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ค าน า 

 

 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้น เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน  แก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2561 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงาน ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด โดยรายงานผลการด าเนินงานตาม

องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน

ของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินก าหนดไว้ว่า “เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และผลเป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” และ

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11 ตัว

บ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา  และผลการประเมินเป็น 

7 ระดับ โดยมีช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงาน ตั้งแต่  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

รายงานฉบับนี้จะสะท้อนภาพการด าเนินงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในทุกมิติในรอบปีการศึกษา

ที่ผ่านมา ซึ่งทางหลักสูตรฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆจากคณะกรรมการการประเมิน

คุณภาพภายในเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงโดยด าเนินการแก้ไขจุดอ่อนและ

เสริมจุดแข็งของหลักสูตรฯ ต่อไป สุดท้ายนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณบุคลากรของหลักสูตรฯ บุคลากรของคณะฯ และทุกหน่วยงานที่ให้ความ

ร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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                    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 รายงานผลการด าเนิ น งาน  หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมห าบัณ ฑิ ต  สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร รายงานโดยคณาจารย์ในหลักสูตร จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการประเมิน

คุณภาพการศึกษาส าหรับปีการศึกษา 2561 โดยใช้ข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2561 มาประกอบ

ในรายงานเท่านั้น  

 เนื่องจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ จึงมีข้อมูล

บางองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ได้รวบรวมมาจากหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะที่ข้อมูลบาง

องค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ได้รวบรวมจากผลการด าเนินงานของหลักสูตรเอง  ในปีการศึกษา 2561 ผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจัดท าขึ้นตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

เกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินในภาพรวม ปรากฏว่า ผลการ

ประเมิน “ผ่าน” และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นไปตาม

เกณฑ์  10  ข้อ  ส่วนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า  

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) มีระดับคุณภาพของหลักสูตร

อยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ใน

เกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) มีระดับ

คุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 2 คะแนน 

AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) มีระดับคุณภาพของ

หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 

คะแนน 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่

ในเกณฑ์ 3 คะแนน 
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AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) เนื่องจากวิทยาเขต ฯ เป็น

ผู้รับผิดชอบคุณภาพของบุคคลากรสายสนับสนุน มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 

คะแนน 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) มีระดับคุณภาพของ

หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) มีระดับคุณภาพของ

หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่

ในเกณฑ์ 2 คะแนน 

AUN. 11 ผลผลิต (Output) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 2 คะแนน 

 

 

   

 



1 
 

บทที่ 1 

ส่วนน า 

 

1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางกิจกรรมการเกษตรที่

หลากหลายและเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญของภาคใต้ตอนบน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ  

ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผลและปศุสัตว์ เกษตรกรและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต้องการองค์ความรู้ ที่ได้

จากงานวิจัยเฉพาะด้านการเกษตรสูงมาก เพ่ือประกอบการด าเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งเรื่อง

คุณภาพและปริมาณ ในด้านการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเก็บรักษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมใน

การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน จ าเป็นต้องค านึงถึงศักยภาพในการตอบสนอง และสามารถรองรับความ

ต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสามารถน าความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของ

ประเทศ รวมถึงภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงมี

ความต้องการจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นเพ่ือ

ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2557 โดยตัวเล่มหลักสูตร ได้รับอนุมัติ/รับทราบการอนุมัติหลักสูตร 

จากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 353 (9/2556) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

และในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรไปแล้ว จากสภาวิทยาเขต

หาดใหญ่ในคราวประชุม ครั้งที่ 25 (3/2562) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   

 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในการวิจัยและสร้างองค์ ความรู้ที่จะ

น ามาใช้ในการพัฒนาการผลิตพืช และสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล และผลิต

มหาบัณฑิตที่มีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรู้ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ  

 2.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการ

พัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในระดับพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและนานาชาติ 
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3. การบริหารหลักสูตร 

3.1 กรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการ

ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3.3 มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไป

อย่างมีคุณภาพ 

3.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลให้การบริหารงานหลักสูตรใน

ด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

4.1 การบริหารงบประมาณ 

4.1.1 วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ

เรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น

เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

4.1.2 คณะและหลักสูตรบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากวิทยาเขตเพ่ือใช้ในการ

สนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของคณาจารย์และนักศึกษา 

4.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 

4.2.1 หนังสือ/ต ารา ให้การสนับสนุนโดยหอบรรณสารสารสนเทศซึ่งให้บริการด้านหนังสือ ต ารา

ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

4.2.2 สื่อการเรียนรู้ งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิคส์  บริการโสตทัศนูปกรณ์ และจัดการเครือข่าย เพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูล สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.2.3 ครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์  ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 

ให้บริการครุภัณฑ์และวัสดุทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการ รวมถึงการท าโครงงาน

หรืองานวิจัยของนักศึกษา 

4.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

4.3.1 วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
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4.3.2 หนังสือ/ต ารา มีคณะกรรมการวางแนวทางในการจัดซื้อหนังสือ อาจารย์ผู้สอนและ

ผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต าราการเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการเพื่อจัดหาเพ่ิมเติม 

4.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความต้องการ

ทรัพยากรที่ต้องการเพ่ิมเติม และแจ้งความต้องการไปยังวิทยาเขต หรือหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เพ่ือการ

จัดสรรงบประมาณและจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม 

4.3.4 มีคณะกรรมการจัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนและติดตามการใช้ทรัพยากร 

4.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

4.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

4.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 

5. การบริหารคณาจารย์ 

5.1 การรับอาจารย์ใหม ่

คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

5.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้สอนจะต้องร่วมกันวางแผน

และปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

ข้อสอบ คณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา คณาจารย์ร่วมเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

5.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษจะค านึงถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติในรายวิชาที่จะแต่งตั้งโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
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ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  

 

7. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

7.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆแก่นักศึกษา 

7.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการแต่งตั้งจากคณาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่ให้

ค าปรึกษาทางวิชาการ เช่น การวางแผนการเรียน เป็นต้น 

7.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษา

ปัญหาทางวิชาการส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา 

7.1.3 มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

  7.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

7.2.1 นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน

และวิธีการประเมินผล 

7.2.2 จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 

7.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 

8. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

8.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

8.2 มีการส ารวจการได้งานท าของมหาบัณฑิตทุกป ี

8.3 มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน และสังคม 

 

9. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 

1 

ปีท่ี 

2 

ปีท่ี 

3 

ปีท่ี 

4 

ปีท่ี 

5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา(ถ้ามี) 

x x x x X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 

1 

ปีท่ี 

2 

ปีท่ี 

3 

ปีท่ี 

4 

ปีท่ี 

5 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

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

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x x X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

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

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 x x x X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x X 

(11) (11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x X 

(12) (12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x X 

(13) (13) นักศึกษามีการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือ

นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องต่อคน 

  x x X 
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10. โครงสร้างหลักสูตร  

 แผน ก แบบ ก 1 *    36 หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์      36 หน่วยกิต 

 

 แผน ก แบบ ก 2     36 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ       9 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือก       9 หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์      18 หน่วยกิต 

*หมายเหตุ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา สัมมนา 1  และ 

สัมมนา 2 โดยไม่นับหน่วยกิต 

 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 11.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องมีผลงานวิจัยและผลงาน

ตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 11.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
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บทที่ 2 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 

ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 
(แบบฟอร์มนี้ใช้ส าหรับกรณีที่นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ. 2548 และ 

ยังไม่มี/ยังไม่ใช้หลักสูตรฉบับใหม่ที่ใช้เกณฑ์ สกอ. 2558) 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

                                                        ………………………………………………………….  
                               (ผศ. ดร. ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา)                                     

                                                    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                    วันที่...................................... 

 
ผู้ประสานงานเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
1. ชื่อ.....ผศ. ดร. ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา...    
    ต าแหน่ง......ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร........ 
    โทรศัพท์.............083-5055066..............  E-mail………Daungkhae.k@psu.ac.th……… 
2. ชื่อ........ดร. อุมาพร   แพทย์ศาสตร์........... 
    ต าแหน่ง......อาจารย์ประจ าหลักสูตร............  
    โทรศัพท์.......... 090-4093163...............  E-mail……Umaporn.p@psu.ac.th………… 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร....วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.....สาขาวิชา....วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร….  
พ.ศ....2556.... คณะ....วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..... 
(ส าหรับ พ.ศ. กรุณาระบุ พ.ศ. ของหลักสูตรฉบับล่าสุดที่ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว ณ 
วันทีเ่ขียนรายงานฉบับนี้) 
 
 หลักสูตรฉบับล่าสุดผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่....... 353 (9/2556).........         
วันที่.... 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556...... 
(ดูได้จากตัวเล่มหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อที่ 6)  
โดยมีก าหนดเปิดสอนในเดือน.....สิงหาคม......พ.ศ......2557....... (ดูได้จากตัวเล่มหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อที่ 6)  
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ (แบบฟอร์ม 2548) 
 

เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตาราง 1.1 
ตารางท่ี 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา1 
(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ตรง สัมพันธ์ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. 

โอภาส พิมพา* 

3 4106 00913 10 5 

 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. โอภาส 

พิมพา* 

3 4106 00913 10 5 

 

Ph.D. (Ruminant 

Nutrition), 2545 

วท.ม. (สัตวศาสตร์), 

2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

2534 

  

2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา* 

3 8498 00083 72 1 

2 ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล 

3 9006 00009 60 9 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร), 2557 

วท.ม. (พืชศาสตร์), 2550 

วท.บ. (ผลิตกรรม

ชีวภาพ), 2547 

  

3 ดร. สุชาติ  เชิงทอง* 
5 8417 00005 65 4 

3 ดร. สุชาติ  เชิงทอง* 
5 8417 00005 65 4 

Ph.D. (Forestry), 2542 

M.Agr.St. (Crop 

Science), 2532 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

2526 

  

4  ดร. จรัสลักษณ์  เพชรวัง 
3 8499 00038 31 4 

4  ดร. อุมาพร แพทย์ศาสตร ์

3 2205 00110 14 2 

Ph.D. (Applied 

Biological Sciences), 

2557 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร), 2548 

  

                                                           
1 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ

ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา1 
(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ตรง สัมพันธ์ 

วท.บ.(สัตวศาสตร์), 

2545 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สุ
รพล ฐิติธนากุล 

3 7599 00006 42 7 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล 
ฐิติธนากุล* 

3 7599 00006 42 7 

Doctorate 

(Ecophysiologievégét

ale), 2556 

วท.ม. (พืชสวน), 2548 

วท.บ. 

(เทคโนโลยีการเกษตร), 

2543 

  

 
หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * ท้ายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ข้อ 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านที่เป็น “อาจารย์ประจ า” มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หรือไม่ 

1.1 ก. ในระหว่างปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดปัจจุบันทุกท่าน 
(คอลัมน์ที่สองในตารางที่ 1.1) ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่2 (หมายถึงยังมีการจ้างงานตั้งแต่เริ่มปีการศึกษาที่ท า
การประเมินในครั้งนี้ จนถึงปัจจุบันหรือไม่) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 

 
 
 

                                                           
2 ก. ในอดีตเคยพบว่า ในหลักสูตรจ านวนหนึ่งยังคงมีชื่ออาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว หรืออาจารย์ที่เกษียณแล้ว (และไม่ได้รับการจ้างต่อ) เป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ข. หากผู้ประเมินสืบค้นการจ้างงานของอาจารย์ท่านใดใน  https://dss.psu.ac.th/dss_person/main.asp  แล้วไม่พบหลักฐาน  หลักสูตรควรมี
หลักฐานเป็นสญัญาการจ้างงาน 
ค. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน 
(จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557) 
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1.1 ข. อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านเป็น “อาจารย์ประจ า” ซึ่งท าหน้าที่สอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร3 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร4 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
1.3 อาจารย์แต่ละท่านสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 
 

                                                           
3 ก. อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อหรือมีปัญหาสุขภาพหรือมีอุปสรรคจากเหตุอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา จะไม่เข้าเกณฑ์ในข้อนี้  

 ข. สกอ. ก าหนดเกณฑ์ส่วนนี้มีเพราะเกรงว่าหลักสูตรอาจใส่ชื่ออาจารย์เพ่ือให้ครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงในหลักสูตร ซึ่งมี
ผลกระทบต่อคุณาพหลักสูตร 

4 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า “ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึง
ขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

เป็นอาจารย์ประจ าเกนิกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้  
แต่อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุด
เพียง 2 หลักสูตรในกรณีของ  
-หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีชื่อสาขาเดียวกัน 
-หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
ปกติท่ีได้ประจ าอยู่แล้ว (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 
เม.ย. 2549)  
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1.3ก. หลักสูตรของท่านได้ระบุชัดเจนในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการใช่หรือไม่ (หรือสภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นว่า หลักสูตรของท่านเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการใช่หรือไม่)5 
 ใช่            
 ไม่ใช่  

1.3ข. หลักสูตรของท่านเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุในข้อ 1.3 หรือไม่ (เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่ระบุ)6 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

                                                           
5 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน 

เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+
เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)  
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา  
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

6ผู้ประเมินจะตรวจสอบเกณฑ์ในข้อนี้โดยใช้ฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
 

มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา) หรือ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม/อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
3) อาจารย์ผู้สอน (คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

ปริญญาเอก มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน 
โดยแยกเป็นรายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (แต่
หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 

(หากผลงานเป็น proceeding บอกระบุเลขหน้าด้วยเพ่ือให้รู้ว่าไม่ได้เป็นบทคัดย่อเพียงอย่างเดียว 
ทั้งนี้  proceeding ที่มีเฉพาะบทคัดย่อไม่สามารถนับว่าเป็นผลงานตามเกณฑ์นี้ได้) 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 1 ชื่อ.........รองศาสตราจารย์ ดร. โอภาส พิมพา............ 
      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย....20...ปี (นบัถึง สค.ของปีที่ท าการประเมินในครั้งนี้) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

บดี ค าสีเขียว  โอภาส พิมพา และ ปิยะรัตน์ นาควิโรจน์ 2561. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

 ทางเคมี คอนเด้นส์แทนนินและการผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลองของส่วน

 ต่างๆ ของยอดกระถิน.  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(2) (พิเศษ 2): 686-696. 

อินทิรา มัตตาพงศ์ บดี ค าสีเขียว โอภาส พิมพา และเจษฎา รัตนวุฒิ. 2561. การศึกษาการตลาดแพะของ

 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร35 (2) 

 (พิเศษ 2): 400-407 

 หลักหรือร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอนในข้อใดข้อ
หนึ่งต่อไปนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา) หรือ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม/อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
3) อาจารย์ผู้สอน (คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
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บดี ค าสีเขียว โอภาส พิมพา สาโรจน์ เรืองสุวรรณ และทองสุข เจตนา 2559. การศึกษาการใช้ใบปาล์มน้ ามัน

 เป็นแหล่งอาหารหยาบหลักในอาหารส าเร็จส าหรับแพะเนื้อ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 

 2 ฉบับพิเศษ 1 : 405-410.  

Pastsart, U. and Pimpa, O. 2018. Meat quality, colour stability, lipid and protein oxidation of 

broilers on diets supplemented with Piper sarmentosum leaves.  Indian Journal of 

Animal Research, DOI: 10.18805/ijar.B-942. 

Rattanawut, J., Pimpa, O. and Yamauchi, K. 2018. Effects of dietary bamboo vinegar 

supplementation on performance, eggshell quality, ileal microflora composition, and 

intestinal villus morphology of laying hens in the late phase of production. Animal 

Science Journal, 89: 1572-1580. 

Khamseekhiew, B.  O. Pimpa and P. Nakaviroj. 2017. Comparative drying methods on 

 condensed tannin contents and in vitro gas production in Leucaena leucocephala, 

 Acacia mangium Willd and oil palm (Elaeis guineesis Jacq) frond. Khon Kaen Agric. J. 

 46 (suppl.) 106-112.  

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

Khamseekhiew, B., Pimpa, O., Jettana, T. and Nakaviroj, P.  2017. Effects of oil palm  

leaflets in total mixed ration on nitrogen utilization, rumen fermentation and growth in 

goats. The 6th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for 

Developing Countries. (SAADC 2017) October  16-19, 2017. Batu, East Java, Indonesia. 

Pimpa, O. 2017. The innovation of teaching in beef and dairy production subject by 

 problem based learning.  The 1st conference in active learning: classroom of the 

 future. Walailak University. 27-28 March 2017. 

Pimpa, O., Khamseekhiew, B. and Pimpa, B. 2017. Dietary protein requirement for 

 maintenance  and growth of Southern Thai indigenous cattle. The 2nd 

 International Conference on  Animal Nutrition and Environment. November 1-4, 

 2017. Khon Kaen, Thailand.   

Binsulong, B., Pastsart, U. and Pimpa, O. 2016. Effect of using oil palm fronds and Napier 

grass as roughage in total mixed ration supplemented with bypass fat on meat quality 

of feedlot cattle. The 62nd International Congress of Meat  Science and Technology, 

14-19 August 2016, Bangkok, Thailand.  
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Pastsart, U. and Pimpa, O. 2016. Growth performance and meat quality of broilers fed   
 diets  supplemented with piper samentosum Roxb. Leaves. The 62nd International 

Congress of Meat Science and Technology, 14-19 August 2016, Bangkok, Thailand. 
Pimpa, O. 2016. Animal production and technology transfer. The 5th National Animal 

 Science conference, 28-30 June 2016. 

Khamseekhiew, B., Pimpa, O., and Jettana, T. 2015. Productive performance and  production 

cost of different cross bred meat Goats fed high levels of OPL in fermented TMR. The 

5th International conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing 

Countries (SAADC 2015) October 27-30, 2015. Dusit Thani Pattaya Hotel, Thailand.  

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 2 ชื่อ..........ดร. เยาวพรรณ  สนธิกุล............ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย...4....ป ี(นับถึง สค.ของปีที่ท าการประเมินในครั้งนี้) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

จันทร์เพ็ญ ใจซื่อ นิรันดร ภูวัน ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ธีร ศรีสวัสดิ์ สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ อ่อนสนิท  
และเยาวพรรณ สนธิกุล. 2562. การใช้เทคนิค Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) 
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes mirabilis) 
ในหลอดทดลอง. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1). 515-522. 

เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากลุ สรายุทธ อ่อนสนิท และ 
เยาวพรรณ สนธิกุล. 2562. การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิง
โดยใช้เครื่อง หมายเอสเอสอาร์. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1). 1416-1424. 

