได้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

 1. ห้องสมุด 
 2. ห้อง Lab ภาษา 
 3. สถาบันขงจื้อ 

4. มีจุดให้บริการ Wifi 
 
8.4.6 กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ผ่านงาน ม.อ. 
วิชาการ ประจ าปี 2560 โดยนักศึกษาได้จัดท าโครงการจัดนิทรรศการ 1) การเลี้ยงปลาน้ าจืดแบบ
ผสมผสาน (ปลาหมอ ปลานิล และปลาดุก) การเลี้ยงกบคอนโด 2) เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา เรื่อง การเลี้ยง
ปลานิลกับโอกาสการขยายการผลิตในภาคใต้ จัดโดยสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาประมงน้ าจืด  
สุราษฎร์ธานี และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อฝึกทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทาง  3) กิจกรรม
จ าหน่ายปลาสวยงาม จ าหน่ายอาหาร ซึ่งเป็นการเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคผนวกท่ี 2) 

เนื่องจากหลักสูตรเปิดรับนักศึกษาปี 2560 หลักสูตรทรัพยากรประมงได้ร่วมประชุม วางแผน และ
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะทางวิชาการเพ่ิมเติมจากในห้องเรียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้เรียนให้เพิ่มมากข้ึนในด้านต่างๆ เช่น 
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- จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ทางด้านทรัพยากรประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โครงการติวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาทักษะการด าน้ า โครงการ Open diving 

 
8.4.7 ทุนกำรศึกษำทั่วไป   

เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรจากมูลนิธิ  บริษัท ห้างร้านต่างๆ จ านวน 29  ทุน   

ทุนยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ มีจ านวน 1 ทุน คือ 

     1. ทุนเพ่ือพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) 
เป็นทุนที่ทางรัฐบาลขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษา โดยโอนเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย  และนักศึกษาจะต้องช่วยงานที่มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 -12  ชั่วโมงต่อเดือน 

     2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นทุนที่ทางรัฐบาลขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา ส านักพระราชวังสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษา โดย
โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย   

    3. ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เป็นทุนที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกล เขตพ้ืนที่ 14 
จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา สนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายจน
ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสนับสนุน 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกรายการ (ยกเว้นค่าบ ารุงสุขภาพและค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา) 
- ให้สิทธิ์เข้าพักมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร 
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเวลา 10 เดือน/ปีการศึกษา 
   4.  ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นทุนที่

มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือคณะพิจารณารับนักศึกษาต่างชาติ โดยคณะที่ เข้าร่วมโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- ค่าหอที่พักในอัตราเหมาจ่ายเดือนละ 3,000 บาท 
- คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือนฝ่ายละ 50 % อัตราเหมาจ่ายเดือน

ละ 7,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,900 บาท ค่าประกันสุขภาพ 300 บาทและค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 4,000 บาท/ปีการศึกษา  
  5. ทุนการศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นทุนที่

มหาวิทยาลัยร่วมทูลเกล้าฯถวายทุนตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน
การศึกษา โดยวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี สนับสนุนทุนคณะละ 1 ทุน ดังนี้ 

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

สุราษฏร์ธานี สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาปีละ 10 ทุน โดยให้คณะละ 5 ทุน ดังนี้ 
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร 
- ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 
- ต้องเป็นผู้ช่วยสอนในชั้นปีที่ 2 ของแต่ละคณะ  
 
หน่วยบริกำรทุนท ำงำนแลกเปลี่ยน 

ทุนท างานแลกเปลี่ยน  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทาง
การเงินหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน  โดยการจัดสรรเงินทุนการศึกษาใน
ลักษณะทุนท างานแลกเปลี่ยน  ในภาคการศึกษาปกติและช่วงภาคฤดูร้อน  โดยนักศึกษาสามารถท างาน
ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ช่วงเวลาว่างจากการเรียน  ในการเก็บชั่วโมงการท างาน 
จ านวน 40-120 ชั่วโมง  คิดเป็นชั่วโมงละ 40 บาท/ชม.  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท าหน้าที่ว่าด้วยเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษา แนะน าให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง  อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้กู้ยืมเงิน  เตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา จัดประชุม
คณะกรรมการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และผู้ปฏิบัติงานด้าน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เสนออนุมัติการให้กู้ยืม ประชาสัมพันธ์  การจัดท าประกาศผู้ที่ได้รับการ
อนุมัติ เป็นต้น ให้บริการสวัสดิการนักศึกษา  จ านวน  2,014 ราย  แบ่งออกเป็นนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า  
จ านวน 1,810 ราย ผู้กู้ยืมรายใหม่  จ านวน 204 ราย  จ านวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
คิดเป็น 47.90 เปอร์เซ็นตข์องนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 

หลักฐำน: ประกาศทุนการศึกษา กยส.   