เยาวพรรณ สนธิกุล ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา เบญจมาศ สมวงศ์ และสุรพล ฐิติธนากุล. 2562. ผลของวัสดุ 
เพาะและวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของหัวร้อยรู. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 
1). 1425-1430. 

เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ อ่อนสนิท  และ
เยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การสกัดดีเอ็นเอของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ Nepenthes  
mirabilis. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (2). หน้า 28-33. 

พัชรี นาคแก้ว เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล                 
ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์เพ่ือศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในพ้ืนที่ทุ่งใสไช จ.สุราษฎร์ธานี. วารสารพืชศาสตร์
สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (2). หน้า 24-27. 
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สุรพล ฐิติธนากุล วิชุดา เพชรน้อย เยาวพรรณ สนธิกุล สุชาติ เชิงทอง และ บุญฑริกา ใจกระจ่าง. 2559. 
ปริมาณธาตุอาหารในใบก่อนการออกดอกของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)                    
พันธุ์โรงเรียน.วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (1) : 40-44. 

เยาวพรรณ  สนธิกุล   สนธชิัย  จันทร์เปรม   พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์  และ เสริมศิริ  จันทร์เปรม.  2558.  การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสักและการทดสอบความต้านทานต่อสารปฏิชีวนะของเนื้อเยื่อสักเพ่ือการถ่ายยีน.  
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับที่ 46 (2) : 101-113. 

Musimun, C., Chuysongmuang, M., Permpoonpattana, P., Chumkeaw, P., Sontikun, Y., 
Ummarat, N. and Srisawat, T. 2017. FACS analysis of bacterial responses to extracts 
of Vatica diospyroides Fruit show dose and time dependent induction patterns. 
Walailak Journal : Agricultural Technology and Biological Sciences 14(11) : 883-891. 

Kanjanasopa, D., Somwong, B., Srisawat, T., Thitithanakul, S., Sontikul, Y. and Choengthong, 
S. 2017. Callus induction and somatic embryogenesis from cultured zygotic embryo 
of Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr. an edible native plant species in Southern 
Thailand. Walailak Journal : Agricultural Technology and Biological Sciences 14(11) : 
875-882. 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 3 ชื่อ........ดร..สุชาติ  เชิงทอง................. 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย...18...ปี (นับถึง สค.ของปีที่ท าการประเมินในครั้งนี้) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

สุรพล ฐิติธนากุล วิชุดา เพชรน้อย เยาวพรรณ สนธิกุล สุชาติ เชิงทอง และ บุญฑริกา ใจกระจ่าง. 
 2559. ปริมาณ ธาตุอาหารในใบก่อนการออกดอกของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)                              
พันธุ์โรงเรียน.วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ปีที่3 ฉบับพิเศษ (I), 40-44. 

สุรพล ฐิติธนากุล และสุชาติ เชิงทอง.  2557. ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) โพแทสเซียมไนเตรต 
(KNO3) และไทโอยูเรีย (Thiourea) ต่อการแตกตาในเงาะ (Nephelium lappaceum L.) พันธุ์
โรงเรียน. วารสารแก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 3), 25-31 

Kanjanasopa, D., Somwong, B., Srisawa, T., Thitithanakul, S., Sontikul, Y., and Choengthong, 

S. 2017. Callus induction and somatic embryogenesis from cultured zygotic embryo 

of Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr., an edible native plant species in Southern 

Thailand.  Walailak Journal of Science and Technology. 14(11): 875-882.    

Ketsaraporn Suttapong, Suthijit Choengthong, Chompunoot Duangjan, Sirinuch Loykulnun 
and  Suchart Choengthong.  2014.  Benchmarking and Best Practices in Plam Oil 
Contract Farming, in Sourthern Thailand. International Journal of Applied Business and  
Economic Research. Vol. 12, No. 2: 451 – 464. 
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Choengthong, S.  and Choengthong , S.  (2014) .  ProductionR and Marketing of Papaya in  
Surat Thani, Thailand: Present Practice and  Its Opportunity. Acta Hortic. 1022, 175-
180. 

Suthijit Choengthong, Weerasak Kongrithi, Suchart Choengthong and Benyapa Chuaymuang. 
 2014. The Current Status and Future Trend of Farm Production  and Marketing of 
Para Rubber in the Upper East Coast Provinces of  Southern Thailand. Advanced 
Materials Research. Vol. 844 pp 30 – 33. 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 4 ชื่อ.......ดร..อุมาพร..แพทย์ศาสตร์........ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย...12...ปี (นับถึง สค.ของปีที่ท าการประเมินในครั้งนี้) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

Pastsart U., Prompakdee, N. and Promtansud, V. 2019. Quality evaluation and texture profile 
analysis of beef patties formulated with Roselle (Hibiscus sabdariffa L.). Khon Kaen 
Agricultural Journal, 47 SUPPL. 2: 1029-1034. 

Pastsart U.  2019. Effect of Melastoma malabathricum supplementation in drinking water on 
growth performance, carcass and meat quality of broilers. Khon Kaen Agricultural 
Journal, 47 SUPPL. 1: 769-774. 

Pastsart U.  2018. Effect of dietary Piper samentosum (Wild betal) leaves on activity of 
antioxidant enzymes in chicken meat. Prawarun Agriculture Journal, 15(2) 2018: 319-324. 

Pastsart U.  and Pimpa, O.  2018.  Meat quality, colour stability, lipid and protein oxidation of 
broilers on diets supplemented with Piper sarmentosum leaves.   Indian Journal of 
Animal Research, DOI: 10.18805/ijar.B-942.  

Pastsart U. and Nakawiroj, P. 2018. Meat quality and texture profile analysis of meat duck and 
spent duck in Surat Thani province.  Khon Kaen Agricultural Journal, 46 SUPPL. 1: 639-
643. 

Pastsart U.  and Pimpa, O.  2016.  Growth performance and meat quality of broilers fed diets 
supplemented with Piper sarmentosum Roxb.  LEAVES.  Proceedings of the 62nd 
International Congress of Meat Science and Technology, Bangkok, Thailand, August 14-
19, 2016. 

Pastsart U. , Lescouhier S. and De Smet, S. 2015. Effect of high post-mortem temperature on 
protein solubility and colour stability in pork.  Thai Journal of Animal Science, (special 
volume) 1, 143-148. 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 5 ชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร..สุรพล  ฐิตธินากุล.......... 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย...12...ปี (นับถึง สค.ของปีที่ท าการประเมินในครั้งนี้) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

จันทร์เพ็ญ ใจซื่อ นิรันดร ภูวัน ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ธีร ศรีสวัสดิ์ สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ อ่อนสนิท  
และเยาวพรรณ สนธิกุล. 2562. การใช้เทคนิค Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) 
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes mirabilis) 
ในหลอดทดลอง. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1). 515-522. 

เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวเิชียร สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ อ่อนสนิท และ 
เยาวพรรณ สนธิกุล. 2562. การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิง
โดยใช้เครื่อง หมายเอสเอสอาร์. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1). 1416-1424. 

เยาวพรรณ สนธิกุล ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา เบญจมาศ สมวงศ์ และสุรพล ฐิติธนากุล. 2562. ผลของวัสดุ 
เพาะและวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของหัวร้อยรู. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 
1). 1425-1430. 

วรรณทกาญจน์ เอียดเหตุ ชินวรณ์ เพ็งระวะ ธันวา อินทร์อ๋อง สุรพล ฐิติธนากุล และดวงแขฑิตา กาญจน
โสภา. 2562. ความมีชีวิตและการปลดปล่อยแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่ถูกตรึงด้วยอัลจิเนต. แก่น
เกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1). 1697-1704. 

สุรพล ฐิติธนากุล วิชุดา เพชรน้อย เยาวพรรณ สนธิกุล สุชาติ เชิงทอง และ บุญฑริกา ใจกระจ่าง. 2559. 
ปริมาณธาตุอาหารในใบก่อนการออกดอกของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)          พันธุ์
โรงเรียน.วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (I), 40-44. 

เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ อ่อนสนิท  และ
เย า ว พ ร ร ณ  ส น ธิ กุ ล .  2559.  ก า ร ส กั ด ดี เ อ็ น เ อ ข อ ง ห ม้ อ ข้ า ว ห ม้ อ แ ก ง ลิ ง 
สายพันธุ์ Nepenthes mirabilis. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่  3 ฉบับพิเศษ (2). 
หน้า 28-33. 

พัชรี นาคแก้ว เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล                    
ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์เพ่ือศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในพ้ืนที่ทุ่งใสไช จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารพืช
ศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (2). หน้า 24-27. 

เอรียา   เทพรินทร์ สมพงษ์ สุขขาวงษ์ สุรัตน์วดี ชูโชติ สรายุทธ อ่อนสนิท และสุรพล ฐิติธนากุล. 2558.
อุณหภูมิที่ เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ Nepenthes mirabilis. 
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(ฉบับพิเศษ 1), 250-254. 

นิตยา เกตุแก้ว ดวงรัตน์ ชูเกิด และสุรพล ฐิติธนากุล. การผลิตไข่น้ าด้วยน้ าทิ้ง จากบ่อเลี้ยงปลาดุก. วารสาร
เกษตรพระจอมเกล้า 33(ฉบับพิเศษ 1), 869-876. 
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สุรพล ฐิติธนากุล และ สุชาติ เชิงทอง. 2557. ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3)โพแทสเซียมไนเตรต (
KNO3) และไทโอยูเรีย (Thiourea) ต่อการแตกตาในเงาะ (Nephelium lappaceum L.) พันธุ์
โรงเรียน. วารสารแก่นเกษตร 42(ฉบับพิเศษ 3), 25-31.  

สมยศ มิฉา และ สุรพล ฐิติธนากุล. 2557. การเจริญเติบโตและการปรับตัวของยางพารา (Hevea 
brasiliensis) อายุ 1 ปี พันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 ในสภาวะน้ าท่วมขัง. วารสารแก่นเกษตร 
42 (ฉบับพิเศษ 3), 362-367. 

Kanjanasopa, D., Somwong, B., Srisawa, T., Thitithanakul, S., Sontikul, Y., and Choengthong, 
S. 2017. Callus induction and somatic embryogenesis from cultured zygotic embryo 
of Eleiodoxa conferta ( Griff. )  Burr. , an edible native plant species in Southern 
Thailand.  Walailak Journal of Science and Technology. 14(11): 875-882.    

Thitithanakul, S., N. Ma, S. Sukkawong and B. Jaikrajang.  2017. Determination of nitrogen 
and  phosphorus requirement of the RRIM 600 and RRIT 251 young rubber trees. 
Walailak J Sci & Tech. 14(7): 571-580.   

 
    (กรุณาเพิ่มรายชื่อและข้อมูลอ่ืน ๆ จนครบตามจ านวนอาจารย์ที่ได้ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) 
 
2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์7,8 (กรุณาดูเกณฑ์ในตอนต้นของ
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 

                                                           
7 ก. หลักสูตรปริญญาโท ก าหนดให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญา โทได้  แม้จะยังไม่มี

ผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญ ญาโทและ
ปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
ข. คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ
ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 
8 ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการ
ท าวิจัยนั้น ๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การ
รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อ
เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557) 
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ข้อ 3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านมีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามท่ีระบุใน
คอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1  
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
ข้อ 3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (อยู่ในคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด....................................................... ........................... 
 
ข้อ 3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรด้วย (เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ข้อ 10.3) 
 เป็นไปตามเกณฑ์ (นั่นคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน อย่างน้อยต้องท าหน้าที่อย่างใด

อย่างหนึ่งตามที่ระบุ)           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 
3.4 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

อย่างน้อย 3 ราย 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
3.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่อง 
หมาย “*”) มีคุณวุฒิดังนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
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ปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน9หรือ 
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน 

ปริญญาเอก 
 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันหรือ 
มีต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 

เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ทัง้อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ) 

 
อาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์หมายถึงอาจารย์ที่ได้ท าการสอนจริงในช่วงปีการศึกษาที่ประเมิน มิใช่

รายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ปรากฏอยู่ในตัวเล่ม มคอ. 2 หรือเล่มหลักสูตร 
อาจารย์พิเศษตามเกณฑ์ข้อนี้ คือ อาจารย์ที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ที่สังกัด

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นอาจารย์ประจ า 
การเปิดสอนรายวิชาในหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 เลือกตอบ ดังนี้ 

            มีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561  (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 4.1) 
 ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 (ข้ามไปท าข้อ 5) 
 

ตารางท่ี 4.1 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน (ทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์
พิเศษ) ที่สอนรายวิชาในหลักสูตร ไม่รวมวิชาวิทยานิพนธ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1. ผศ. ดร. ธีร ศรีสวสัดิ ์ ปร.ด. (ชีววิทยา), 

2548 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
ชีววิทยา, 2541 

    

2. ผศ. ดร. บดี ค าสีเขียว Ph.D.  (Animal      

                                                           
9 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ

ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

Production), 2549 

M.Sc. (Ruminant 

Nutrition), 2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 
2535 

3. รศ.ดร. โอภาส พิมพา* 

 

Ph.D. (Ruminant 

Nutrition), 2545 

วท.ม. (สัตวศาสตร์), 

2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
2534 

    

4. ผศ.ดร. ดวงแขฑิตา กาญ
จนโสภา         

ปร.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร), 2549 

วท.ม. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

2543 

วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 
2540 

    

5. ดร. สุชาติ เชิงทอง 

 

Ph.D. (Forestry), 

2542 

M.Agr.St. (Crop 

Science), 2532 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
2526 

    

6. ดร. จรสัลักษณ์ เพชรวัง  

 

วท.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

2551 

วท.ม. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ), 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

2543 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์), 2538 

7. ผศ. ดร. สุรพล ฐิติธนา

กุล 

 

Doctorate 

(Ecophysiologie 

végétale), 2552 

วท.ม. (พืชสวน), 2548 

วท.บ. 

(เทคโนโลยีการเกษตร), 

2543 

    

8. ดร. ดาริกา คงฤทธิ ์

 

Ph.D. (Bioresources 

and Product), 2550 

M.Agro.Sc. 

(Agricultual 

Science), 2543 

วท.บ (จุลชีววิทยา), 

2539 

    

9. ดร. อุมาพร แพทย์

ศาสตร ์

 

Ph.D. (Applied 

Biological Sciences), 

2557 

วท.ม. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร), 2548 

วท.บ. (สัตวศาสตร์), 

2545 

    

10. ดร. ปฏิมา เพิ่มพูน

พัฒนา 

 

Ph.D. (Biology), 

2556 

วท.ม. (จุลชีววิทยา), 

2546 

วท.บ. 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

2544 

11. ดร. เยาวพรรณ สนธิกุล 

 

ปร.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร), 2556 

วท.ม. (พืชศาสตร์), 

2551 

วท.บ. (ผลิตกรรม

ชีวภาพ), 2548 

    

12. ผศ. ดร. วิกันดา รตัน

พันธ ์

ปร.ด. (กีฏวิทยา), 

2551 

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ

แวดล้อม), 2544 

วท.บ. (ชีววิทยา), 

2540 

    

  13. ผศ. ดร. เจษฎา รตัน

วุฒิ 

 

Ph.D. (Animal 

Science), 2554 

วท.ม. (การผลิตสตัว์), 

2549 

วท.บ. (สัตวศาสตร์), 

2544 

    

14. ดร.นิตยา อัมรัตน ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ), 2554 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 

2549 

วท.บ. (ชีววิทยา), 

2546 
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กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน โดยแยกเป็น
รายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
***หากได้รายงานข้อมูลของอาจารย์ท่านใดในเกณฑ์ที่ 2 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) แล้ว ไม่ต้องรายงาน
ซ้ าในหัวข้อนี้  
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 1 ชื่อ......ผศ. ดร. ธีร ศรีสวัสดิ์............. 
      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย.... 13....ปี (นับถึง ส.ค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

จุฑาทิพย์ อยู่เกลื่อน ธีร ศรีสวัสดิ์ จรีพร เรืองศรี และปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา. 2559. ฤทธ์ิของสารสกัดจากดอก
จันทน์กะพ้อชนิด LS ต่อการต้านแบคทีเรียก่อโรคในกุ้ง. แก่นเกษตร. 44: 214-222. 

นิตยา อัมรัตน์ , กานต์สิรี ธิมาบุตร และ ธีร ศรีสวัสดิ์ . 2559. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากกิ่งเคี่ยม 
(Cotylelobium lanceolatum Craib.) ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรค หลังการเก็บเกี่ยวของผลเงาะ. 
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 3 (ฉบับพิเศษ I) : 132-137. 

พัชรี นาคแก้ว เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล  
ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์เพ่ือศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในพ้ืนที่ทุ่งใสไช จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารพืช
ศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (2). หน้า 24-27. 

เยาวพรรณ สนธิกุล , สุรพล ฐิติธนากุล , ปาริชาต นิลวิเชียร, พัชรี นาคแก้ว, ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา, 
เบญจมาศ สมวงศ์ และ ธีร ศรีสวัสดิ์. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์เพ่ือศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง ในพ้ืนที่ทุ่งใสไช จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารพืช
ศาสตร์สงขลานครินทร, 3 (Supplementary 2) : 20-27 

สุรพล ฐิติธนากุล, ธีร ศรีสวัสดิ์, อมรรัตน์ แก้วคุ้มภัย, สรายุทธ อ่อนสนิท และ เยาวพรรณ สนธิกุล. 2561. 
วิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิง. 
วาราสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 49 (1 (ฉบับพิเศษ)) : 225-229. 

Chumkaew P, Srisawat T. 2019. New neolignans from the seeds of Myristica frangrans and 
their cytotoxic activities. Journal of Natural Medicines. 73 (1) : 273-277. 

Thimabut K, Keawkumpai A, Permpoonpattana P, Klaiklay S, Chumkaew P, Kongrit D, 
Pechwang J, Srisawat T. 2018. Antibacterial potential of extracts of various parts of 
Catunaregam tomentosa ( Blume ex DC)  Tirveng and their effects on bacterial 
granularity and membrane integrity.  Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 
17(5): 875-882. 
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Kanjanasopa, D., Somwong, B., Srisawat, T., Thitithanakul, S., Sontikul, Y., and Choengthong, 
S. 2017. Callus induction and somatic embryogenesis from cultured zygotic embryo 
of Eleiodoxa conferta ( Griff. )  Burr. , an edible native plant species in Southern 
Thailand.  Walailak Journal of Science and Technology. 14(11): 875-882. 

Musimun C, Chuysongmuang M, Permpoonpattana P, Chumkaew P, Sontikul Y, Ummarat N, 
Srisawat T.  2017.  FACS analysis of bacterial responses to extracts of Vatica 
diospyroides fruit show dose and time dependent induction patterns.  Walailak 
Journal of Science and Technology. 14(11): 883-891. 

Sriwiriyajan S, Sukpondma Y, Srisawat T, Madla S, Graidist P. 2017. (-)-Kusunokinin and 
 piperloguminine from Piper nigrum: An alternative option to treat breast cancer. 
 Biomedicine & Pharmacotherapy. 92: 732-743. 
Chumkaew P, Pechwang J, Srisawat T. 2017. Two new antimalarial quassinoid  derivatives 

from the stems of Brucea javanica. Journal of Natural Medicines. 71:  570-573. 
Chumkaew P, Srisawat T. 2017. Antimalarial and cytotoxic quassinoids from the roots  of 

Brucea javanica. Journal of Asian Natural Products Research. 19(3): 247-253. 
Tedasen A, Sukrong S, Sritularak B, Srisawat T, Graidist P. 2016. 5,7,4’-Trihydroxy-6,8-

diprenylisoflavone and lupalbigenin, active components of Derris scandens, induce 
cell death on breast cancer cell lines. Biomedicine & Pharmacotherapy.  81: 235-
241. 

Srisawat T, Suvarnasingh A, Maneenoon K. 2016. Traditional medicinal plants notably used 
to treat skin disorders nearby Khao Luang mountain hill region, Nakhon Si 
Thammarat, Southern Thailand. Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants.  22: 
35-56. 

Srisawat T, Kanokwiroon K, Graidist P, Sukpondma Y. 2015. Vatica diospyroides  Symington 
type LS root extract induces antiproliferation of KB, MCF-7, NCI-H187,  without 
toxicity against normal Vero cells. Tropical Journal of Pharmaceutical  Research. 
14(6): 1319- 1326. 

Srisawat T, Sukpondma Y, Graidist P, Chimplee S, Kanokwiroon K. 2015. The dose 
 dependent in vitro responses of MCF-7 and MDA-MB-231 cell lines to extracts of 
 Vatica diospyroides Symington type SS fruit include effects on mode of cell 
 death.  Pharmacognosy Magazine. 11(43): S148-S155. 
Chumkaew P, Srisawat T. 2014. Phytochemical and malarial screening of Brucea  javanica 

plant extracts. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research.  6(12): 253-256. 
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Srisawat T, Sukpondma Y, Chimplee S, Kanokwiroon K, Tedasen A, Graidist P. 2014. Extracts 
 from Vatica diospyroides type SS fruit show low dose activity against MDA-MB-468 
 breast cancer cell line via apoptotic action. BioMed Research International. Vol. 2014. 
Article ID 479602. 8 pages. 

 
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 2  ชื่อ........ผศ. ดร. บดี   ค าสีเขียว........... 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย....12....ปี (นับถึง ส.ค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

บดี ค าสีเขียว  โอภาส พิมพา และ ปิยะรัตน์ นาควิโรจน์. 2561. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
 ทางเคมี คอนเด้นส์แทนนินและการผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลองของส่วน
 ต่างๆ ของยอดกระถิน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(2) (พิเศษ 2): 686-696. 

อินทิรา มัตตาพงศ์ บดี ค าสีเขียว โอภาส พิมพา และเจษฎา รัตนวุฒิ. 2561. การศึกษาการตลาดแพะของ
 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร35(2) 
 (พิเศษ 2): 400-407 

รุ่งรัตน์ ประสมสุข ศศิวิมล เมืองแมน เจษฎา รัตนวุฒิ และบดี ค าสีเขียว. 2561. ผลของการเสริมดอกหาง
 นกยูงฝรั่งใน อาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. วารสารวิจัยและส่งเสริวิชาการ
 เกษตร 35(2) (พิเศษ 2): 15-21. 

สุธา โอมณี และ บดี ค าสีเขยีว 2559. การเลี้ยงแพะเนื้อและการตลาดในภาคใต้ :กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์
 ธานี. แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 2 : 230-237. 

บดี ค าสีเขียว โอภาส พิมพา สาโรจน์ เรืองสุวรรณ และทองสุข เจตนา 2559. การศึกษาการใช้ใบปาล์มน้ ามัน
 เป็นแหล่งอาหารหยาบหลักในอาหารส าเร็จส าหรับแพะเนื้อ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 
 2 ฉบับพิเศษ 1 : 405-410.  

Khamseekhiew, B.  O. Pimpa and P. Nakaviroj. 2017. Comparative drying methods on 
 condensed tannin contents and in vitro gas production in Leucaena leucocephala, 
 Acacia mangium Willd and oil palm (Elaeis guineesis Jacq) frond. Khon Kaen Agric. J. 
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Khamseekhiew, B., Pimpa, O., Jettana, T. and Nakaviroj, P.  2017. Effects of oil palm 
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for Developing Countries.  (SAADC 2017) October  16-19, 2017. Batu,  East Java, 
Indonesia. 
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Pimpa, O., Khamseekhiew, B. and Pimpa, B. 2017. Dietary protein requirement for 
 maintenance and growth of Southern Thai indigenous cattle. The 2nd 
 International Conference on Animal Nutrition and Environment. November 1-4, 
 2017. Khon Kaen, Thailand.   

Khamseekhiew, B., Pimpa, O., and Jettana, T. 2015. Productive performance and  production  
 cost of different cross bred meat Goats fed high levels of OPL in  fermented TMR. 
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อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 3 ชื่อ......ผศ. ดร. ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา....                

      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย...17......ปี (นับถึง สค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

จันทร์เพ็ญ ใจซื่อ นิรันดร ภูวัน ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ธีร ศรีสวัสดิ์ สรุพล ฐิติธนากุล สรายุทธ อ่อนสนิท  
และเยาวพรรณ สนธิกุล. 2562. การใช้เทคนิค Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) 
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes mirabilis) 
ในหลอดทดลอง. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1). 515-522. 

เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากลุ สรายุทธ อ่อนสนิท และ 
เยาวพรรณ สนธิกุล. 2562. การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิง
โดยใช้เครื่อง หมายเอสเอสอาร์. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1). 1416-1424. 

เยาวพรรณ สนธิกุล ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา เบญจมาศ สมวงศ์ และสุรพล ฐิติธนากุล. 2562. ผลของวัสดุ 
เพาะและวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของหัวร้อยรู. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 
1). 1425-1430. 

วรรณทกาญจน์ เอียดเหตุ ชินวรณ์ เพ็งระวะ ธันวา อินทร์อ๋อง สุรพล ฐิติธนากุล และดวงแขฑิตา กาญจน
โสภา. 2562. ความมีชีวิตและการปลดปล่อยแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่ถูกตรึงด้วยอัลจิเนต. แก่น
เกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1). 1697-1704. 

เกษรา จักรพิมพ์ ปาริชาต นิลวิเชียร ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง และดวงแขฑิตา 
กาญจนโสภา. 2561. การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์เพ่ือประเมินความ
หลากหลาย ทางพันธุกรรมของหลุมพี (Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr.). การประชุมระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (RANC 2018) ครั้งที่ 12 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 
โรงแรมธรรม รินทร์ธนา จังหวัดตรัง หน้า 160-169.  

วรรณทกาญจน์  เอียดเหตุ   ธาวิตา ปิ่นสุข   ภาณินี  จรุงกีรติวิมล   สุรพลฐิติธนากุล   สุชาติ  เชิ งทอง 
และดวงแขฑิตา กาญจนโสภา. การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินและประเมินการ
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ผลิตสารกระตุ้นการเติบโตของพืช. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 
40  มหาวิทยลั ยสงขลานครินทร์  หาดใหญ่  20-21 ตุลาคม 2559  หน้ า 369-379. (Oral 
presentation) 

พัชรี นาคแก้ว เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา  ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล                  

ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์เพ่ือศึกษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในพ้ืนที่ทุ่งใสไช จ.สุราษฎร์ธานี วารสารพืชศาสตร์

สงขลานครินทร์ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (II): M02/20-27. 

เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา  ปาริชาต นิลวิเชียร  สุรพล ฐิติธนากุล  สรายุทธ อ่อนสนิท  
และเยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การสกัดดีเอ็นเอของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์. Nepenthes 
mirabilis. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (II): M02/28-33, 2559. 

Kanjanasopa, D., Somwong, B., Srisawa, T., Thitithanakul, S., Sontikul, Y., and Choengthong, 

S. 2017. Callus induction and somatic embryogenesis from cultured zygotic embryo 

of Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr., an edible native plant species in Southern 

Thailand.  Walailak Journal of Science and Technology. 14(11): 875-882.   

Kanjanasopa, D. , Pongtippatee, P. , Vanichviriyakit, R. , Wongtripop, S. , Pradeep, P.  J. , 
Withyachumnarnkul, B.  2015.  An evidence on trans-ovarian transmission of 
Monodon baculovirus (MBV) infection in Penaeus monodon. Aquaculture. 443: 5-10.  

 

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 4 ชื่อ......ดร. จรัสลักษณ์ เพชรวัง..... 

      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย...10......ปี (นับถึง สค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

จรัสลักษณ์ เพชรวัง, ธัญมาส พิณราช, กัลยารัตน์ พ่มคง, สุกัญญา พรหมทอง, อติพล พัฒิยะ และ สุรพล  
        ฐิติธนากลุ. 2562. ฤทธิ์ต้านราของแบคทีเรียแลคติก และการประยุกต์ใช้เพ่ือป้องกันการเน่าเสียของ

เมล็ดข้าว. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1).47:1645-1650. 
ณัฐธิดา รักกะเปา, อติพล พัฒิยะ, จรัสลักษณ์ เพชรวัง, อุไรวรรณ วีระพันธ์ และ บุญภพ ไชยศรีขวัญ. 2560. 

ฤทธิ์และกลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานตลอดจนอนุพันธ์ และคอมพอสิตของไคโตซาน. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว. 33 (1): 297-313. 

นภาพร คงตุก และ จรัสลักษณ์ เพชรวัง. 2560. การคัดแยกเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา จากสวน 
พริกไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1).45:482-486.  

Karnsiree Thimabut, Amornrat Keawkumpai, Patima Permpoonpattana, Saranyoo Klaiklay,  
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        Parinuch Chumkaew, Darika Kongrit, Jaraslak Pechwang and Theera Srisawat.  2018.          
Antibacterial potential of extracts of various parts of Catunaregum tomentosa (Blume 
ex DC)  Tirveng and their effects on bacterial granularity and membrane integrity. 
Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 17(5):875- 882.   

Parinuch Chumkaew, Jaraslak Pechwang, and Theera Srisawat. 2017. Two new antimalarial 
quassinoid derivatives from the stems of Brucea javanica. J Nat Med. 71: 570–573. 

Uraiwan Werapun, Warit Werapun, Seppo Juhani Kariila, Atipon Phatthiya, Parinuch 
Chumkaew, Jaraslak Pechwang.  2018.  Synthesis, photocatalytic performance and 
kinetic study of TiO2/Ag particles. Current Nanoscience. 14: 273-279. 

 

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 5 ชื่อ......ดร.ดาริกา คงฤทธิ์.....                

      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย...10......ปี (นับถึง สค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

Karnsiree Thimabut, Amornrat Keawkumpai, Patima Permpoonpattana, Saranyoo Klaiklay,  

         Parinuch Chumkaew, Darika Kongrit, Jaraslak Pechwang and Theera Srisawat. 2018.  

         Antibacterial potential of extracts of various parts of Catunaregum tomentosa (Blume 

ex DC) Tirveng and their effects on bacterial granularity and membrane integrity. 

Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 17(5):875- 882.    

Kongrit Darika. 2012. Molecular cloning and characterization of the oil-palm (Elaeis 

guineensis) mesocarp triacylglycerol lipase and esterase. Seoul: KFAS,2011, 34 

(R003607). 

 

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 6 ชื่อ......ดร. ปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา.... 

      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย...14......ปี (นับถึง สค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

Thimabut, K., Keawkumpai A., Permpoonpattana P., Klaiklay S., Chumkaew P., Kongrit D. , 
Pechwang J. , Srisawat T. 2018. Antibacterial potential of extracts of various parts of 
Catunaregam tomentosa ( Blume ex DC)  Tirveng and their effects on bacterial 
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granularity and membrane integrity. Tropical Journal of Pharmaceutical Research ; 17 
(5): 875-882. 

Musimun, C. , Chuysongmuang, M. , Permpoonpattana, P. , Chumkaew, P. , Sontikul, 
Y.,Ummarat, N. and Srisawat, T. 2017. FACS analysis of bacterial responses to extracts 
of Vatica diospyroides fruit show dose and time dependent inductionpPatterns. 
Walailak J Sci & Tech 14(11): 883-891. 

Trirabiep D., Permpoonpattana P., Rattanawut J. (2017). Effects of bamboo vinegar on 
  growth inhibition of Escherichia coli and Bacillus subtilis.  KHON KAEN AGR.  J.  45 

SUPPL. 1: 43-47. 
Musimun, C. , Chuysongmuang, M. , Permpoonpattana, P. , Chumkaew, P. , Sontikul, Y. ,

 Ummarat, N., Srisawat, T. 2 016 . FACS analysis of bacterial responses to extracts of 
Vatica diospyroides fruit show dose and time dependent induction patterns. Walailak 
Journal of Science and Technology; 14 (11): 883-891. 

Yukluean, J. , Srisawat T. , Ruangsri J. , Permpoonpattana, P.  2 0 1 6 .  Efficacy of Vatica
 diospyroides Symington type LS flower extract against bacterial pathogens in shrimp. 
KHON KAEN AGR. J. 44 SUPPL. 2: 213-221. 

Phetcharaburanin J, Hong HA, Colenutt C, Bianconi I, Sempere L, Permpoonpattana P, Smith 
K, Dembek M, Tan S, Brisson MC, Brisson AR, Fairweather NF, Cutting SM., 2014. The 
spore-associated protein BcLA1 affects the susceptibility of animals to colonization 
and infection by Clostridium difficile. Mol Microbiol. 2014 Jun;92(5):1025-38. 

 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 7 ชื่อ... ผศ.ดร. วิกันดา รัตนพันธ์..... 

      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย...4......ปี (นบัถึง สค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

มานพ ธรสินธุ์ และ วิกันดา รัตนพันธ์. 2561. การศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้เสม็ดขาว. แก่น
เกษตร. 46 (ฉบับพิเศษ 1): 76-81. 

คัทริยา สิทธิฤทธิ์  สุรพล ฐิติธนากุล และ วิกันดา รัตนพันธ์. 2560. ผลของลักษณะสัณฐานวิทยาของมะเขือ
เทศที่มีต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci (G.) (Hemiptera: 
Aleyrodidae). แก่นเกษตร. 45 (ฉบับพิเศษ 1): 450-455. 

มานพ ธรสินธุ์ และ วิกันดา รัตนพันธ์. 2560. ประสิทธิภาพของยางสนฉัตรในการป้องกันเนื้อไม้ยางพาราจาก
การท าลายของปลวกใต้ดิน Coptotermes gestroi (Isoptera: Rhinotermitidae). แก่นเกษตร. 
45 (ฉบับพิเศษ 1): 1303-1306. 
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วิกันดา รัตนพันธ์ และ มานพ ธรสินธุ์. 2560. ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรของ
สัตว์ขาปล้องที่พบในหม้อของหม้อข้าวหม้อแกงลิ งNepenthes mirabilis (Lour.) Druce 
(Nepenthaceae) ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี. แก่นเกษตร. 45 (ฉบับพิเศษ 1): 1378-
1384. 

วิกันดา รัตนพั นธ์ . 2557. ผลของพันธุ์พ ริกต่อการเข้ าท าลายของเพลี้ ย อ่ อน  (Myzuspersicae).                      
แก่นเกษตร. 42 (ฉบับพิเศษ 1): 512-517.  

วิกันดา รัตนพันธ์. 2557. การเปลี่ยนแปลงประชากรของแมลงสิงในนาข้าว. แก่นเกษตร. 42 (ฉบับพิเศษ 1): 
518-523. 

วิกันดา รัตนพันธ์ และ จตุพร ไกรถาวร. 2557. สัณฐานวิทยาและความหนาแน่นของขนบนใบพริกที่มีผล ต่ อ
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Wigunda Rattanapun.  2 0 1 7 .  Banker plant system using Hysteroneura setariae (Thomas) 
(Hemiptera: Aphididae) as a non-pest prey to build up the lady beetle populations. 
Journal of Asia-Pacific Entomology, 20 (2): 437-440. 

Rattanapun W. 2015. Preliminary study on a banker plant system supporting the grass aphid 
Hysteroneura setariae (Thomas) (Hemiptera: Aphididae) as non-pest prey. Journal of 
Asia-Pacific Entomology. (under revision). 

Tarasin M, Rattanapun W.  2014. Rubberwood preservative based on heated oil treatment 
for decrease Sinoxylon anale Lesne ( Coleoptera:  Bostrichidae)  attack. 
Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 70(2): 315-318. 
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อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 8 ชื่อ......ผศ.ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ..... 

      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย...10......ปี (นับถึง สค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

อินทิรา มัตตาพงศ์ บดี ค าสีเขียว โอภาส พิมพา และเจษฎา รัตนวุฒิ. 2561. การศึกษาการตลาดแพะของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน.วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร35(2) 
(พิเศษ 2): 400-407 

รุ่งรัตน์ ประสมสุข ศศิวิมล เมืองแมน เจษฎา รัตนวุฒิ และบดี ค าสีเขียว. 2561. ผลของการเสริมดอกหาง
นกยูงฝรั่งในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
 เกษตร 35(2) (พิเศษ 2): 15-21. 
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อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 9 ชื่อ......ดร. นิตยา อัมรัตน์.... 