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

ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ ทำงสังคม และจิตวิทยำ ช่วยส่งเสริมกำรศึกษำ วิจัย และควำมเป็นปัจเจก
บุคคล 
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8.5.1 กำรดูแลนักศึกษำ ให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ ด้ำนสุขภำพกำย ด้ำนจิตใจ และบริบทด้ำน
สังคม 

กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ด าเนินงานโดยงาน
พัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน
ภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษา โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  

หน่วยบริกำรให้ค ำปรึกษำและพัฒนำนักศึกษำ 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ 

    เมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพ่ือนและ
อ่ืนๆ  ก าลังหาทางออกต้องการคนช่วยคิด มีข้ันตอนการรับบริการ ดังนี้  

ขั นตอนกำรรับค ำปรึกษำ  

1. เลือกช่องการรับบริการ 
– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
– Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการฯ 

2. บอกเล่าปัญหาเพ่ือส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ให้ค าปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง 
5. วางแผนแก้ปัญหา  
6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา  

   กรณีท่ีปัญหาของน้องๆต้องมีการติดตามผลหรือแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง พ่ีจะติดต่อกลับน้องๆ เป็นระยะ 

บริกำรสำรสนเทศ  

  งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆทั้งในเรื่องของการศึกษา การ
ใช้ชีวิต อาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม ช่องทางการให้บริการมีดังนี้  

– บอร์ดประชาสัมพันธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท ์: 077-278861/086-6299354 
– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่งานพัฒนานักศึกษา 
บริกำรแนะแนวศึกษำต่อ 

1. เลือกช่องทางรับบริการ 
– บอร์ดประชาสัมพันธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

mailto:thidarat.w@psu.ac.th
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– โทรศัทพ์ : 077-278861/086-6299354 
– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา 

 การดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก เพ่ือให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพ่ีดูแลน้อง โดยมีคณะกรรมการ
นักศึกษาประจ าแต่ละหอพัก  หอพักละ 5 คน คอยดูแลให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  

หลักฐำน: หน่วยให้ค าปรึกษา งานพัฒนานักศึกษา 
   คู่มือการใช้บริการ งานพัฒนานักศึกษา 
 

8.5.2 งำนพัฒนำนักศึกษำ (สันติศึกษำ)  

 มีการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจและบริบท
ทางสังคม โดยการจัดการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือการดูแลสุข
ภาวะเป็นองค์รวม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้  
- โครงการปลูกเพาะรัก  กิจกรรมที่รุ่นพ่ี ซึ่งเคยผ่านกิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ ได้ร่วมกันปลูกดอกไม้ ด้วยวิถี
เกษตรธรรมชาติ เพ่ือเตรียมดอกไม้ไว้ให้นักศึกษา ปี1 ที่จะเข้ามาได้ใช้ในการเรียนจัดดอกไม้  
- โครงการศิลปะแห่งชีวิต รู้จักตนเอง เข้าผู้อ่ืน กิจกรรมส าหรับการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต
มหาวิทยาลัยให้แก่น้องๆ ปี 1 ซึ่งกิจกรรมจะถูกออกแบบให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การจัดดอกไม้โคริกะ 
เชื่อมโยงสู่การมองเห็นความงามในตนเองและผู้อ่ืน  

I. โครงการต้นกล้าจิตอาสา กิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา สู่วีถีเกษตรธรรมชาติ : แปลงผักชาวหอ  
ปุ๋ยหมักเกษตรธรรมชาติ 

II.  โครงการโคริงกะ จัดดอกไม้จัดใจ บูรนาการกับรายวิชา ชีวิตและความสุข ซึ่งเป็นรายวิชา
เลือกเสรี ที่นักศึกษาที่มีความสนใจจะมาลงเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต ในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  

III. โครงการพัฒนาแกนน าด้านจิตตปัญญาศึกษา  เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
ให้เป็นกระบวนกร หรือผู้ช่วยกระบวนกรในการจัดกิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ เป็นการเพ่ิมก าลัง
พลในการท างาน ไปพร้อมๆกับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีสนใจ 

IV. โครงการจิตตปัญญาสัญจร กิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรในต่างวิทยาเขตได้
เรียนรู้ศิลปะแห่งชีวิต จัดดอกไม้จัดใจ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก หลายๆวิทยาเขตได้น าไป
ปรับประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 

V. กิจกรรม activelearning บูรณาการและประยุกต์ใช้ดอกไม้โคริงกะในการเรียนการสอน 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 