      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย...10......ปี (นับถึง สค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

กานต์สิ รี  ธิมาบุ ตร , นิตยา อัมรัตน์ , และ ธีร ศรีสวัสดิ์ . 2559. ประสิทธิภาพของสารสกัดจาก                         
  กิ่งเคี่ยม (Cotylelobium lanceolatum Craib.) ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคหลังการเก็บเก่ียว 
 ของผลเงาะ. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (I): M07/132-137, 2559. 
Musimun, C. , Chuysongmuang, M. , Permpoonpattana, P. , Chumkaew, P. , Sontikul, Y. , 
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of Vatica diospyroides fruit show dose and time dependent inductionpPatterns. 
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Ummarat, N., Arpaiaa, M.L. and Obenland, D. 2015. Physiological, biochemical and sensory 
characterization of the response to waxing and storage of two mandarin varieties 
differing in postharvest ethanol accumulation.  Postharvest Biology and Technology, 
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4.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีคุณวุฒิและ/หรือต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์หรือไม่10 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาโท 

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

ปริญญาเอก 
 

อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
4.2 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

                                                           
10 ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จ

การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความ
ที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 

ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
นั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบั นอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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4.3 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาหรือไม ่(นั่นคือมีผลงานทางวิชาการ--ในที่นี้ไม่ระบุจ านวนชิ้นหรือกรอบเวลา) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 

เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก 

 
            มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก (อาจารย์ทุกคนที่ยังมี

นักศึกษาในความดูแล)   (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 5.1) 
 ไม่มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก เนื่องจาก 

(ระบุ และข้ามไปข้อ 6) 
         เป็นหลักสูตรใหม่ 

 ยังไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 งดรับนักศึกษา 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................... 

 
ตารางที่ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก ***กรุณาแสดงข้อมูล ณ 
วันทีเ่ขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์
หลัก (+ต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา(ทุก

ระดับการศึกษา) 

-ระบชุื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์แรก
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลัก

ในทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรนี้และหลักสูตรอ่ืน ๆ) 
-ระบเุฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์

และสารนิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษาที่รักษาสถานภาพ 
***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 

1. ผศ. ดร. ดวงแขฑิตา กาญ
จนโสภา 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร), 2549 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 

2543 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ, 
2540 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. วรัญญา พริ้งแป้น 6140320105 
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2. รศ.ดร. โอภาส พิมพา Ph.D. (Ruminant 
Nutrition), 2545 
วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

2534 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. แสงตะวัน ขวัญแก้ว 6040320102 
2. น.ส. รัตนา ศรีสมัย 6140320104 

3. ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ ปร. ด. (ชีววิทยา), 2548 

วท. บ. (ศึกษาศาสตร์) 
ชีววิทยา, 2541 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. กนกรัตน์ เขียวชัย 6140320101 

4. ดร. เยาวพรรณ  สนธิกุล ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
2557 
วท.ม. (พืชศาสตร์), 2550 

วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ), 

2547 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. จันทร์เพ็ญ ใจซื่อ 6040320101 

5. ดร. อุมาพร  แพทย์ศาสตร์ Ph.D. (Applied 
Biological Sciences), 
2557 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร), 2548 

วท.บ. (สัตวศาสตร์), 2545 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. นาย ภูมิธร เมืองจันทร์ 6040320103 
2. น.ส. หทัยชนก มากปลั่ง 6140320106 

 
6. ผศ. ดร. บดี ค าสีเขียว 

Ph.D.  (Animal  

Production), 2549 

M.Sc. (Ruminant 

Nutrition), 2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 
2535 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. รุ่งรัตน์ ประสมสุข 6040320104 
2. น.ส. อินทิรา มัตตาพงศ์ 6040320105 

7. ดร. ดาริกา  คงฤทธิ์ Ph.D. (Bioresources 
and Product), 2550 
M.Agro.Sc. (Agricultual 

Science), 2543 

วท.บ (จุลชีววิทยา), 2539 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. นาย ณัฐฑิวัส คชการ 5940320101  
2. นายวงศกร ขวัญดี  6140320108 

8. ดร. ปฏิมา  เพิ่มพูนพัฒนา Ph.D. (Biology), 2556 

วท.ม.(จุลชีววิทยา), 2546 

วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 2544 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. อรทัย แดงสวัสดิ์ 6140320107  

9. ผศ. ดร. สรุพล ฐิติธนากุล Doctorate (Ecophysiol 
Ogievégétale), 2552 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. ธนกร ทองค า 6140320109 
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ข้อ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักทุกท่านเป็นอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัย (มีสถานภาพการจ้างงาน)11   
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
ข้อ 5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักทุกท่านมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน (หมายเหตุ: หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ใช้เกณฑ์
เดียวกัน)12  

                                                           
11 ก. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ. ศ. 2548 ในข้อ 7.5 ระบุว่า ในกรณี

ที่มีความจ าเป็นยิ่ง เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม 

ข. “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษา
ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อนการเกษียณอายุ (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ปีการศึกษา 2557) แต่ต้องมีหนังสือมอบหมายงานจากคณะอย่างเป็นทางการ 
12ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 
0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 

วท.ม. (พืชสวน), 2548 

วท.บ.

(เทคโนโลยีการเกษตร), 

2543 

2. นาย ศุภสิน นิลสมุทร 6140320111 
3. นาย มะกอเซ็ง สาและ 6140320110 
4. น.ส. อามีเนาะห์ ลาเต๊ะ 6140320112 

10. ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒ ิ Ph.D. (Animal 

Science), 2554 

วท.ม. (การผลิตสตัว์), 

2549 

วท.บ. (สัตวศาสตร์), 2544 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1.นางสาวอุบลวรรณ ศรีสงคราม 6140320114 

11. ดร.นิตยา อัมรัตน์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ), 2554 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 

2549 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2546 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1.นายชยุตม์ กระสินธุ์ 6140320113 
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 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
ข้อ 5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักมีผลงานวิจัยที่บ่งบอก
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือไม ่
 เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 5.313            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 5.3  โปรดระบุรายละเอียด........................................................ .......................... 
 

กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักทุกท่าน โดยแยกเป็นรายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) 
-31 ก.ค. 2562 (2019) (หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
***หากได้รายงานข้อมูลของอาจารย์ท่านใดในเกณฑ์ข้อ 2 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) แล้ว ไม่ต้อง
รายงานซ้ าในหัวข้อนี้ 
--- 
 
ข้อ 5.4 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักในระดับ
บัณฑิตศึกษามีดังนี้ อาจารย์ 1 ท่าน ต่อ นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 5 คน แต่หากสภาสถาบันเห็นชอบ
สามารถดูแลนักศึกษาเพ่ิมได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 10 คน  ส าหรับสารนิพนธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่านเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน  

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษ าที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าสารนิพนธ์ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อ
ภาคการศึกษา14และให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดรวมด้วย 
   เป็นไปตามเกณฑ ์(ประเมินภาระงาน ณ วันที่จัดท ารายงานนี้)  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ........................................................................ .............. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
ข. อาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบัตรนับคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก (หากมีการเทียบเท่าอย่างเป็นทางการโดย สกอ.) และสามารถ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ หากมีเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน  
13 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุค ลากรที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อ ง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลา กรประจ าใน
สถาบันเท่านั้น 
14 นับนักศึกษาที่อาจารย์ดูแลที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้งผู้ที่รักษาสถานภาพในทุกหลักสูตรไม่เฉพาะหลักสูตรที่

ประเมินนี้ การประเมินจะพิจารณาข้อมูล ณ วันที่รายงานผล 
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ข้อ 5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ คือ อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน15 

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

เกณฑ์ข้อ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม  

 
 มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (อาจารย์ทุกคนที่ยังมี

นักศึกษาในความดูแล) (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 6.1) 
 ไม่มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ข้ามไปข้อ 7) 

 
ตารางที่ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมในหลักสูตรนี้ (นับเฉพาะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ไม่นับการท าหน้าที่ในหลักสูตรอ่ืน) 
 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม  
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
1. ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ ปร.ด. (ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ศึกษาควบวุฒิโท – เอก 
วท.บ. (ชีววิทยา), ม. สงขลานครินทร์, 2541 

2. ดร. สุรพล ฐิติธนากุล 

    

Doctorate (Ecophysiologievégétale), 

2552 

วท.ม. (พืชสวน), 2548 

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), 2543 

3. ดร. สุชาติ เชิงทอง 

   

Ph.D. (Forestry), 2542 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2526 

M.Agr.St. (Crop Science), 2532 

4. ดร. ปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา Ph.D. (Biology), 2556 

วท.ม.(จุลชีววิทยา), 2546 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2544 

5. ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2551 

                                                           
15 เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็นข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา 
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วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2543 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2538 

6. ผศ.ดร.บดี ค าสีเขียว Ph.D.  (Animal  Production), 2549 

M.Sc. (Ruminant Nutrition), 2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 2535 

7. ดร. อุมาพร แพทย์ศาสตร์ Ph.D. (Applied Biological Sciences), 

2557 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), 2548 

วท.บ.(สัตวศาสตร์), 2545 

8. ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ Ph.D. (ชีววิทยาโมเลกุล),  

วท.ม. (ชีววิทยา), 

วท.บ. (ชีววิทยา),  

9. Dr. Chanyarat Paungfoo-Lonhienne  Ph.D. Biotechnology, 2547 

B.Sc. Biotechnology, 2542 

 
ข้อ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย 
และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)16  
 เป็นไปตามเกณฑ์            

                                                           
16 ก. คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มี

การประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนว
ทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2) 
ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
นั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข้อ 6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 6.2            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 6.2 โปรดระบุรายละเอียด......................................................... ......................... 
 

กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สาร
นิพนธ์ร่วมทุกท่าน โดยแยกเป็นรายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 
2562 (2019) (หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
***หากได้รายงานข้อมูลของอาจารย์ท่านใดในเกณฑ์ที่ 2 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) แล้ว ไม่ต้องรายงาน
ซ้ าในหัวข้อนี้  
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมท่านที่ 1  ชื่อ..ดร. ปิยรัษฎ ์ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์... 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

ศศิวิมล แสวงผล, อุษณีษ์ พิชกรรม, วิษุวัต สงนวล, เอมอร รุ่งแจ้งสุวรรณ, ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ ปริญญาพงษ์,  

เกษม กุลประดิษฐ์ และทรงพล สมศรี ภูมิปัญญาชาวสวนนนทบุรีในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสวนทุเรียน

หลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 NONTHABURI GARDENERS’ INDIGENOUS WISDOM IN 

CONSERVATION AND RESTORATION OF DURIAN ORCHARD AFTER THE 2011 GREAT 

FLOOD IN THAILAND, น.11. ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที ่

6. ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 

21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 

ศิริกุล เกษา, ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ และพรชัย จุฑามาศ การขยายพันธุ์ต้นระย่อม (Rauvolfia  

serpentina Benth. ex Kurz) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-กฟผ. 

เขื่อนสิริกิติ์ อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ IN VITRO PROPAGATION OF RAUVOLFIA 

SERPENTINA BENTH. EX KURZ IN PLANT GENETIC PROTECTION AREA OF RSPG-EGAT 

SIRIKIT DAM, TAPLA DISTRICT, UTTARADIT PROVINCE น.144. ในการประชุมวิชาการชมรม

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6. ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 

ก าไล เรียนหัตถกรรม, กัญญ าภรณ์ พิพิธแสงจันทร์, ปิยรัษฎ์ ปริญญ าพงษ์ เจริญทรัพย์ และพรชัย จุฑ าม าศ   
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ศึกษาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พริกในสภาพเยือกแข็ง โดยวิธี VITRIFICATION 

CRYOPRESERVATION TECHNIQUE OF CHILI SEED BY VITRIFICATION น.144. ในการประชุม

วิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6. ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ 

จ. กาญจนบุรี 

เอมอร รุ่งแจ้งสุวรรณ  ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์  วิษุวัต สงนวล  อุษณีษ์ พิชกรรม  และ ศศิวิมล แสวงผล 

การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียน (Durio zibethinus L.) ในจังหวัดนนทบุรีโดยใช้

เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์, น.45. ใน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

7. มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร, 3-4 เมษายน 2556. 

พิชัย ใจกล้า, ฉันทนา สุวรรณธาดา และ ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ การศึกษาโครโมโซมของมะเกี๋ยง   

CHROMOSOME INVESTIGATION ON Cleistocalyx nervosum var. paniala น.77. ในการ

ประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6. ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ 

จ.กาญจนบุรี 

สุภาวดี เพชรโคตร, ขจรศักดิ์ วรประทีป, อุไรรัตน์ กาญจนขุนดี, ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ และพร 

ชัย จุฑามาศ  ความหลากหลายของพืชมีท่อล าเลียงในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนสิรินธร 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  น.78. ในการประชุมวิชาการ

ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6. ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.

กาญจนบุรี 

ปรียา พวงสาลี หวังสมนึก, Hubert Kurzwell, พินิจ หวังสมนึก, เบญจวรรณ รัตวัตร์ และปิยรัษฎ์ เจริญ 
ทรัพย์  การใช้ High Resolution Melting (HRM) ตรวจความแปรผันของดีเอ็นเอ บริเวณ trnL-F 
ของกล้วยไม้ THE USE OF HIGH RESOLUTION MELTING (HRM) TO DETECT DNA 
VARIATION IN trnL-F REGION OF ORCHIDS น.104. ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6. ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ, 21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 

Olga A. Koroleva, Matthew Tomlinson, Piyarat Parinyapong, Lali Sakvarelidze, David Leader,  

Peter Shaw, and John H. Doonan, 2004. CycD1, a putative G1 cyclin from Antirrhinum 

majus, accelerates the cell cycle in cultured tobacco BY-2 cells by enhancing both 

G1/S entry and progression through S and G2. Plant Cell. 16(9), 2364-79. 
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Wongniam S., Somana J., Swangpol. S. , Seelanan T., Charoensup , P., Chadchawan, S.,  

Jenjittikul, T. 2010. Genetic diversity and species-specific PCR-based markers from 

AFLP analyses of Thai bananas. Biochemical Systematics and Ecology 38 , 416-42 

Ya-ut P., Charoensup , P., Sukrong S. 2011. Micropropagation and hairy root of Ophiorrhiza  

alata Craib for camptothecin production. Biotechnol Lett 33,2519-2526. 

 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมท่านที่ 2 ชื่อ...Dr. Chanyarat Paungfoo-Lonhienne... 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

Yeoh, Y.K., Paungfoo-Lonhienne, C., Dennis, P.G., Robinson, N., Ragan, M.A., Schmidt, S., and  
Hugenholtz, P. (2015). The core root microbiome of sugarcanes cultivated under 
varying nitrogen fertiliser application. Environmental Microbiology,doi: 10.1111/1462-
2920.12925. (IF 6.24) 

Paungfoo-Lonhienne C§, Yeoh, Y, Kasinadhuni, N., Lonhienne, TGA, Robinson, N, 
Hugenholtz, P, Ragan, MA, Schmidt S (2015) Nitrogen fertilizer dose alters fungal 
communities in sugarcane soil and rhizosphere. Scientific 
Reports,doi:10.1038/srep08678. (IF 5.078) 

PrattC, Redding M, Hill J, Mudge SR, Westermann M, Paungfoo-Lonhienne C, Schmidt, S  
(2014) Assessing refrigerating and freezing effects on the biological/chemical 
composition of two livestock manures. Agriculture, Ecosystems and Environment 
197:288-292 (IF:3.87) 

Lonhienne T, Trusov Y, Young A, Schmidt S, Paungfoo-Lonhienne C§ (2014) The effect of  
protein supplied in the growth medium on plant pathogen resistance. Plant Signaling 
& Behavior9:10,e976159 (IF: 2.0) 

Lonhienne T, Trusov Y, Young A, Rentsch D, Näsholm T, Schmidt S, Paungfoo-Lonhienne C§  
(2014) The effect of protein on root morphology and plant biomass allocation. 
Scientific Reportsdoi:10.1038/srep05055(IF:5.078) 

Lonhienne T, Mason M, Ragan MA, Hugenholtz P, Schmidt S, Paungfoo-Lonhienne C§ (2014)  
Yeast as a biofertilizer alters plant growth and morphology. Crop Science doi: 
10.2135/cropsci2013.07.0488(IF:1.478) 

Paungfoo-Lonhienne C§, Lonhienne T, Yeoh Y, Webb R, Lakshmanan P, Chan C, Lim P-E,  
Ragan M, Schmidt S, Hugenholtz P (2014) A new species of Burkholderia isolated 
from sugarcane roots promotes plant growth. Microbial biotechnology7, 142-154. 
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เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ ์

 
      การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน เลือกตอบดังนี้ 
            มีการแต่งตั้ง ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 7.1) 

  ไม่มีการแต่งตั้ง ฯ (ข้ามไปท า ข้อ 8) 
ตารางที่ 7.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาที่แต่งตั้งในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ 
รหัส-รายชื่อนักศึกษาที่สอบ

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 

รายชื่ อคณ ะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ /สาร

นิพนธ์ 

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก

สถาบัน 

หนว่ยงานที่กรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สังกัด 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ

การศึกษาทุกระดับ 

***วิทยานิพนธ์***     

1. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

5940320102 -  

ว่าที่ ร้อยตรีหญิ ง วรันธร 

รัตนเดช 

 

ประธานคณะกรรมการสอบ

คือ ผศ. ดร. สุรพล  

ฐิติธนากุล 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Doctorate 

(Ecophysiologie 

végétale), 2552 

วท.ม. (พืชสวน), 2548 

วท.บ. 

(เทคโนโลยีการเกษตร), 

2543 
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อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  

ดร. สุชาติ เชิงทอง 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D. (Forestry), 2542 

M.Agr.St. (Crop Science), 

2532 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2526 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.

ดร. จรัสศรี นวลศรี 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ Ph.D. (Agronomy), 2539 

วท.ม. (พืชสวน), 

วท.บ. (พืชศาสตร์), 

คณะกรรมการสอบ คือ    

1. ดร. สุชาติ เชิงทอง อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D. (Forestry), 2542 

M.Agr.St. (Crop Science), 

2532 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2526 

2. รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ Ph.D. (Agronomy), 2539 

วท.ม. (พืชสวน), 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วท.บ. (พืชศาสตร์), 

3. ผศ.ดร.วิกันดา  รัตน

พันธ์ 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 

วท .ม . (ชี ว วิ ท ย าส ภ าว ะ

แวดล้อม), 2544 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2540 

4 . ด ร . นั น ทิ ย า  พ น ม

จันทร์ 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเทคโนโลยีและพัฒนา

ชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วท.ด. (พืชไร่), 2559 

วท.ม. (เกษตศาสตร์), 2547 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2543 

2.  รหัสนักศึกษา-ชื่อ 
5940320103 – 
นางสาวปริยาภรณ์ เพชรศรี 
 

ประธานคณะกรรมการ

สอบคือ  

ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปร.ด. (ชีววิทยา), 2548 

ว ท .บ . (ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ ) 

ชีววิทยา, 2541 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  

ผศ.ดร.วิกันดา  รัตนพันธ์ 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ

แวดล้อม), 2544 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วท.บ. (ชีววิทยา), 2540 

คณะกรรมการสอบ คือ    

1. ผศ. ดร. วิกันดา  

รัตนพันธ์                   

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ

แวดล้อม), 2544 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2540 

 2. ผศ. ดร. สรุพล  

ฐิติธนากุล 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Doctorate 

(Ecophysiologievégétale), 

2556 

วท.ม. (พืชสวน), 2548 

วท.บ. 