VI. จัดโครงการสัมมนาการเสริมสร้างสุขภาพด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ทฤษฎีและ
หลักการเกษตรธรรมชาติ การฝึกปฏิบัติตามกระบวนการปลูกพืชผักตามหลักเกษตรธรรมชาติ  

VII. และการฝึกปฏิบัติวิธีการธรรมชาติ (การท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสด/การท าสมุนไพรน้ าสบู่จับใบ/ปุ๋ย
น้ าชีวภาพ/น้ าสกัดชีวภาพ/การเตรียมดิน/การเพาะกล้าในกระบะ/การคลุมดิน) โดยบูรนาการ
กับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

VIII. โครงการตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส เป็นกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรม ณ สวนโมกขพลา
ราม อ ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
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IX. โครงการอาณาปาณสติเพื่อชีวิตร่มเย็น : เป็นกิจกรรมเพ่ือการฝึกการเจริญสติ โดยใช้หลัก
อาณาปาณสติ  
หลักฐำน: สันติศึกษา งานพัฒนานักศึกษา 

8.5.2 การดูแลนักศึกษาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาด้านสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการด้านอนามัยภายใต้ภารกิจหลัก 3 
ด้าน คือ 

1. ด้านการป้องกัน ดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ   
ทั้งนี้ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองภารกิจทั้ง 3 ด้าน โดยด้านการป้องกันได้ด าเนินดังนี้ 

1.1 ประสานงานและให้บริการจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) และให้บริการ
ประสานงานบริษัทประกันกรณีนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุและรับการรักษาพยาบาลตลอดทั้งประสานงานการ
เบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
    1.2  ประสานงานกับหน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดท าบัตรประกัน
สุขภาพให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการเจ็บป่วย 

1.3  ด าเนินการจัดท าแผ่นพับ/คู่มือการดูแลสุขภาพนักศึกษา การป้องกันและการปฏิบัติตัวขณะ
เจ็บป่วย ขั้นตอนการรับบริการกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 

2.  ด้านดูแลรักษา ได้จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-Clinic ที่
เปิดให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยาสามัญประจ าบ้านและการน าส่ง
โรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บหนักพร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับ
โรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

 
กำรจัดท ำประกันสุขภำพนักศึกษำ   
- งานบริการและสวัสดิการได้จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-

Clinic ที่เปิดให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยาสามัญประจ าบ้านและการน าส่ง
โรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บหนัก พร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับ
โรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

- ได้ด าเนินการประสานงานหน่วยประกันสุขภาพโรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ จัดท าบัตรประกันสุขภาพ  
ประจ าปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน  976  คน  คิดเป็น  19.84 % นักศึกษาเบิกจ่าย
ตรง 210 คน และใช้สิทธิ์ประกันสังคม นักศึกษาเจ็บป่วยจ านวนทั้งสิ้น  278 ราย คิดเป็น 6.88 % สถิติจาก
การใช้บริการห้องพยาบาลทั้งในและนอกเวลาราชการ  

3.  ด้านส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้
นักศึกษามีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจสามารถมีความสุขในระหว่างศึกษาเล่าเรียน ตลอด
ทั้งการจัดโครงการต่างๆ ซึ่งงานบริการและสวัสดิการ  มีดังนี้ 

1) โครงการม.อ.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ 
 2) โครงการพลังวัยใส  มหาวิทยาลัยสีขาว 
 3) โครงการเครือข่ายแกนน าปฐมพยาบาล 
 4) โครงการรักนวลสงวนตัว รักยิ่งใหญ่สู่อนาคต 
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 5) โครงการ้านอาหารปลอดภัย ชาวม.อ. 
 6) โครงการพลังเครือข่ายการเฝ้าระวังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 
 7) โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาพนักศึกษาและศิลปะป้องกันตัว 
 8) โครงการขับขี่ปลอดภัย 

4. บริการจัดสวัสดิการรถรับ-ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
มหาวิทยาลัยได้จัดบริการและสวัสดิการรถรับ-ส่งนักศึกษาท่ีพักอาศัยภายในหอพัก จ านวน 3  คัน 

ไว้บริการนักศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยรถวิ่งรับ-ส่ง มายังอาคารเรียนและส านักงานอธิการบดีจนถึงหอพัก 
ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.30 น.และนอกเวลาราชการจัดบริการรถรับ-ส่งนักศึกษาไปยัง
ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น บิ๊กซี โลตัส ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าและตลาดในเมือง เพ่ือผ่อนคลายความตึง
เครียดหลังเลิกเรียนให้นักศึกษา 