(เทคโนโลยีการเกษตร), 

2543 

 3. ผศ. ดร. สรพงค์    

เบญจศรี 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะเทคโนโลยีและพัฒนา

ชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช), 

2552 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์  
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เกรียตินิยม อันดับ 2), 2545  

3. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

5940320104 – นางสาว

เอกอนงค์ สิทธิประการ 

 

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการ

สอบคือ  

ผศ. ดร. บดี ค าสีเขียว 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D.  (Animal 

Production), 2549 

M.Sc. (Ruminant 

Nutrition), 2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 2535 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  

รศ. ดร. โอภาส พิมพา 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D. (Ruminant 

Nutrition), 2545          

วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2534 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

ผศ .ดร . เบญ จมาภ รณ์ 

พิมพา 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D. (Food Chemistry 

and Biochemistry), 2550 

M.Sc. (Food Chemistry 

and Agro-Industry), 2542 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), 
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2539 

คณะกรรมการสอบ คือ    

1. รศ. ดร. โอภาส พิมพา อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D. (Ruminant 

Nutrition), 2545          

วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2534 

2. ผศ.ดร. เบญจมาภรณ์ 

พิมพา 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D. (Food Chemistry 

and Biochemistry), 2550 

M.Sc. (Food Chemistry 

and Agro-Industry), 2542 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), 

2539 

3. ผศ. ดร. องอาจ อินทร์

สังข ์

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะเกษตรศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

ม งค ล ศ รี วิ ชั ย   วิ ท ย า เข ต  

Dr.sc. (agr. Animal 

Physiology and 

AnimalNutrition), 2542 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นครศรีธรรมราช วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2536

วท.บ.(สัตวศาสตร์), 2529 
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7.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกท่านในตารางที่ 7.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจาก
สภามหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว (ปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)17  
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
ข้อ 7.2 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกท่านมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................... ................................... 
 

 กรุณาระบุผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกท่าน โดยแยกเป็นรายบุคคล 
กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หากไม่มีผลงานวิจัยใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
***หากได้รายงานข้อมูลของอาจารย์ท่านใดในเกณฑ์ข้อ 2 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) แล้ว ไม่ต้อง
รายงานซ้ าในหัวข้อนี้ 
 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ท่านที่ 1 ชื่อ.......รศ.ดร. จรัสศรี  นวลศรี........................ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
CHARASSRI NUALSRI, PANTIP SAN-IN AND KORAKOT NAKKANONG. 2562. "การวิเคราะห์ความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมโดยใช้เครื่องหมาย เอสเอสอาร์ และการประเมิน
ความทนทานต่อโรครากขาว." วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร, 5 (3) : 27-35. 

                                                           
17 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ชี่ยวชาญเฉพาะจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดย
บัณฑิตวิทยาลัย) 
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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WATCHARIN SOONSUWON, WULAN KUMALA SARI, NATTAPOL JUNSAWANG AND CHARASSRI 
NUALSRI. 2562. "HETEROSIS STUDIES FOR YIELD AND AGRONOMIC TRAITS IN THAI 
UPLAND RICE." INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, 53 (3): 255-262. 

WATCHARIN SOONSUWON, ALI AWAIS AND CHARASSRI NUALSRI. 2562. "INDUCED 
MUTAGENESIS FOR CREATING VARIABILITY IN THAILAND'S UPLAND   RICE (CV. 
DAWK PA-YAWM AND DAWK KHA 50) USING ETHYL METHANE SULPHONATE (EMS)." 
SARHAD JOURNAL OF AGRICULTURE, 35 (1): 293-301. 

KORAKOT NAKKANONG AND CHARASSRI NUALSRI. 2561. "CRYOPRESERVATION OF HEVEA 
BRASILIENSIS ZYGOTIC EMBRYOS BY VITRIFICATION AND ENCAPSULATION-DEHYDRATION." 
JOURNAL OF PLANT BIOTECHNOLOGY, 45 (-): 333-339. 

UPATHAM MEESAWAT, NARARATN WATTANAPAN AND CHARASSRI NUALSRI. 2561. "IN VITRO 
PROPAGATION THROUGH TRANSVERSE THIN CELL LAYER (TTCL) CULTURE SYSTEM OF 
LADY’S SLIPPER ORCHID: PAPHIOPEDILUM CALLOSUM VAR. SUBLAEVE" SONGKLANAKARIN 
JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 40 (2): 306-313. 

 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ท่านที่ 2 ชื่อ.......ดร. นันทิยา พนมจันทร์........................ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

Panomjan, N., Jumjod, S., Rerkasem, B., Dell, B., and Prom-u-thai, C. 2016.   Variation of zinc 
concentration in rice caryopsis and husk among southern rice varieties grown in   
southern and northern Thailand. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 
15(1): 1-10. 

นันทิยา พนมจันทร์, ศันสนีย์ จ าจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, Bernard Dell และชนากานต์ เทโบลต์ พรม
อุทัย. 2559. ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ดข้าวพันธุ์สังข์หยดจากภาคใต้ของประเทศ
ไทย.  วารสารแก่นเกษตร. 44(1): 83-94. 

กมลชนก นันต๊ะจันทร์, เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, นันทิยา พนมจันทร ์และชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2559.
ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและความเข้มข้นธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง.        
วารสารแก่นเกษตร. 44(3): 391-398. 

นันทิยา พนมจันทร์ และชนากาน เทโบลต์ พรมอุทัย. 2561. ความแปรปรวนของปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ด
ข้าว พันธุ์สังหยด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 44(2)(พิเศษ): 197-200.  

นันทิยา พนมจันทร์, ณัฐสุดา มีหกวงษ์ และชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2561. ความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมในลักษณะสัณฐาวิทยาของข้าวพันธุ์สังข์หยด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49(2)(พิเศษ): xxx-
xxx. 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ท่านที่ 3 ชื่อ.......ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี........................ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

สรพงค์ เบญจศรี,สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ และ สกุลกานต์ สิมลา.2557. เปรียบเทียบการเกิดโรครากเน่า               
โคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii ของพริกภายใต้2๒ ระบบปลูก. วารสารแก่นเกษตร 42(3) : 
605-611.  

สรพงค์ เบญจศรี, ภาณุมาศ พฤฒิคณี, ศิริกาญจน์ ปานแก้ว, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์, สกุลกานต์ สิมลา และ 
สมพร ด ายศ. 2557. ศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของพริก 35 พันธุ์. วารสารแก่นเกษตร 42(3) 
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จุฑามาศ  ศุภพันธ์  วีระเกียรติ ทรัพย์มี  องอาจ อินทร์สังข์  อาภรณ์ ส่งแสง ธิดารัตน์  เอ่ียมเซี่ยม และ มานิ
ดา  กาญจนนุกูล. 2558. ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหาร
กระบือบริเวณเขตลุ่มน้ าทะเลน้อย. ในงานการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ 
โรงแรมดสุิต ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย. 20-22 ตุลาคม 2558. 

องอาจ  อินทร์สังข์ สัมพันธ์  รอดสวัสดิ์ และ ชมัยพร  สิทธิเกษมกิจ. 2559. อิทธิพลของชนิดและระดับของ
กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ ามันเสริมเอนไซม์ที่ต่างกันในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพ
ซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของไก่กระทง. วารสารแก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 2): 38-39. 

องอาจ  อินทร์สังข ์และ ฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง. 2560. ผลกระทบของการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรต่อความม่ันคงทาง
อาชีพและสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในบริเวณรอบๆป่าพรุควน
เคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 
2560. หน้า 153. 
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7.3 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องไม่
เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 

 เป็นไปตามเกณฑ ์(ข้อนี้เป็นข้อก าหนดเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่เก่ียวข้องกับสารนิพนธ์)            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด 
 

เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ในการปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ เลือกตอบดังนี้ 
            มี (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 8.1) 

 ไม่มี (ข้ามไปท า ข้อ 9) 
ตารางที่ 8.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ (หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์) ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกรายในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ (เฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่รวมสารนิพนธ์) 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศกึษา 
ทุกรายที่ท าวิทยานิพนธ์ 

โปรดระบุแผนการ
ศึกษา ปริญญาโท  

(ก1 หรือ ก2)  หรือ 
ปริญญาเอก 

(แบบ 1 หรือแบบ 
2) 

ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร่  
(กรุณากรอกข้อมูล
ในรูปแบบเหมือน
เอกสารอ้างอิง) 

รหัสนศ. ชื่อ-สกุล 

5940320102 ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
วรันธร รัตนเดช 

ปริญญาโท (ก2)   การคัดเลือกพันธุ์
ข้าวหอมไชยาเพื่อ
การอนุรักษ์ 

วรันธร รัตนเดช และ 
สุชาติ เชิงทอง. 
2561. การคัดเลือก
พันธุ์ข้าวหอมไชยา
เพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรม. การ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่าย
วิจัยอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศครั้งที่ 12 ณ 
โรงแรมธรรมรินทร์
ธนา จังหวัดตรัง. 
27-29 พฤษภาคม 
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2561. หน้า 223-
231. 

5940320103 นางสาวปริยาภรณ์ 
เพชรศรี 

ปริญญาโท (ก2)   ผลของพืชกับดัก
ร่วมกับพืชอาศัย
ของแมลงที่มี
ประโยชน์ต่อความ
หลากชนิดของ
แมลงและแมงมุมใน
แปลงพริก 

ปริยาภรณ์ เพชรศรี  
และ วิกันดา รัตน
พันธ์. 2562. ผลของ
พืชกับดักร่วมกับพืช
อาศัยของแมลงที่มี
ประโยชน์ต่อความ
หลากชนิดของแมลง
และแมงมุมในแปลง
พริก. วารสารแก่น
เกษตร, 47 (ฉบับ
พิเศษ 1): 321-328.  

5940320104 นางสาวเอกอนงค์ 
สิทธิประการ 

ปริญญาโท (ก2)   ผลของการใช้กาก
ตะกอนน้ ามันปาล์ม
หมักในอาหาร
ผสมเสร็จ(TMR) 
และอาหารก้อน 
UMMB ของโคขุน
ต่อการกินได้การ
ย่อยได้และอัตรา
การเจริญเติบโต 

เอกอนงค์ สิทธิ
ประการ  โอภาส  
พิมพา  บดี  ค าสี
เขียว  เบญจมาภรณ์  
พิมพา และ อุมาพร  
แพทย์ศาสตร์. 
2561. ผลของการใช้
กากตะกอนน้ ามัน
ปาล์มหมักในอาหาร
ผสมเสร็จ (TMR) 
และอาหารก้อน 
UMMB ของโคขุน
ต่อการกินได้การ
ย่อยได้และอัตราการ
เจริญเติบโต.   การ
ประชุมระดับชาติ
เครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 12   
ณ โรงแรมธรรมริ
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นทร์ธนา จังหวัด
ตรัง.  27-29 
พฤษภาคม 2561. 
หน้า 41-49. 

 
 
8.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 1 
และ ก2 

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings)  

ปริญญาเอก 
แบบ 1 แบบ 2 

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

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

เกณฑ์ข้อ 9 หลักสูตรปรับปรุงอย่างน้อยทุก 5 ปี   

 
วิธีการประเมิน  

การนับรอบการปรับปรุงหลักสูตรนั้น สกอ. ก าหนดให้นับจากปี พ.ศ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าปกของ

หลักสูตร ซึ่งต้องเป็นปีการศึกษาเดียวกับปีการศึกษาที่รับนักศึกษา (หากต่างกัน ให้นับปีที่ระบุบนปก) เช่น 

หากปกระบุปี 2559 หลักสูตรต้องปรับให้เสร็จและพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2564 (2559+5) 

   เป็นไปตามเกณฑ ์ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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เกณฑ์ข้อ 10 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

ในการปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรหรือไม่ เลือกตอบดังนี้ 
            มีผู้เข้าศึกษา 

- หลักสูตรระดับปริญญาเอก กรุณาระบุรายละเอียด ในข้อ 10.1-10.3 
- หลักสูตรระดับปริญญาโท กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะในข้อ 10.2 

 ไม่มีผู้เข้าศึกษา (จบการรายงานข้อมูล) 
 

ข้อ10.1 ข้อมูลผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
ชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่รับในปี

การศึกษาท่ีท าการประเมินในครั้ง
นี้ ในหลักสูตรปริญญาเอก 

วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ใช้ในการ
สมัครเข้าศึกษาต่อ 

หากวุฒิสูงสุดในคอลัมน์ที่สอง 
คือ ปริญญาตรี  

กรุณาระบุผลการเรียนของ
ผู้สมัครในระดับปริญญาตรี 

   
   
   
   
 
ตาราง 10.2 คุณวุฒิของผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอก ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมากหรือ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 
ข้อ 10.3 ข้อนี้เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก กรุณาระบุนิยามของค าว่า “ผลการเรียนดีมาก” ที่หลักสูตร
ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ 
 นิยามของค าว่า “ผลการเรียนดีมาก” ของหลักสูตร คือ
...........................................................................…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………....................................................................................... 

จบแบบรายงาน 
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บทที่ 3 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 

ระดับการประเมิน 

 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 

การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่

มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 

หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 

หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ

พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ

ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม

เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง

การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 

7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นน า 

ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น

น า 
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Criterion 1 

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

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

known to staff and students. 

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

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

which should be aligned to the programme expected learning outcomes. 

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

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

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

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

etc. 

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

reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes 

have been clearly formulated and 

aligned with the vision and mission 

of the university [1,2] 

       

1.2 The expected learning outcomes 

cover both subject specific and 

generic (i.e. transferable) learning 

       

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

outcomes [3] 

1.3 The expected learning outcomes 

clearly reflect the requirements of 

the stakeholders [4] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  

ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

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

vision and mission of the university 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มี

การก าหนด ELO โดยคณะกรรมการร่างหลักสูตรได้น าวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาพิจารณา

ก าหนด ELO ให้เป็นไปตามมาตรฐานจาก สกอ. โดยมีความสัมพันธ์ดังตาราง 

 

1.1 มคอ.2 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พันธกิจ 

พันธกิจ 1 (MU1) :  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และ

เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 

พันธกิจ 3 (MU3) :  ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง

ปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

วิสัยทัศน์ 

เป็นคณะชั้นน าของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พันธกิจหลัก 

พันธกิจ 1 (MF1):  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล มี

คุณธรรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 
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ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

พันธกิจ 2 (MF2):  ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของชุมชน 

พันธกิจ 3 (MF3) : บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

พันธกิจ 4 (MF4) : ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 



 
 

65 

ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ELOs 

มหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

วิสัย-

ทัศน์ 

พันธกิจ วิสัย-

ทัศน์ 

พันธกิจ 

MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ

ล าดับความส าคัญ 

1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์  

1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมใดๆ  

ต่อบุคคล องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม และเคารพในคุณค่าของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ใน

ระบบนิเวศน์  

1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และไม่ละเมิดด้าน Plagiarism 

 √ √ √  √  √ √ 
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ELOs 

มหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

วิสัย-

ทัศน์ 

พันธกิจ วิสัย-

ทัศน์ 

พันธกิจ 

MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

2 ความรู้ 

2.1 มีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ 

2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เก่ียวข้อง 

2.3 มีความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างกว้างขวางเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2.4 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน

อาชีพ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 

3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้

อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ที่เก่ียวข้องและผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

3.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิด

ประสิทธิผล 

 √ √ √ √ √  √ √ 



 
 

67 

ELOs 

มหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

วิสัย-

ทัศน์ 

พันธกิจ วิสัย-

ทัศน์ 

พันธกิจ 

MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

   √  √   √ 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.4 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

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

transferable) learning outcomes 

    หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาวิทยานิพนธ์ 

ให้สอดคล้องกับ ELO ทุกด้าน โดยก าหนดเป็นความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และได้ก าหนดความส าคัญให้เป็นความ

รับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองดังตาราง 

 

1.1 มคอ.2 

 

 

 



69 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และล าดับ

ความส าคัญ 

1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์  

1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมใดๆ ต่อบุคคล องค์กรสังคม และ

สิ่งแวดล้อม และเคารพในคุณค่าของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในระบบนิเวศน์  

1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และไม่ละเมิดด้าน Plagiarism 

2 ความรู้ 

2.1 มีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ 

2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เก่ียวข้อง 

2.3 มีความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง

กว้างขวางเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2.4 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน

อาชีพ 

3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 

3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ที่เก่ียวข้องและผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

3.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิด

ประสิทธิผล 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.3 วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5.3 สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เก่ียวข้องโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.4 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ตาราง การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

932-501 หลักวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
O  O O O          O O O O O O O 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร 
O  O            O O O O O O O 

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

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

932-511 การปรับปรุงพันธุ์พืชระดับ

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

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการ

ผลิตพืช  
O  O O O       O   O O O O O O  

932-513 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้น

สูง 
O  O O           O O O O O O  

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

932-515 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ขั้นสูง  
O  O O        O   O O O O  O 

 

 
932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืช

ขั้นสูง 
O  O O           O O O  O  O 

932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยา

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

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืช

สมัยใหม่   
O  O O           O O O O O O  

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

932-520 หัวข้อพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 
O   O           O O O   O O 

932-521 ปัญหาพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 
   O    O              

932-531 การจัดการของเสียจาก

สัตว์ขั้นสูง 
O  O O       O   O  O O  O O O 

932-532 การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน    O       O   O  O O  O  O 

932-533 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

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

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

932-534 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยว 

เอ้ืองขั้นสูง 
O  O O O      O   O  O O  O  O 

932-535 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และ 

เทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ 
O  O O       O   O  O O  O  O 

932-536 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์             

ในสัตว์เลี้ยง 
O  O O O      O  O O   O  O  O 

932-537 วิทยาการต่อมไร้ท่อใน

สัตว์เลี้ยง  
O  O O O      O  O O   O  O  O 

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการ

สืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง 
O  O O       O  O O   O  O  O 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการ

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

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

932-540 พันธุศาสตร์โมเลกุลทาง

สัตว์ 
O  O O       O  O O  O O  O  O 

932-541 หัวข้อพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 
O  O O       O  O O   O     

932-542 ปัญหาพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์    
   O O   O              

932-505 วิทยานิพนธ์ 1 
   O    O              

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

         ในการจัดท าหลักสูตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญ

และผู้ประกอบการ เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะความต้องการเพ่ือก าหนดคุณสมบัติของมหาบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรฯ  นอกจากนี้ยังมคีณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกันพิจารณา และให้

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงร่างหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ  

1.2 มคอ.2  

หน้า 70-81 
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Criterion 2 

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

course specifications for each programme it offers, and give detailed information 

about the programme to help stakeholders make an informed choice about the 

programme. 

2. Programme specification including course specifications describes the expected 

learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to 

understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 

achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; 

and the relationship of the programme and its study elements. 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-to-

date [1,2] 

       

2.2 The information in the course specification 

is comprehensive and up-to-date [1,2] 

       

2.3 The programme and course specifications 

are communicated and made available to 

the stakeholders [1,2] 

       

Overall opinion        

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

ข้อก าหนดของหลักสูตรได้จัดท าตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และได้น า ELO และข้อมูลสถานการณ์ 

ความต้องการของผู้ประกอบการมาประกอบการจัดท าข้อก าหนดของหลักสูตร และได้มี

การปรับปรุงตามรอบการปรับย่อยทุกปีการศึกษาโดยน าผลจากการประเมินตนเอง (SAR) 

มาปรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป และมีการปรับปรุงพร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี

การศึกษา ซึ่งขณะรายงาน หลักสูตรได้มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วในปีการศึกษา 2561 

และสามารถรับนักศึกษาได้ในปี 2562 หรือเมื่อหลักสูตรขึ้นปีที่ 6 โดยในกระบวนการ

ปรับปรุงหลักสูตรได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และมีการทาบทาม

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

หลักสูตรโดยมี 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางสัตว์ศาศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางพืชศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางจุลชีววิทยา ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายธาร นวลนึก 

และได้น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรที่

ปรับปรุงใหม่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ 25 

(3/2562) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   

2.1 มคอ.2 

2.2 หนังสือ

แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2.3 หนังสือเชิญ

เป็นผู้ทรงฯ 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 

ข้อก าหนดของรายวิชาในหลักสูตร ถูกจัดท าขึ้นโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบใน

รายวิชานั้นๆ โดยแสดงใน มคอ.3 และผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าสาขาวิชา และรอง

คณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ก่อนน าไปใช้ในการเรียนการสอน และมีการรายงาน

ผลการด าเนินการในมคอ. 5 แล้วน าผลการด าเนินการใน มคอ.5 ไปปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนใน มคอ.3 ของภาคการศึกษาถัดไป 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับ วิชา

2.4 มคอ.3 

2.5 มคอ.5 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

เลือก วิชาวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับ ELO ทุกด้าน โดยก าหนดเป็นความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และได้ก าหนด

ความส าคัญให้เป็นความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง (มคอ.2) และระบุวิธีการ

สอน การวัดผลใน มคอ. 3 และรายงานผลใน มคอ. 5 ทุกรายวิชา  

 

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

stakeholders 

ข้อก าหนดหลักสูตรได้เผยแพร่ในเว็ปไซด์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  (http://rech.surat.psu.ac.th/main/grad.php)   แ ล ะ แ ผ่ น พั บ

ประชาสัมพันธ์ รวมถึงคู่มือนักศึกษา และยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านการบริการวิชาการไปยัง

ชุมชน และผู้ประกอบการ และเข้าร่วมการอบรม/สัมมนากับหน่วยงานภายนอกเป็นอีก

ช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ 
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Criterion 3 

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

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 

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

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

outcomes is clear. 

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

sequenced, and integrated. 

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

courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 

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

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

the field. 

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

date. 

 

 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 

learning outcomes [1] 

       

3.2 The contribution made by each course to 

achieve the expected learning outcomes 

       

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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is clear [2] 

3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced, integrated and up-to-date 

[3,4,5,6] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

outcomes 

หลักสูตรฯ ได้จัดเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ ELO ของ

หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุใน มคอ. 3 โดยให้ครอบคลุมการกระจายความ

รับผิดชอบ ELO ในรายวิชา 

หลักสูตรฯ จัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก1 และแผน ก 

แบบ ก2 ดังนี้ 

 แผน ก แบบ ก 1 *     36 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2      36 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบังคับ     9 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก      9 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์     18 หน่วยกิต 

*หมายเหตุ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา สัมมนา 1  และ 

สัมมนา 2 โดยไม่นับหน่วยกิต 

แผนการศึกษาของหลักสูตรจะจัดโดยพิจารณาจากความยากง่ายของรายวิชา จัดให้

รายวิชาบังคับหรือรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือเป็นการสร้าง

พ้ืนฐานให้กับนักศึกษา และภาคการศึกษาที่ 2 จัดให้มีการเรียนวิชาเลือกเพ่ือใช้ในการท า

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และในชั้นปีที่ 2 จัดให้มีการเรียนรายวิชาสัมมนาเพ่ือฝึกการค้นคว้า

3.1 มคอ.2 

3.2 มคอ.3 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

เอกสารและการน าเสนอผลงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการศึกษา ดังนี้ 

แผนการศึกษาหลักสูตร แผน  ก แบบ ก 1 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

932-505 วิทยานิพนธ์ 1    9(0-27-0) 

932-503  สัมมนา 1*                                        1(0-2-1)  

           รวม 9(0-27-0) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

932-505 วิทยานิพนธ์ 1    9(0-27-0) 

                                                                   รวม 9(0-27-0) 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

932-505 วิทยานิพนธ์ 1    9(0-27-0) 

                                                                   รวม 9(0-27-0) 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

932-505 วิทยานิพนธ์ 1    9(0-27-0) 

932-504  สัมมนา 2*                                       1(0-2-1)  

                                                                   รวม 9(0-27-0) 

*   ไม่นับหน่วยกิต          รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาหลักสูตร แผน ก  แบบ ก 2 

 

ชั้นปีที1่ ภาคการศึกษาที่1 

932-501  หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   4(3-3-6)  

932-502              วิธีการวจิัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  3(2-3-4)  

932-503      สัมมนา1                                             1(0-2-1)  

                                                                          รวม 8(5-8-11) 
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ชั้นปีที่1 ภาคการศึกษาที่2 

932-xxx  วิชาเลือก                                            3(x-y-z) 

932-xxx  วิชาเลือก                                            3(x-y-z) 

932-xxx  วิชาเลือก                                            3(x-y-z) 

932-506 วิทยานิพนธ์ 2                                      3(0-9-0)   

                                                                            รวม12(x-y-z) 

ชั้นปีที่2 ภาคการศึกษาที่1 

932-506 วิทยานิพนธ์ 2                                      6(0-18-0) 

                                                                           รวม6(0-18-0) 

ชั้นปีที่2ภาคการศึกษาที่2 

932-504  สัมมนา2 1(0-2-1)  

932-506 วิทยานิพนธ์  2 9(0-27-0) 

                                                                          รวม10(0-29-1) 

                         รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

 

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

สาขาวิชาฯ ก าหนดให้มีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา เมื่อรวมทุกวิชาแล้วจะต้องมีความรับผิดชอบหลักครบทุกมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งได้แสดงใน 

มคอ. 2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาน าผลการด าเนินการ ผลการประเมินรายวิชาและผลการทวน

สอบไปรายงานใน มคอ. 5 และ 6 เพ่ือน าไปปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป 

3.1 มคอ.2 

3.3 มคอ.5 

3.4 มคอ.6 

 

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

หลักสูตรได้การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากความยากง่ายของ

รายวิชา จัดให้รายวิชาบังคับหรือรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือ

เป็นการสร้างพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา และภาคการศึกษาที่ 2 จัดให้มีการเรียนวิชาเลือกเพ่ือใช้

ในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และในชั้นปีที่ 2 จัดให้มีการเรียนรายวิชาสัมมนาเพ่ือฝึก

3.1 มคอ. 2 
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การค้นคว้าเอกสารและการน าเสนอผลงานวิจัย  

ส าหรับการกระจายมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชา โดยก าหนดให้ทักษะที่จ าเป็นต่อ

การเรียนรู้ และทักษะพ้ืนฐาน กระจายในรายวิชาชั้นปีที่ 1 และทักษะที่มีการคิด วิเคราะห์  

และพิจารณา  ก าหนดให้อยู่ในรายวิชาชั้นปีที่สูงขึ้น  

ในการประเมินการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบรายวิชา รายงานใน 

มคอ.5 และ 6 ในแต่ละภาคการศึกษา และผ่านการพิจารณาโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใน

ขั้นต้น จากนั้นประเมินโดยประธานหลักสูตรเป็นล าดับถัดไป เพ่ือน าข้อมูลประมวลผลใน

ภาพรวม และอาจมีการปรับปรุงโดยผู้รับผิดชอบรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป ตามความ

เหมาะสม และปรับใหญ่อีกครั้งในคราวการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี ในปีพ.ศ.2561 
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Criterion 4 

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

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

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

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

what methods. 

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

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

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

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

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

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

or he chooses to use. 

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

supportive, and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 

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

responsibly in the learning process; and 

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

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

assessment and modes and duration of study. 

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

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

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

practices, etc.). 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well 

articulated and communicated to all 

stakeholders [1] 

       

4.2 Teaching and learning activities are 

constructively aligned to the 

achievement of the expected learning 

outcomes [2,3,4,5] 

       

4.3 Teaching and learning activities 

enhance life-long learning [6] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

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

หลักสูตรได้ก าหนดปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความ

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ และสอดรับกับพันธกิจที่ ได้ก าหนดไว้ในแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558-2562) และปรัชญาการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวมถึงตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2558-2561) และยังสอดรับกับกรอบการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวการปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาล โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมี

4.1 มคอ.2 

4.2 ปรัชญา

การจัด

การศึกษา

มหาวิทยาลัย 

(http:// 

www.eduse

rvice.psu.ac.

th/images/c
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หลักฐาน 

เจตนารมณ์ ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย 

บริการวิชาการและ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่

การพัฒนาคนเพ่ือให้เป็นก าลังหลักของสังคม  และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง     

 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตาม 

แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และ

พัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง 

กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และ

จากแนวคิดที่ว่าการพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลง  การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายใน

มหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย  

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 

Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่า

สามารถ ตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ 

(Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  (Problem-

based Learning) การใช้ โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดย

การบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 

“ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือน มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

ปรัชญาหลักสูตร 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

และสามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มาประยุกต์ใช้กับปาล์ม

น้ ามัน ยางพารา ไม้ผลและปศุสัตว์ ตามความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการใน

ระดับพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

ontent/curri

culum/patt

ana/2560/p

hilosophy_

PSU.pdf) 
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ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางกิจกรรม

การเกษตรที่หลากหลายและเป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญของภาคใต้ตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผลิตพืช

และสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผลและปศุสัตว์ เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต้องการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเฉพาะด้านการเกษตรสูงมาก เพ่ือ

ประกอบการด าเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณ ในด้านการ

ผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเก็บรักษา ดังนั้นหลักสูตรที่จะเปิดนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เน้น

การสอนและวิจัย โดยน าปัญหาของพ้ืนที่มาเป็นโจทย์ในการวิจัยในเบื้องต้น รวมถึงการ

แก้ปัญหาระดับภูมิภาคและประเทศตามล าดับ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด้านปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล ปศุสัตว์และ

ประมง โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือการแก้ปัญหาและ

พัฒนากิจกรรมการเกษตรดังกล่าวและน าไปสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับ

อุตสาหกรรม นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจของประเทศในแง่การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรจากทักษะและ

ความรู้ที่ได้รับภายใต้การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความ

ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในการวิจัยและสร้างองค์

ความรู้ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาการผลิตพืช และสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ื อให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานสากล และผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และวิชาชีพ 

2.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกต์องค์

ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในระดับพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศและนานาชาติ 

ทั้งนี้หลักสูตรได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปรัชญาของหลักสูตรไปผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ผ่านช่องทางแตกต่างกันไปดังนี้ 

• มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีผ่านโครงการ Road 

Show ทุกปีมีการแจกแผ่นพับ และประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของคณะ 

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

• ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันได้ท าการแจกคู่มือนักศึกษา และสามารถสืบค้นได้ผ่าน

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

• ส าหรับผู้ประกอบการ มีการแนะน าหลักสูตรผ่านการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และ

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

• ส าหรับผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป มีการแนะน าผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 

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

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

expected learning outcomes 

ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อเนื้อหาและ

สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดใน มคอ. 2 เพ่ือให้เกิดคุณภาพของการ

เรียนรู้ จึงจัดให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น แบบบรรยาย ปฏิบัติการ และให้

ความส าคัญกับศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง active learning  

หลักสูตรได้ก าหนดให้ในทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษร่วม

ในรายวิชา เช่น รายวิชาสัมมนาจัดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัย และผลการค้นคว้าเป็น

ภาษาอังกฤษ และทุกรายวิชานักศึกษาจะต้องค้นคว้าความรู้จากวารสารระดับนานาชาติ 

รวมถึงมีการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนในบางรายวิชา เช่น 

ร าย วิ ช า  Research methodology in agricultural science and technology มี ก า ร

มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าโครงงานวิจัยขนาดเล็กที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

เพ่ือตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับความรู้ใน

ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอน และช่วยน าทางไปสู่การศึกษาด้วยตนเอง
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ต่อไป ซึ่งตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติจริง 

การท างานเป็นทีม ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจและความรับผิดชอบ ซึ่งตอบสนองต่อ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 

เพ่ือเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยมีรูปแบบของการเรียนการสอนแบบ active 

learning เช่น การใช้สื่อวีดีทัศน์ การอภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน โครงงานวิจัยที่มีการใช้ปัญหา

เป็นฐาน ซึ่งผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 

ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา    

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรได้ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 

เพ่ือเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การ

มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ และสนับสนุนให้นักศึกษาท างานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย และเป็น

นักศึกษาผู้ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการ  (4.3) เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ และมี

ประสบการณ์ด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ให้กับนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิด การเรียนรู้ การสื่อสาร พร้อมที่จะ

เรียนรู้ตลอดเวลา แม้จะจบการศึกษาไปแล้ว อาจจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ หรือ

นอกระบบการศึกษา 

4.3 ประกาศทุน

ผู้ช่วยสอน 
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Criterion 5 

1. Assessment covers: 

a. New student admission 

b. Continuous assessment during the course of study 

c. Final/exit test before graduation 

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 

adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 

measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme 

and its courses. 

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

formative, and summative purposes. 

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 

concerned. 

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

programme. 

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

reliable and fairly administered. 

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

regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is 

constructively aligned to the 

achievement of the expected 

learning outcomes [1,2] 

       

5.2 The student assessments 

including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit and 

communicated to students [4,5] 

       

5.3 Methods including assessment 

rubrics and marking schemes are 

used to ensure validity, reliability 

and fairness of student 

assessment [6,7] 

       

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and helps to 

improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access to 

appeal procedure [8] 

       

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

learning outcomes 

           ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะมีการจัดท าหลักสูตรที่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ล่วงหน้า

ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งในเล่มหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 

การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร จะต้องมีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแต่ละแผนการเรียนและจ านวนรับในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน

เพ่ือให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตรมีมาตรฐานและสม่ าเสมอกันในทุกปี

การศึกษา  

โด ยก ระบ วน การคั ด เลื อ กบุ คค ล เข้ าศึ กษ า ด า เนิ น ก ารต ามที่  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 

2 ลักษณะ ดังนี้ 1. การรับสมัครประจ าปีการศึกษา วันที่ 15 ธันวาคม - 15 กุมภาพันธ์ ของปี

ถัดไป 2. การรับสมัครตลอดปีการศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 14 ธันวาคม ของปีถัดไป กรณี

เข้าศึกษาในภาคการเรียนที่ 1 รับสมัคร วันที่  16 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน ส่วนกรณีเข้า

ศึกษาในภาคการเรียนที่ 2 รับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม - 14 ธันวาคม (5.1) 

เมื่อมีผู้สมัครเข้าศึกษาตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ใน

แต่และช่วงเวลาที่ก าหนด  ผู้ดูแลระบบรับสมัครจะส่งข้อมูลใบสมัครไปยังคณาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือตรวจทานคุณสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด

หรือไม่ หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจึงจะบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อให้เป็นผู้มี

สิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ต่อไป หลักสูตรจะก าหนดวันสอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้สมัครมาเข้าสอบวัดระดับความสามารถในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

หากผู้สมัครมีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกก็จะประกาศฯ ผลสอบและประกาศฯ รายชื่อ

เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสูตรได้ก าหนดการประเมินไว้ 3 ช่วง ตลอดระยะเวลาการศึกษา ได้แก่  

5.1 ระบบรับ
สมัคร
นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 
ม.อ. 
(https://gra
dmis.psu.a
c.th/admis
sion/home
.php) 
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   1. ชว่งการรับเข้า การได้มาซึ่งผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีการก าหนดการประเมินการ

รับเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยใช้กฎเกณฑ์การคัดเลือก 

กรรมการหลักสูตรประเมินคุณสมบัติโดย ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต้องผลการ

เรียน เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือในกรณทีี่เกรดเฉลี่ยรวมต่ ากว่า 2.50 ต้องส่งให้

กรรมการหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าข้อสอบ และด าเนินการสอบคัดเลือกแบบ

ข้อเขียน จากนั้นหลักสูตรพิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่เป็น

อนุกรรมการสอบสัมภาษณ์  

คณะกรรมการสอบพิจารณาและแจ้งผลการสอบไปยังคณะ 

คณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  

คณะจัดปฐมนิเทศ/นักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าศึกษาคณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วม

ชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรและการลงทะเบียนตามแผนการศึกษา และจัดให้อาจารย์ที่

ปรึกษาพบกับนักศึกษา 

2. ระหว่างการเรียน มีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สนองตอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 เช่น คะแนนความรับผิดชอบ คะแนนสอบ คะแนน

รายงาน คะแนนจากการปฏิบัติ และคะแนนการน าเสนอจากการอภิปราย ที่มีการก าหนด

สัดส่วนคะแนนที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ช่วงเวลา กฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ จะมีการแจ้งให้

นักศึกษาทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเรียน และนักศึกษาสามารถตกลงสัดส่วนคะแนนที่

เหมาะสมได้  

มีการแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียน โดยการติดประกาศให้ผู้เรียนทราบในเวลา 1 