หลักฐำน: สุขภาพ งานพัฒนานักศึกษา 

8.5.2 สิ่งส่งเสริมที่ช่วยวิจัย 

หลักสูตร คณะและวิทยาเขตมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการวิจัยกับผู้เรียน ได้แก่ จัด
สถานที่ ท างานกลุ่มในห้องสมุด ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ มีการจัดการเรียนรู้ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
การฝึกงาน และสหกิจศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานจริง นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
ส่งเสริมการวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา โดยในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาทรัพยากร
ประมงและชายฝั่งได้ร่วมจัดการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ งาน ม.อ. วิชาการ ประจ าปี 2560 และการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง 16th International Symposium on Trichoptera และมีนักศึกษา
ในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม 

 หลักฐำน:  

 กิจกรรมการเสวนา งาน ม.อ. วิชาการ 2560 เรื่อง การเลี้ยงปลานิลกับโอกาสการขยาย
การผลิตในภาคใต้ 

ประชุมวิชาการของคณะ 16th International Symposium on Trichoptera 
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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 



68 
 

 

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        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 9 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการบริหารแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการประสานภารกิจ ดังนั้นข้อมูลด้านการ

สนับสนุนการเรียนการสอนจึงเป็นการจัดเตรียมโดยวิทยาเขตฯ (www.qadata.surat.psu.ac.th) 
 

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

สิ่งอ านวยความสะดวกในการสอนและการเรียนรู้เพียงพอ และทันสมัยที่ใช้การเรียนและการวิจัย 

 - มีห้องบรรยายทั้งตึกบริการวิชาการกลาง และ ตึกศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
ขนาดความจุ 20–350 คน  

 - สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ า  
- ห้องโครงงานชีวภาพ จ านวน 1 ห้อง 

 - ห้องเครื่องมือกลาง  
 - ห้องสมุดท่ีทันสมัย  
 
ระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้โดยให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีส่วนร่วม 

การด าเนินการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ wifi และอ่ืนๆ 
รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
 

http://www.qadata.surat.psu.ac.th/
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อธิบำยกำรด ำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้โดยให้
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีส่วนร่วม 

แนวทางในการบริหารจัดการห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้ ทางศูนย์สนเทศ
และการเรียนรู้จะส ารวจความพร้อมของห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมจ านวนที่นั่งของแต่ละ
ห้อง โดยน าส่งให้งานทะเบียนเป็นผู้จัดตารางเรียนลงในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่ทาง
หลักสูตรได้แจ้งไว้ และทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ก็ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉลายภาพ 
3 มิติ และเครื่องเสียง ความพร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความ
พร้อมของห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการทางเคมี 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ ดังนี้ 

 1. งบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 

 หลังจากจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้างานปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มส ารวจงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ให้
นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายวิชาปฏิบัติการ โดย
ปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชา
ปฏิบัติการ หลังจากรวบรวมจนครบทุกรายวิชาปฏิบัติการ หัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะท า
บันทึกขออนุมัติงบประมาณค่าใช้ประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการศึกษา 

2. วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 

 หลังจากจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
และสารเคมี จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 
ให้นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้นๆ กรอกข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ต้องการใช้
ในรายวิชาปฏิบัติการ โดยปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ถึงรายการและ
จ านวน วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 
          เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการส่งรายการต่างๆ ไปยังบริษัทต่างๆ 
เพ่ือขอใบเสนอราคาของรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี นั้น 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และสารเคมี จะด าเนินการสอบเทียบราคาของแต่ละบริษัท  
          เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการจัดท าขออนุมัติจัดซื้อรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมี แต่ละรายวิชาปฏิบัติที่แสดงความต้องการไปยังงานพัสดุ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ โดย
ผ่านหัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ช่วยอธิการบดีที่
ดูแลตามล าดับ 
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อธิบำยกำรประเมินกำรด ำเนินงำน 

         - ส าหรับส่วนการตรวจสอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์สนเทศ และการเรียนรู้ ได้มีการจัด
ก าลังคนในให้บริการความพร้อมด้านอุปกรณ์ และความพร้อมด้านเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน และยังมีการให้เพ่ือนร่วมงานที่มีภาระหน้าที่ใกล้เคียง สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้เมื่อผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้  โดยจะมีการตรวจสอบทุกเช้าและช่วง
เที่ยงก่อนมีการเรียนการสอน 

กำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ตำมผลกำรประเมิน 
(ในวงรอบต่อไป) 
 ส่วนของการประเมินผลการให้บริการนั้น ได้มีการน าด าเนินการประจ าทุกปี เพ่ือหาข้อสรุปของใน
ส่วนที่มีปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน ามาปรับปรุงการ
ให้บริการ เพื่อให้มีการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