สัปดาห์หลังจากสอบกลางภาค เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและแก้ไขปรับปรุงการเรียนของตนเอง

ได้ทันก่อนสอบปลายภาค หรือให้ผู้เรียนประเมินการถอนรายวิชาหากเป็นค าแนะน าจาก

อาจารย์ผู้สอน หรือให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนจากค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น 

 ส าหรับผู้เรียนที่มีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องคะแนนการประเมิน สามารถใช้ช่องทาง

ที่สะดวก เหมาะสม เพ่ือขอความเป็นธรรมในการร้องเรียนผลการประเมินได้ เช่น การเข้าพบ

อาจารย์ผู้สอน ที่ได้ก าหนดช่วงเวลาในแต่ละสัปดาห์ไว้ส าหรับผู้เรียน เพ่ือสอบถามและดู
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คะแนนที่ได้รับการประเมิน 

ส าหรับการพิจารณาความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือของวิธีการประเมิน เพ่ือการปรับปรุง 

หรือเพ่ิมวิธีการใหม่ อย่างสม่ าเสมอ หลักสูตรได้ร่วมกับทางคณะฯ ด าเนินการให้มีการประเมิน

ข้อสอบโดยกรรมการประเมินข้อสอบทุกครั้ง และจัดให้มีการทวนสอบจ านวนร้อยละ 25 ของ

รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรยังได้ใช้ผลการประเมิ น

อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษามาใช้เพ่ือประเมินหรือปรับปรุงวิธีประเมิน และวิธีการสอนต่อไป 

การเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาให้

อาจารย์ที่ปรึกษาประเมิน นอกจากนั้นหลักสูตรฯ มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงร่าง

วิทยานิพนธ์  โดยให้มีการน าเสนอโครงร่างในรายวิชาสัมมนา 1 และน าเสนอความก้าวหน้า

ของวิทยานิพนธ์ในรายวิชาสัมมนา 2 

3. การประเมินเพ่ือการส าเร็จการศึกษา กระบวนการส าเร็จการศึกษานอกจากวิชา

ต่างๆ ที่ต้องได้รับผลการเรียนที่ไม่ต่ ากว่า B  และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 3.00 แล้ว ผู้เรียน

ยังต้องผ่านการทดสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ และการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ์ ต้องได้รับ

การประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา  กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์  และผลงานในวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ 

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

rubrics and grading are explicit and communicated to students 

  วิธีการประเมินผู้เรียนได้ถูกก าหนดโดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา โดยระบุใน 

มคอ.3 เพ่ือให้สามารถวัดผลได้ตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา ที่ได้ก าหนดไว้ใน 

มคอ.2 และในการจัดการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผู้เรียนได้ตามความ

เหมาะสม ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากระบบสารสนเทศนักศึกษา  ทั้งนี้วิธีการประเมินผลมี

หลายรูปแบบ ในแต่ละรายวิชา ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การน าเสนอ การ

รายงานผลการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น โดย

สัดส่วนของแต่ละวิธีการอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด  และแต่ละรายวิชา

สามารถจัดให้มีการประเมินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม เช่น ในระหว่างจัดการเรียน

การสอน กลางภาค และปลายภาค 

 



96 
 

ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

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

reliability and fairness of student assessment 

รายวิชาในหลักสูตรได้มีการออกแบบวิธีการประเมินผู้เรียนที่แตกต่างกัน ขึ้นกับผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินผลจะรายงานในรูปเกรด A=4.0 

B+=3.5 B=3.0 C+=2.5 C=2.0 D+=1.5 D=1.0 E=0 I=Incomplete เกณฑ์การประเมินใช้

วิธีอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับผู้เรียน ซึ่งสัดส่วน

การให้คะแนนของแต่ละวิธีการประเมินในแต่ละวิชาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3 และได้ตก

ลงและแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันเปิดเรียนของแต่ละรายวิชา ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

รายงานในรูปเกรด P=In progress  N=Non progress ถูกประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

 การประเมินนักศึกษาโดยใช้ข้อสอบอัตนัยเป็นหลัก โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้จัดท า 

ทั้งนี้ลักษณะของข้อสอบต้องมีความเหมาะสมต่อเวลา ความยากง่ายของเนื้อหา ระดับผู้เรียน 

มีการตรวจประเมินความเหมาะสมของข้อสอบโดยกรรมการที่หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนด

จากคณาจารย์ รายวิชาละ 2 คน เพ่ือตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขก่อนจัดส่งไปยังฝ่าย

ผลิตข้อสอบ 

 

 

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

ผลการประเมินนักศึกษาได้ก าหนดให้มีการแจ้งโดยติดประกาศคะแนนสอบกลาง

ภาค และคะแนนเก็บก่อนกลางภาค แก่ผู้เรียน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังการสอบกลาง

ภาค เพ่ือให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนให้ได้รับคะแนนที่ดีขึ้น หรือ

พิจารณาการถอนรายวิชากรณีที่คะแนนต่ าโดยค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่

ปรึกษา ซึ่งระยะเวลาจะต้องด าเนินในช่วงการถอนรายวิชาที่ให้สัญลักษณ์ W หลังประกาศ

คะแนน 1 สัปดาห์ ส่วนคะแนนเก็บหลังกลางภาคและคะแนนสอบกลางภาคจะแจ้งให้

นักศึกษาทราบหลังสัปดาห์สอบ 

ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ให้

ค าแนะน าเพ่ือใช้ปรับปรุงก่อนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาจะได้รับค าแนะน าจากกรรมการสอบ เพ่ือให้โครงร่างวิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 อาจารย์

ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 
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พร้อมที่น าไปท าวิจัย จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจะเป็นผู้ควบคุม และ

ให้ข้อเสนอแนะจนวิทยานิพนธ์ได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ น าไปสู่การเผยแพร่และการสอบ

วิทยานิพนธ์ ภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นไปตามคู่มือ (5.2) 

 

(http://ww

w.grad.psu.

ac.th/imag

es/files/Pat

tanee/advi

sor_2552.p

df) 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

การจัดการข้อร้องเรียนกรณีนักศึกษามีข้อสงสัยในคะแนนสอบสามารถขอดูคะแนน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงคะแนนได้โดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน หากมีการเปลี่ยนแปลงผล

การประเมิน อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้

นักศึกษาทราบ แต่หากรายวิชานั้นออกผลการเรียนเป็นเกรดไปแล้ว ผู้ประสานงานรายวิชา

ต้องด าเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนเพ่ือด าเนินการ

ตามข้ันตอนของฝ่ายทะเบียนต่อไป  
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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 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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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. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering 

succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to 

fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

       

6.2 Staff-to-studentratio and workload are 

measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service [2] 

       

6.3 Recruitment and selection criteria including 

ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are 

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

       

6.4 Competences of academic staff are 

identified and evaluated [3] 

       

6.5 Training and developmental needs of 

academic staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them [8] 

       

6.6 Performance management including        
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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 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

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

การจัดการด้านอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ 
การวางแผนและด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารของผู้อ านวยการกองงานแผนและนโยบาย 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีรูปแบบคือ อัตราก าลังวิเคราะห์จากความต้องการจ าเป็นทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เช่น แผนการเกษียณอายุของบุคลากร แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ 
และแนวโน้วการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในอนาคต เป็นต้น 

ส าหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าในหลักสูตร มี 14 คน มีอายุอยู่ในช่วง 
37 ถึง 58 ปี  ซึ่งอาจารย์ที่มีอายุราชการมากที่สุดจะเกษียณอายุอีก 2 ปีข้างหน้า (30 
กันยายน 2564) ดังนั้นจะต้องเตรียมพร้อมสรรหาอาจารย์ทดแทน ซึ่งสาขาวิชาได้
ด าเนินการประชุมหารือเรื่องการจัดท าแผนการสรรหาอาจารย์ทดแทนตั้งแต่ในปี 2561 
แต่เนื่องจากแนวโน้มจ านวนนักศึกษาที่ลดลงต่อเนื่อง ท าให้ต้องมีการปรับแผนการสรร
หาอาจารย์ทดแทนต าแหน่งเกษียณ โดยอาจเป็นการมอบภาระงานให้อาจารย์ที่มี
ความสามารถมาช่วยสอน หากไม่มีต าแหน่งอาจารย์ใหม่มาทดแทน 

ในปี พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ต้องมีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  (ปริญญาโท) เพ่ือที่จะให้มีหลักสูตรปรับปรุงใช้ในปีที่ 6 (รับ
นักศึกษา ปี 2562) โดยระดับปริญญาโทได้มีการปรับเนื้อหาโดยให้มีกลุ่มวิชาทางด้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 หนังสือ

เปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ า
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จุลินทรีย์ มาเพ่ิม จึงท าให้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรระหว่างระดับปริญญ
ตรีและปริญญาโทให้มีความเหมาะสม โดยประสานให้ ดร.ปฎิมา เพ่ิมพูนพัฒนา (ถูกยืม
ตัวไปสังกัดสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อปี พ.ศ. 2557) กลับมาเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในปี 2562 นี้ 
ขณะเดียวกันปรับเปลี่ยนให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท เพ่ิมเติม (6.1) 

ความสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นที่

ชัดเจน โดยมีการส่งเสริมและกระตุ้นในกรอบของ Track การท างานที่แตกต่างกัน 2 
track คือ เน้นสอน หรือวิจัย ตามอายุการท างาน (อายุการท างานไม่เกิน 5 ปี และอายุ
การท างานเกิน 5 ปี) เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะการสอน และวิจัย ตามประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญที่จะเกิดขึ้นตามมา ท าให้บุคลากร มีร้อยละการท างานที่เน้นหนักใน
แต่ละด้านแตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพได้ต่อไป นโยบายดังกล่าวได้
ด าเนินการมาแล้วในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และถูกน ามาประเมินเพ่ือปรับเปลี่ยนทุกปี 
จนกระทั่งในปี 2562 มหาวิทยาลัยได้ปรับ Track การท างานเพ่ิมขึ้นเป็น 3 Track ได้แก่ 
เน้นสอน เน้นวิจัย หรือเน้นบริการวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องการวิสัยทัศน์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างประโยชน์ของเพ่ือมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ตามปรัชญาที่มหาวิทยาลัย
ยึดถือมาโดยตลอด (6.2) ดังนั้น จึงสอดคล้องกับแผนการจัดการความพร้อมด้านบุคลากร 
เพ่ือรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ต่อไป  

การเสริมขวัญและก าลังใจ 
ส าหรับผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่ง/รางวัลใดๆ จากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ จะมีการยกย่องชมเชยบุคลากรเป็นล าดับขั้น เช่น 
การได้รับต าแหน่งทางวิชาการ หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก จะมีการ
กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ในวาระงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงลงประกาศใน website ของคณะฯ หรือ ของวิทยาเขตฯ ส าหรับในส่วนของ
สาขาวิชาฯ ก็ได้มีการกล่าวชื่นชมและยินดี ในวาระการประชุมสาขาวิชาฯ เป็นต้น 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรได้มีการวางแผนโดยให้

อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการที่คณะฯ วิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ
ก าหนด ท าให้ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมจ านวน 1 

หลักสูตร ป.ตรี ป.

โท 

 

 

 

 

6.2 เอกสารการ

ก าหนดภาระงาน

(http://www.per

sonnel.psu.ac.th

/com/com_301.

pdf) 
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ท่าน คือ ผศ.ดร.สุรพล ฐิติธนากุล อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกรรมการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการอีก 5 ท่าน ได้แก่ ดร.สุชาติ เชิงทอง ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง ดร.ปฏิมา 
เพ่ิมพูนพัฒนา ดร.นิตยา อัมรัตน์ และดร.เยาวพรรณ สนธิกุล   ท าให้อาจารย์ประจ าใน
หลักสูตรจาก 14 ท่าน มีต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 7 ท่าน (รศ.ดร.โอภาส พิมพา ผศ.ดร. 
วิกันดา รัตนพันธ์ ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ ผศ.ดร.บดี ค าสีเขียว ผศ.ดร.ดวงแขฑิตา กาญจน
โสภา ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ และ ผศ.ดร.สุรพล ฐิติธนากุล) อยู่ระหว่างการพิจารณา 5 
ท่าน (6.3) และ ยื่นขอต าแหน่งแล้ว 1 ท่าน (ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์  เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2562) ดังนั้นมีอาจารย์ที่ ยังไม่ได้ยื่นขอต าแหน่งอีกเพียง 1 ท่าน เท่านั้น  
อาจารย์ที่มีต าแหน่งแล้วหรือยื่นของต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของ
คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการสนับสนุนให้
อาจารย์ในหลักสูตรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างไม่สิ้นสุด 
ส าหรับอาจารย์ที่ยังไม่ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการสนับสนุนให้
เร่งรัดการขอทุนวิจัยรวมถึงการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เพ่ือน าไปสู่การยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป และคาดหมายว่า ไม่เกินปี 2564 อาจารย์ในหลักสูตร จะมี
ต าแหน่งทางวิชาการหรือมีการยื่นขอต าแหน่งครบทุกราย ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว จะต้องด าเนินการพัฒนาผลงานทั้ง
ด้านวิจัยและการสอน โดยต้องด าเนินการให้มีผลงานเพียงพอที่จะใช้ในการขอก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดต่อไป ซึ่งเกณฑ์มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ยื่นไม่เกินห้าปี หลังจากได้ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (6.4) ดังนั้น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุกราย ในหลักสูตร จะถูกหลักสูตรฯ กระตุ้นและส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัย ต่อไป คาดว่า ในปี 2563 จะมีผู้ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ อีก 1 ราย  

การส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการและงานสอน 
หลักสูตรฯ ได้ดูแลเรื่องการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการและงานสอนมาโดย

ตลอด ส าหรับการสอน หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านในหลักสูตรส่งผลงาน
ก า ร ส อ น เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ เมิ น ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร ส อ น ข อ ง อ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะการสอนแล้ว ในปี 2560-2561 มีจ านวน 3 ท่าน คือ ดร.    สุรพล 
ฐิติธนากุล  ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ และ ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง (6.5) 

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการสอนโดยทั่วไป เน้นย้ าให้ผู้สอนสร้างนวัตกรรม
การสอน ต่างๆ เช่น การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ Active learning การสอนแบบ 

ก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ

(http://www.aca

demic.psu.ac.th/

report_detail.as

px?id=31) 

 

6.4 ประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่อง

การเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ

(http://www.pers

onnel.psu.ac.th/

per10.html) 

 

 

 

 

 

 

6.5 หนังสือแจ้งผล
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6.6 การพัฒนา

คุณภาพการสอน
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Problem base Project base หรือ Work integrated base รวมถึงการก าหนดการใช้
ภาษาอังกฤษในการสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัย (6.6) ซึ่งทุกรายวิชาที่สอนโดย
คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้ใช้นวัตกรรม Active learning และใช้ภาษาอังกฤษ ในทุก
รายวิชา และหลายรายวิชาที่ใช้ problem หรือ project base (เอกสาร มคอ.3 รายวิชา
ต่างๆ) ในขณะที่ Work integrated learning ได้ถูกก าหนดให้ใช้ในหลักสูตรที่ก าลัง
ด าเนินการปรับปรุงในปี 2562 นี้  

ส าหรับผลงานทางวิชาการ หลักสูตรฯ ก าหนดขั้นต่ าให้อาจารย์ต้องส่งผล
งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
ตั้งแต่ระดับ TCI SCOPUS และ Web of Science (WoS) ซึ่งอาจารย์ต้องด าเนินการให้
มีผลงานให้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวทุกปี และเพ่ิมคุณภาพให้มากขึ้นด้วย ร้อยละการ
ตีพิมพ์ในฐาน WoS ให้มากขึ้น หรือมีผลงานตีพิมพ์ในระดับ Quartile ที่สูงขึ้น 

ส าหรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ในรอบปี 2560-2561ที่ผ่านมา ยังคงเป็น
ความภาคภูมิใจของหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง ที่อาจารย์ในหลักสูตร ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ในปี 2560 ผศ.ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัล
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Scientist Award) สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยว
เอื้อง จากการคัดเลือกมาจาก 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งประกาศในที่ประชุม
วิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 6 และจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน จ. นครปฐม 
ขณะที่ในปี 2560-2561 รศ.ดร.โอภาส พิมพา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 1) นักสัตวบาลดีเด่น จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยองคมนตรีรัชกาลที่ 9 ท่านอ าพล เสนาณรงค์ เมื่อวันที่ 
9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร  2) ทีมวิจัยที่ ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย เรื่องการขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย จากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ าปี 2560 3) รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต าแหน่งอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 
2561 สาขารับใช้สังคม จัดโดยที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอ
มท.) 4) นักวิจัยที่มีผลงาน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล WoS 
ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจ าปี2561  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มอบในวันที่ 13  
มีนาคม 2562 ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ 5) รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อ
ชุมชน ประจ าปี 2560-2561 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อผลงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัย 

(http://clpd.psu.

ac.th) 
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เรื่อง “โครงการพัฒนาอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ ามันเป็นแหล่งอาหาร
หลัก ร่วมกับการเสริมไขมันไหลผ่านเพ่ือการผลิตโคขุนของภาคใต้ตอนบน : กรณีศึกษา
โคขุนศรีวิชัย” และ 6) รางวัลการน าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ประเภทอาจารย์/
นักวิจัยระดับดีเด่น  ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2562 
“นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”  ระหว่างวันที่  12-15 
มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมดวงจิตต์  รีสอร์ท  แอนด์ สปา  ภูเก็ต โดยสมาคมสัตวบาล
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศษสตร์แห่งประเทศไทย จึงเป็นที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่
อาจารย์ในหลักสูตร ได้รับรางวัลทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
ระดับชาติ ตลอด ข้อมูลเหล่านี้ ยืนยันความสามารถของอาจารย์ที่มีความพร้อมในด้าน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ   