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

ห้องสมุดและทรัพยากร เพียงพอและทันสมัยที่ใช้ในการเรียนและการวิจัย 

 1. ห้องสมุดของวิทยาเขต  
 ความพอเพียงของทรัพยากร 

- มีทรัพยากรยังไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา และเนื้อหารายวิชาที่เปิดสอน   
การด าเนินการของห้องสมุด 
ห้องสมุดได้ส ารวจทรัพยากรและความต้องการของทรัพยากรในทุกปี โดยอ้างอิงจาก มคอ. 3 และ

ส ารวจมายังอาจารย์ประจ ารายวิชา เพื่อน าข้อมูลไปจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อไป 
ห้องสมุดได้ส ารวจ ความพึงพอใจของทรัพยากรจากนักศึกษาและบุคลากร และน ามาประชุมเพ่ือ

ด าเนินการต่อไป 
2. ห้องสมุดออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย 
ความพอเพียงของทรัพยากร 
เวบไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ มี E-resources หลายรูปแบบที่ทันสมัย และพอเพียง ดังนี้ 
- E-database    - E-Journal 
- E-books    - Open Access  
 
กำรด ำเนินกำรของห้องสมุด 

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีบริการตอบค าถามออนไลน์ บริการยืมระหว่างห้องสมุด และบริการ
เพ่ือนช่วยหาหนังสือ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าถึงทรัพยากรได้มากข้ึน 

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีระบบ QA ประเมินคุณภาพ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ 
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research 

ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ทันสมัยเฉพาะทางบางส่วนยังไมเ่พียงพอสนับสนุนการเรียนและการ
วิจัย อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ายังต้องมีการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน และงานวิจัย ของสาขาวิชาทรัพยากรประมง ดังตารางที่ 9.1 
ตำรำงท่ี 9.1 การรองรับนักศึกษาของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ 

ล ำดับ ห้องปฏิบัติกำร จ ำนวนนักศึกษำ 

1 ชีวภาพ 3 120 

2 ชีวภาพ  4 60 

3 ชีวภาพ 5 60 

4 ห้องวิจัยและโครงงานนักศึกษา 2 ให้บริการงานวิจัย
ทางด้านชีวภาพ สิ่งแวดล้อม                      อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย และแปรรูปอาหาร รองรับ
นักศึกษาได้จ านวน 56 คน 

56 

5 ห้องวิจัยและโครงงานนักศึกษา 3 ให้บริการงานวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  

56 

6 ห้องเครื่องมือกลาง  

โดยมี จ านวนนักวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพ จ านวน 5 คน ดูแลเรื่องอุปกรณ์และจัดเตรียมสารเคมี
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research 

ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2560 มี 
จ านวน 4 ห้อง ดังนี้ 

   1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 2 หัอง 
   2. ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 2 หัอง 
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ติดตั้งข้อมูลจุดให้บริการ Wifi ในปี 2560 รวม 128 จุด และมี

ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps จ านวน  60 จุด 
และความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด 
ทรัพยากรไอทีรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัยที่ใช้ในการเรียนและการวิจัย 
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ห้องสมุดออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย ความพอเพียงของทรัพยากร 
เวบไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ มี E-resources หลายรูปแบบที่ทันสมัย และพอเพียง 

นอกจากนี้การด าเนินการของห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีบริการตอบค าถามออนไลน์ บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด และบริการเพื่อนช่วยหาหนังสือ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าถึงทรัพยากรได้มากข้ึน พร้อม
ทั้งมีระบบ QA ประเมินคุณภาพ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ 

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

1. วิทยำเขตได้มีหอพักที่มีสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีหอพักรองรับนักศึกษาภายในเพ่ืออ านวยความสะดวก โดยมีสวัสดิการ
ด้านต่างๆ รวมทั้งการดูแลระบบความปลอดภัย และมีการแยกเพศชายและหญิง ดังตารางที่ 9.2 

ตำรำง 9.2 จ านวนหอพักและจ านวนห้องพัก ประจ าปีการศึกษา 2560 

ชื่อหอพัก ประเภทหอ  
ผู้หญิง/ผู้ชาย 

ประเภทห้อง  
(พัดลม/AC) 

รองรับนักศึกษา 
ห้องละ 

จ านวนห้อง 

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

ระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยในหอพัก 

1) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางขึ้นหอพัก 2) ก าหนดเวลา เข้าหอเวลา 05.30 และ
ปิดหอ 24.00 น. 3) ก าหนดนักศึกษาข้ึน ลง หอพักทางเดียว 4) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ทุกหอพัก  
5) มีแสงสว่างภายในหอพัก 

 

กรณีไฟฟ้ำดับ หอพัก 
มีไฟแสงสว่างส ารอง ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ประมาณ 30 นาท ี2) กรณีเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงจะมี

เครื่องส ารองไฟ (UPS) ซึ่งสามารถส ารองไฟได้ประมาณ 30 นาที 
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กรณีแก๊สระเบิด 
มีถังดับเพลิงประจ าห้องปฏิบัติการทุกห้อง และถังดับเพลิงมีการ Maintenance ทุกปี เพ่ือให้ 

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
กรณีเกิดกำรรั่วไหลของสำรเคมี   

มีอ่างน้ า และมี Shower ส าหรับล้างตัวในห้องปฏิบัติการ กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานโดนสารเคมี 
 
2. ข้อมูลด้ำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

1) มีนโยบายและแผนทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
2) มีผู้รับผิดชอบทางด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น รับผิดชอบทางด้านสารเคมี รับผิดชอบทางด้าน

ก าจัดของเสีย เป็นต้น 
3) เก็บสารเคมีในภาชนะท่ีเหมาะสม และมีฉลากชัดเจน 
4) มีการจัดเก็บถังแก๊สอย่างปลอดภัย 
- เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง 
- เก็บถังแก๊สในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากความร้อน ประกายไฟ แหล่งก าเนิดไฟ 

วงจรไฟฟ้า 
5) จ าแนกของเสียโดยอ้างอิงตามการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการ

ก าจัดของเสีย สารเคมีอันตรายจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6) มีการแยกประเภทขยะ เช่น ขยะทั่วไป อุปกรณ์การทดสอบที่เป็นแก้วแตก 
7) ของเสียจากการทดลองในห้องปฏิบัติการมีป้ายระบุชัดเจน มีการเก็บในภาชนะ และมีพ้ืนที่

จัดเก็บ 
8) มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นนิรภัย เสื้อคลุม ที่เหมาะสมกับกิจกรรมของ

หอ้งปฏิบัติการ 
9) มีอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น อ่างล้างตา ชุดล้างตัว ถังดับเพลิง  
10) มีการอบรมนักศึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

3. ด้ำนสุขภำพ 

 วิทยาเขตบริการห้องพยาบาลทั้งอาคารเรียนรวม และหอพักนักศึกษา รวมถึงที่จัดหายาที่ใช้
ส าหรับปฐมพยาบาลนักศึกษา ได้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา  
 วิทยาเขตมีสนับสนุนเรื่องการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยมีอุปกรณ์กีฬา อาคารศูนย์กีฬา และ
สนามกีฬา และยังมีกิจกรรมกีฬาที่ส่งเสริมสุขภาพ 
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, alumni 

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

and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and effectiveness. 
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 

evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected learning outcomes. 
4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 

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

employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 10 

หลักสูตรมีการก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรับฟังความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตจากภาคส่วน
ต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย นักวิชาการอิสระ โดยการ
จัดท าแบบสอบถามความต้องการจัดหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับผู้ใช้บัณฑิต และน าผลการสอบถามมาสู่
การจัดท าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome; ELOs) พัฒนาหลักสูตร วท.บ. 
ทรัพยากรประมง ส่งเอกสารเล่ม มคอ. 2 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ผ่านการจัดประชุมสาขาวิชา และคณะกรรมการคณะฯ เมื่อเปิดรับนักศึกษาในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้จัดท า มคอ.3 และ มคอ. 5 เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอนสู่รายวิชาต่างๆ   

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 10 
ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development 
หลักสูตรมีการรับฟังความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย นักวิชาการอิสระ  
โดยการจัดท าแบบสอบถามความต้องการจัดหลักสูตรที่มีความ
สอดคล้องกับผู้ใช้บัณฑิต และน าผลการสอบถามมาสู่การจัดท า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome; 
ELOs) พัฒนาหลักสูตร วท.บ. ทรัพยากรประมง ส่งเอกสารเล่ม 
มคอ. 2 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เชิญประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ผ่านการจัดประชุมสาขาวิชา และคณะกรรมการ
คณะฯ 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
การออกแบบและทบทวนหลักสูตรมีการปรับปรุงรอบ 5 ปี  
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
กระบวนการประเมินการเรียนการสอนและประเมินนักศึกษา  
โดยผ่านระบบ PSU-TES จัดท ามคอ. 5 วิเคราะห์ผลการสอนจาก 
มคอ. 5 น าไปปรบัปรุง มคอ. 3 ในปีการศึกษาถัดไป 

ระบบ PSU-TES 
มคอ. 3 
มคอ. 5 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
มีการประยุกต์ผลงานวิจัยประกอบการจัดท าสื่อการสอน  Power point/เอกสารประกอบการ

สอน 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement 
น าผลการประเมินจากระบบ PSU-TES และผลการประเมิน     
จาก มคอ. 5 มาทบทวนและปรับปรุง 

ระบบ PSU-TES 
มคอ. 5 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
ก าหนดแผนส ารวจความต้องการ และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ครอบคลุม 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

 

AUN 11 
Output 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 11 

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

อัตราการสอบผ่านและอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยมีการใช้
ระบบสารสนเทศ (ระบบ SIS) อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับระดับคะแนนเฉลี่ยประจ า
ภาคการศึกษา  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) นอกจากนี้ยังมีระบบการอนุญาตและไม่อนุญาตให้
ลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษา ต่ ากว่า 2.00 (ภาวะวิกฤต) โดยระบบไม่อนุญาตให้
นักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาต่ ากว่า 2.00  ลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ  โดยผู้ที่จะอนุญาตให้ลงทะเบียนคือ
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีการวางแผนการเรียนได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทะเบียนเรียน เพ่ือลดปัญหาเรื่องการตกออก
กลางคันของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษามีความจ าเป็นต้องลาออกระหว่างเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  และ  2558  ข้อ  16.5  การลาออก  นักศึกษายื่นใบลาออก 
พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติต่อ อธิการบดีผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้
ลาออกได้ต้องไม่เป็นหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 

ระบบ SIS สามารถรายงานชื่อนักศึกษาทีต่กออกด้วย โดยในรายงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ประจ าภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาก่อนหน้า และสถานภาพผลการศึกษาก่อนหน้า  
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา นอกจากนีร้ะบบ SIS ยังรายงานชื่อนักศึกษาที่ขอลาออก  ผ่าน
ค าสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาซึ่งส่งให้คณะทุกครั้งที่มีนักศึกษามาขอลาออก  และในค าร้อง
ขอลาออกนักศึกษาต้องไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาตกออก 

 1. มีรายงานรายชื่อนักศึกษาตกออก พร้อมการเสนอรับรองผลการเรียน แต่ละภาคการศึกษา 
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารับรองผลการเรียนและรับรองการตกออกของนักศึกษา  
 2. เมื่อมีการออกค าสั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากตกออกแล้ว จะมีการแจ้งค าสั่งพ้น
สภาพให้นักศึกษาที่สังกัดทราบและท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาทราบด้วย อนึ่ง ก่อนจะมีการตก
ออก นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาก่อนหน้าที่จะมีการตก
ออก  ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้  มหาวิทยาลัยจะมีการแจ้งผลการศึกษาไปยังผู้ปกครองของนักศึกษาทราบด้วย 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรทรัพยากรประมงมีนักศึกษายืนยันสิทธิ์ทั้งหมด 27 คน อัตราการ
ตกออก 7.4% ลาออก 3.7% อัตราการสอบผ่านเกณฑ์ 85.2% มีผลการเรียนอยู่ในภาวะวิกฤต 3.7%  
โดยการลาออกและตกออกของนักศึกษา เนื่องจากสอบเข้าใหม่และย้ายสาขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่น 
(ตารางที่ 11.1)    
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11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement 

 ระยะเวลาที่ผู้เรียนแต่ละรุ่นส าเร็จการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา แต่ได้
จัดท าแผนให้อยู่ในกรอบเวลาตามมาตรฐานที่ก าหนด คือ 4 ปี ตามแผนการเรียนของหลักสูตร และบัณฑิต
ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

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

 เนื่องจากหลักสูตรยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา จึงไม่มีรายงานข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต  

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

 การวิจัยของนักศึกษาของหลักสูตร มีรายวิชารองรับในชั้นปีที่ 3 และ 4  ในครั้งนี้จึงไม่มีผล
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย โดยหลักสูตรมีการก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัย 2 รูปแบบ คือ  

 1. โครงงานนักศึกษา เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา โดยแบ่งเป็นรายวิชา โครงงานนักศึกษา 1 
จ านวน 2 หน่วยกิต  และโครงงานนักศึกษา 2 จ านวน 5 หน่วยกิต  

 2. สหกิจศึกษา นักศึกษาไปท าวิจัย ณ สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา โดย
แบ่งเป็นรายวิชา สหกิจศึกษา 1 จ านวน 1 หน่วยกิต  และสหกิจศึกษา 2 จ านวน 6 หน่วยกิต  

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

 วิทยาเขตมีระบบการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ท าให้ได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชาในหลักสูตร และสามารถจัดท าแผนปรับปรุงในรอบถัดไป 

 นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร โดยมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
และมีการตอบแบบสอบถามของบัณฑิต เพ่ือจะน าไปปรับปรุงหลักสูตร มีการประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อบัณฑิต ซึ่งทางหลักสูตรได้ตั้งเป้าหมายระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อ
บัณฑิตเป็นร้อยละ 80 
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ตำรำงท่ี 11.1  ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

85.2% pass rates ระบบ SIS 

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

4 years มคอ.2 

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

75% ก าหนดแผน 

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

Student Project I, II 

Cooperative Study I, II 

 

มคอ.2 

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

80% ก าหนดแผน 
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บทที่ 4 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 
จุดแข็ง  

1. เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาจังหวัด 
ตลอดจนพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์อ่าวบ้านดอนที่มีทรัพยากรด้านประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าการจัดการทรัพยากรประมงให้กับชุมชนและประเทศได้ 

2. มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมชมรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และสามารถฝึกประสบการณ์ทั้ง
ด้านวิชาชีพ วิชาการ และการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา 

3. อาจารย์มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามสาขา และมีต าแน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40  
5. มีทรัพยากรสนับสนุนในการท างานวิจัยเฉพาะทาง 

 
จุดที่ควรพัฒนำ  

1. จ านวนรับนักศึกษา ไม่ได้ตรงตามเป้าที่ก าหนด  
2. นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษน้อย 
3. ควรมีการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีการใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเรียนการสอน และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องรองรับ
กิจกรรมทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และโครงการพิเศษอ่ืนๆ   

 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ปัญหำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. จ านวนรับนักศึกษา ไม่ได้ตามเป้าที่ก าหนด 1. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น 

บุคลากรภายในหลักสูตรออกไปประชาสัมพันธ์ หรือ
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
2. พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ เช่น 
การฝึกงาน การท าโครงงาน 
3. การสนับสนุนทุนส าหรับนักศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ความสามารถเฉพาะทาง   เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ
หลักสูตร 

2. ทักษะภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2560  
ยังไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรสอบผ่านภาษาอังกฤษ
ที่ทางมหาวิทยาจัดสอบวัดความรู้ 

จัดท าแผนติวข้อสอบภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 

3. อาคารโรงเพาะฟัก และระบบการเลีย้งสตัว์น า้ อยู่ใน

สภาพไม่พร้อมรองรับกิจกรรมพัฒนาทักษะเฉพาะ
ทางของนักศึกษา 

ปรับปรุงอาคารโรงเพาะฟักสตัว์น า้ ให้สามารถรองรับการ
ท ากิจกรรมต่างๆ และมีระบบพร้อมใช้งานต่อเนื่องได้ 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื นฐำน (Common Data Set) 

 
CdsName CdsValues 

1.จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั งหมด   
- ---ระดับปริญญาตรี 

 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 
 - ---ระดับปริญญาโท 
 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 - ---ระดับปริญญาเอก 
 2.จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั ง   

- ---ระดับปริญญาตรี 
 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 
 - ---ระดับปริญญาโท 
 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 - ---ระดับปริญญาเอก 
 3.จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั งหมดทุกระดับกำรศึกษำ   

- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาตรี 
 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 
 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาโท 
 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  
 4.จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั งหมด รวมทั งท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ   

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
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CdsName CdsValues 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
5.คุณวุฒิอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
- - --ระดับปริญญาตรี 0 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต 0 
- - --ระดับปริญญาโท 1 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
- - --ระดับปริญญาเอก 4 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
6. จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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CdsName CdsValues 
- - --บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ   
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 1 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  5 
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 0 
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว   
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   
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CdsName CdsValues 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
7. กำรมีงำนท ำของบัณฑิต   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ)   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)   
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)   
8.ผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท   
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท า
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ   
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CdsName CdsValues 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   
9.ผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก   
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ    
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่
วันที่ออกประกาศ   
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   
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- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   
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ภำคผนวกที่ 1 

ข้อมูลการประชุมระดมความเห็นทิศทางการพัฒนาทุ่งใสไช แผนพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมทางด้าน
ทรัพยากรประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ภำคผนวกที่ 2 
ภำพกำรจัดกิจกรรมงำน ม.อ. วิชำกำรประปี 2560 หลักสตูรทรัพยำกรประมง 

 
กำรจัดนิทรรศกำร กำรเลี ยงปลำแบบผสมผสำน และกำรเลี ยงกบคอนโด 

ภำยใต้หัวข้อ กำรเกษตรครบวงจร (ศำสตร์ของพ่อ สู่งำนของลูก) 
 

จัดโดย หลักสูตรทรัพยำกรประมง ร่วมกับ หลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
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เสวนำวิชำกำร ศำสตร์พระรำชำ (ปลำของพระรำชำ) 

เร่ือง กำรเลี ยงปลำนิลกับโอกำสกำรขยำยกำรผลิตในภำคใต้ 
 

จัดโดย สำขำวิชำทรัพยำกรประมงและชำยฝั่ง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำน  ำจืดสุรำษฎร์ธำนี และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 
 