ส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตร วิทยาเขตฯ ก าหนดให้มีทุน
สนับสนุนเพ่ือให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านอ่ืนๆ ปี
ละ 10,000 บาท เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจารย์ในหลักสูตรได้มีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 

education, research and service 

 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาดูแลโดยงานแผนฯ ซึ่งเมื่อค านวณค่า FTES ของ
อาจารย์ในสาขาวิชาแล้ว พบว่ามีค่าเท่ากับ 5.7 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ในส่วนของการ
กระจายภาระงาน หลักสูตรได้มีการกระจายภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดย
ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชามีการประชุมเพ่ือก าหนดภาระ
งานสอนในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้ความเหมาะสมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ผู้สอน ทั้งนี้ จ านวนชั่วโมงสอนรวมของอาจารย์แต่ละท่านจะถูกน ามาพิจารณาเพ่ือเกลี่ย
ภาระงานสอนในวิชาเอกอีกครั้ง ตามเนื้อหารายวิชาที่มีการปรับปรุงตามเล่มหลักสูตร 
เนื่องจากคณาจารย์ในหลักสูตร บางท่าน เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารระดับผู้ช่วย
อธิการบดี หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง น าไปสู่การใช้เกณฑ์
การก าหนดชั่วโมงสอนของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็น
มาตรฐานจ านวนชั่วโมง โดยในแต่ละวิชาเอกจะมีการตกลงเรื่องภาระงานสอนและเกลี่ย
ภาระงานสอนเบื้องต้นก่อนอาจารย์แต่ละท่านจัดส่งภาระงานสอนในภาคการศึกษานั้นไป
ยังหัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้ พิจารณาภาระงานสอนอีกครั้งโดย
พิจารณาจากภาระงานของอาจารย์ในสาขาวิชาเอกเดียวกัน ร่วมกับงานบริหารของ
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อาจารย์แต่ละท่านด้วย การก าหนดการกระจายภาระงานสอน เพ่ือน าไปสู่การจัดการ
เงื่อนไขของเวลาที่มีผลต่อท าวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน  
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

การก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก หลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนด
ความต้องการในการคัดเลือกอาจารย์รวมถึงอาจมีเกณฑ์เฉพาะ เช่น สาขาช านาญการ
ของผู้สมัคร ส่วนการสรรหาและคัดเลือกนั้นงานบุคคลากรเป็นผู้ด าเนินการส่วนจริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทาง
สายงาน ได้ก าหนดและเผยแพร่บนเวบไซต์และเอกสาร โดยจะแจกให้อาจารย์ใหม่ในวัน
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และมีการแจ้งสิทธิ และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์โดยงาน
บริหารงานบุคคล (6.7) 

ส าหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครเพ่ือพิจารณาการเข้ารับเป็นอาจารย์ในสาขาวิชา จะ
ถูกพิจารณาเบื้องต้นโดยคณบดี และกลั่นกรองโดยหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อพิจารณาคุณวุฒิ 
ความเหมาะสม ความจ าเป็น ก่อนแจ้งให้กับคณาจารย์ในสาขาพิจารณาในที่ประชุมสาขา
ฯ จากนั้นจะส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฝ่ายนโยบายและแผนของวิทยาเขต เพ่ือ
วิเคราะห์อัตราก าลัง ก่อนด าเนินการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ และมีกระบวนการ
คัดเลือกต่อไป 

6.7 เวบไซต์ข่าว

สมัครงาน วิทยา

เขต 

(http://www.sur

at.psu.ac.th/de

mo/news.php?n

ame=news&cate

gory=8) 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

          การส่งภาระงาน และสมรรถนะอาจารย์มีทุก 6 เดือน เพ่ือใช้ในการพิจารณาต่อ
สัญญาจ้างและการปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง (ปรับเปลี่ยนมาจากประเมินปีละ 2 ครั้ง) 
โดยในส่วนการประเมินสมรรถนะอาจารย์ (20 เปอร์เซ็นต์) หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้
ก าหนดค่าสมรรถนะที่คาดหวังให้กับอาจารย์ในหลักสูตร จากนั้นอาจารย์เข้าไปยอมรับใน
ระบบออนไลน์ หรือหากมีข้อแก้ไข แจ้งกลับมายังหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
ทั้งนีแ้จ้งให้คณาจารย์ทราบก่อนรอบการประเมินในระบบ Competency online  

ในส่วนภาระงาน (80%) คณาจารย์จะเป็นผู้ก าหนดว่าจะอยู่ในกลุ่มเน้นการสอน 
การวิจัย หรือการบริหาร ซึ่งสัดส่วนของภาระงานแต่ละด้านจะมีการก าหนดที่แตกต่างกัน
ตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัย จากนั้นเมื่อบุคลากรได้ก าหนดสัดส่วนภาระงานในกรอบที่
ก าหนด หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณายอมรับ เพ่ือให้คณาจารย์ได้ปฏิบัติงานตามที่
ได้ระบุไว้ ในการประเมินจะประเมินโดยกรรมการที่หัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้ง จ านวน 3 
ท่านขึ้นไป จากแต่ละสาขาวิชาเอก โดยน าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของภาระงานและสมรรถนะ
มารวมกันเพ่ือใช้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งรอบปีที่ผ่านมา จะมีการประเมิน

 6.8 เอกสารการ

ก าหนดภาระงาน

(http://www.pers

onnel.psu.ac.th/

com/com_301.p

df) 
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ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561  
 

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

implemented to fulfil them 

 การจัดโครงการอบรมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์  วิทยาเขตเป็น
ผู้ด าเนินการ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการจัด
โครงการตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งมาจากความต้องการของคณาจารย์ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาตก
ลงร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมการอบรมการเขียนผลงานตีพิมพ์ การประชุมเพ่ือจัดท า
แผนกลยุทธ์ และการจัดกิจกรรม Lunch Talk ทุกเดือน เป็นต้น (6.9) กิจกรรมต่างๆ มี
อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ ทุกกิจกรรมจะใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ เพ่ือเป็นช่องทางให้อาจารย์ได้เสนอแนะโครงการที่ต้องการให้มีใน
คราวต่อไป คณะผู้จัดท าโครงการจะได้น าข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปใช้ในการพิจารณาจัดท า
โครงการครั้งต่อไป 
 ในส่วนของหลักสูตร ได้ด าเนินการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมใน
วิชาชีพที่จ าเป็น เช่น จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 หลักสูตรจึงมอบหมายให้คณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลอง 
เข้ ารับการอบรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตการใช้สัตว์ทดลอง ตามมาตรา 55 แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวการอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัย
ที่มีการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรต่อไป ซึ่งมีอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม
แล้วจ านวน 4 ท่าน (6.10) 
 ส าหรับบุคลากรที่มีช่องว่างสมรรถนะ (ในรอบการประเมิน) จะได้รับค าแนะน า
จากหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อน าไปสู่การก าหนดให้บุคลากรท่านดังกล่าวได้ด าเนินการพัฒนา
ตนเองโดยการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ   

6.9 เอกสารอนุมัติ

การจัดโครงการ

ต่างๆ 

 
 

 
 

 

 

6.10 ใบอนุญาตใช้

สัตว์ทดลอง 

 

 

 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 

and support education, research and service 

 มหาวิทยาลัย ได้ปรับเปลี่ยนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นปีละ 1 รอบ 
โดยมีฐานร้อยละการเพ่ิมของเงินเดือนร้อยละ 4 ไม่เกินร้อยละ 10 ขณะที่เกณฑ์เดิม 
ประเมินปีละ 2 ครั้ง มีฐานร้อยละการเพ่ิมเงินเดือนร้อยละ 3 (ท้ังปี 6 เปอร์เซ็นต์) ผลการ
พิจารณาจะมีการให้ระดับผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และ
ต้องปรับปรุง ซึ่งในกลุ่มเดียวกันพิจารณาให้ปรับขึ้นในอัตราที่เท่ากัน โดยวิทยาเขตมีการ
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จัดสรรงบประมาณให้แต่ละสาขาวิชาเพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนตาม
งบประมาณที่วิทยาเขตจัดสรรให้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้ผลตอบแทนดังกล่าว 
เป็นการช่วยลดภาระการท างานเอกสารของบุคลากร แม้จะมีร้อยละของผลตอบแทนที่
ลดลง (ฐานเดิม 6 เปอร์เซ็นต์ ฐานใหม่ 4 เปอร์เซ็นต์) แต่บุคลากรมีความเข้าใจ เนื่องจาก
เป็นการลดงบประมาณมาจากส านักงบประมาณ สิ่งที่มหาวิทยาลัยคอยช่วยเหลือคือ การ
กระตุ้นและส่งเสริมการท างาน (หากภาระงานไม่ได้ตามก าหนด ขึ้นเงินเดือนไม่เกิน 2 
เปอร์เซ็นต์) ไม่ได้ใช้การลงโทษ (ให้ออก) ท าให้บุคลากรมีก าลังใจที่จะพัฒนาการท างาน
และการสร้างผลงานต่อไป 
 ในส่วนของหลักสูตรฯ ได้ให้ความส าคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยการมุ่ง
ติดตามผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น การได้รับรางวัลจากการ
แข่งขัน หรือการติดตามการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรมีการชื่นชม ให้
เกียรติ ยกย่องผู้ที่ได้รับต าแหน่ง โดยการกล่าวชื่นชมในห้องประชุมพร้อมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับต าแหน่ง พร้อมประกาศให้ทราบในวงกว้าง เช่นรายของ รศ.
ดร.โอภาส พิมพา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม จากปอมท. 
(2561) ผลงานวิจัยดีเด่นเชิงนโยบาย สกว (2560) และรางวัลลผลงานวิจัยที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชน ประจ าปี 2560-2561 หรือรางวัลจากการที่อาจารย์ได้รับจากการ
น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ เป็นต้น  ในส่วนของการคัดเลือกอาจารย์
ตัวอย่างดีเด่นด้านต่างๆ หลักสูตรด าเนินการคัดเลือกโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ผล
การประเมินของนักศึกษา รางวัลที่ได้รับ และผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ เป็นต้น และส่งผู้
ได้รับการคัดเลือกในระดับหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเป็นตัวแทนในระดับคณะต่อไป  
         ในส่วนของรางวัลที่ ได้จากการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

อาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนางานวิจัยโดยมีนักศึกษาเป็นก าลังส าคัญใน

การด าเนินงาน ซึ่งการส่งผลงานไปน า เสนอโดยนักศึกษาในหลักสูตรภายใต้การ

ควบคุมดูแลของอาจารย์ในหลักสูตร ท าให้วงวิชาการภายนอกล้วนประจักษ์ในศักยภาพ

ของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร เช่นการได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (นางสาวอรทัย 

แดงสวัสดิ์ และคณะ) และระดับดีเด่น (นางสาวปิยะวรรณ ไทยทอง และคณะ) จ านวน 2 

รางวัล ในภาคบรรยาย จากผลงานที่ส่งทั้งสิ้น 10 ผลงาน จากท่ีประชุมทางวิชาการระดับ

ปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22-23 

มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในส่วนของรางวัลระดับชาติ จากที่ประชุม

วิชาการ อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ล้วนสร้างผลงานด้วยการได้รับรางวัลมาตลอด
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ประกาศนียบัตร 
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ทุกครั้งที่มีการร่วมการน าเสนอ เช่น เมื่อต้นปี 2562 ที่มีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์ 2 รางวัล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ฐิติธนา

กุล และ ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์) ในที่ประชุมงานวิชาการเกษตรครั้งที่ 20 และรางวัล

ระดับดีเด่นภาคบรรยาย (รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา) และ รางวัลระดับชมเชย 

ภาคโปสเตอร์ (ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์) จากงานประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 8 

เป็นต้น (6.11) 

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

and benchmarked for improvement 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งพัฒนาให้อาจารย์ในหลักสูตร

สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการส่งเสริม

คุณภาพงานวิจัยของอาจารย์ ดังนั้น หลักสูตรฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์

ได้รับทุนวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก ต่างๆ โดยมี

ภาพรวมการรับทุนจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ในช่วงปี 2559-2562 ดังนี้  

1) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

-ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ (480,000 บาท) 

-ดร.สุชาติ เชิงทอง (535,480 บาท) 

-ผศ.ดร.สุรพล ฐิติธนากุล (472,494 บาท) 

2) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 

-ผศ.ดร.บดี ค าสีเขียว (1,515,000 บาท) 

-ดร.สุชาติ เชิงทอง (1,363,780 บาท) 

3) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 

-รศ.ดร.โอภาส พิมพา (1,800,000 บาท) 

-รศ.ดร.โอภาส พิมพา (3,320,000 บาท) 

4) กระทรวงพลังงาน 

-รศ.ดร.โอภาส พิมพา (286,000 บาท) 

5) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

-ผศ.ดร.ดวงแขฑิตา กาญขนโสภา (840,000 บาท) 
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6) Sustainable organic solution 

-ผศ.ดร.ดวงแขฑิตา กาญขนโสภา (480,000 บาท) 

7) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

-ผศ.ดร.บดี ค าสีเขียว (470,000 บาท) 

-ผศ.ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ (250,000) 

8) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

-ดร.สุชาติ เชิงทอง (1,265,110 บาท) 

          นอกจากนั้น ยังมีโครงการที่ได้รับทุนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีก

หลายโครงการ เช่น โครงการ อพ.สธ. ทุนวิจัยประเภทเงินรายได้ อีกหลายโครงการ จึง

บ่งชี้ถึงโอกาสในการท างานวิจัยให้มีคุณภาพและความสามารถของคนท าวิจัยได้เป็นอย่าง

ดี  

ส าหรับคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์

สร้างผลงานและตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ WoS และ Scopus แต่ส าหรับอาจารย์ใน

หลักสูตรที่มีประสบการณ์น้อย หลักสูตรได้ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ในฐาน TCI-1 เพ่ือ

น าไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ หรือการส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพ่ี

เลี้ยง คอยชี้แนะให้อาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ได้เข้ามีส่วนร่วมในการวิจัยและน าไปสู่

การตีพิมพ์ผลงานร่วมกัน จากผลการด าเนินงานวิจัยในรอบปี 2561 พบว่า อาจารย์ใน

หลักสูตร มีการตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ (TCI-1) และระดับนานาชาติ 

(Scopus และ Web of Science) รวมแล้ว 17 เรื่อง ท าให้ในปี 2561 อาจารย์ใน

หลักสูตรมีสัดส่วนจ านวนผลงาน 1.2 เรื่องต่อคน ผลงานรวมลดลงจากปีที่แล้ว  (1.28 

เรื่องต่อคน ในปี 2560) ผลงานรวมที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงดังกล่าว วิเคราะห์แล้ว 

พบว่าเป็นผลมาจากนโยบายมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้อาจารย์สายวิทยาศาตร์ นับ

ผลงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าตอบแทนเพ่ิมเติมเฉพาะผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน WoS 

เท่านั้น ท าให้ในปี 2561 อาจารย์ต้องส่งผลตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ WoS ในช่วงรอบปี

ที่ผ่านมา ซึ่งวารสารที่อยู่ในฐาน WoS ล้วนต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาการตอบรับ

ที่ค่อนข้างนาน คาดว่า จ านวนผลงานในฐาน WoS จะมีมากขึ้นในปี 2562 ดังนั้น จึงเป็น

ภารกิจของสาขาวิชา ที่ต้องพัฒนาให้จ านวนผลงานรวมในฐาน WoS ของอาจารย์ใน
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หลักสูตรมีมากขึ้น ต่อไป 

ส าหรับผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ ในปี 2561 มีจ านวน 13 เรื่อง 

(2560 มี 12 เรื่อง) เมื่อรวมกับผลงานตีพิมพ์ จะท าให้หลักสูตรฯ มีผลงานทางวิชาการ

รวม 30 เรื่อง (17 publications + 13 proceedings) จึงท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมี

สัดส่วนจ านวนผลงานเท่ากับ 2.1 เรื่องต่อคน เท่ากับสัดส่วนผลงานต่ออาจารย์เมื่อปี 

2560 ซึ่งยังคงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานการก าหนดของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ที่ 0.5 

เรื่องต่อคนต่อปี  

เมื่อพิจารณาคุณภาพของผลงาน โดยใช้ฐานข้อมูลบ่งชี้คุณภาพ พบว่า จ านวน

ผลงานในฐาน Web of Science (WoS) มีจ านวนใกล้ เคียงกับปีก่อนหน้า (2559 

WoS=1 vs 2560 WoS=5 vs 2561 WoS=4) และมีจ านวนผลงานในฐาน Scopus เท่า

ในปีที่ผ่านมา (2559 Scopus=1 vs 2560 Scopus=3 vs 2561 Scopus=3) ขณะที่

จ านวนผลงานในฐาน TCI-1 ยังคงมีจ านวน 10 เรื่อง เท่าปีที่ผ่านมา สิ่งนี้สะท้อนการ

ปรับปรุงคุณภาพการวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรที่ต้องร่วมกันผลักดันให้อาจารยืใน

หลักสูตรฯ ส่งเสริมการสร้างผลงานในฐาน WoS ให้มากขึ้นต่อไป ตามนโยบาย

มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้อาจารย์สายวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์ผลงานในฐาน WoS  

         ส าหรับการประเมินคู่เทียบ ในปี 2561 หลักสูตรได้พยายามให้มีการประเมินคู่

เทียบหรือ  benchmark กับหลักสูตรต้นแบบที่มีความเป็นเลิศในสาขาเกษตรในภูมิภาค 

เช่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ และส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา แต่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นการประเมินแบบต่างระดับของหน่วยงาน (ความแตกต่างด้าน

จ านวนนักวิจัยที่มีต่างกันมาก) อย่างไรก็ตาม จากผลการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา พบว่า

จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติของคณะทรัพยากรธรรมชาติมีจ านวนมาก

ที่สุด รองลงมาคือส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และถัดมาคือ

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อย่างไรก็ตาม การที่หลักสูตรได้พยายาม

หาคู่เทียบที่อยู่ในสถานะของหลักสูตรด้านเกษตร ของมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศ เพ่ือ

ช่วยในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ ให้มีการพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการ
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สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ต่อไป 

  
 

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 

Associate professors 1 - 1 - 100 

Assistant Professors 4 2 6 - 100 

Full-time Lecturers 1 6 7 - 100 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 

Lecturers 

- - - - - 

Total 6 8 14  100 

Research Activities 

Academic 

Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 

Publications/ 

Academic Staff 

ln-house/ 

Institutional 
Proceeding National International 

2557 - - 3 5 8 0.5 

2558 - - 7 4 11 0.79 

2559 - 16 8 2 26 1.73 

2560 - 12 10 8 30 2.1 

2561 - 13 10 7 30 2.1 
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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] 

  

 
     

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 

 

คะแนน 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7.2 Recruitment and selection criteria for 

appointment, deployment and promotion 

are determined and communicated [2] 

   

 
    

7.3 Competences of support staff are 

identified and evaluated [3] 

   

 
    

7.4 Training and developmental needs of 

support staff are identified and activities 

are implemented to fulfil them [4] 

  

 

 

 
    

7.5 Performance management including 

rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, 

research and service [5] 

   

 
    

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

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

การจัดการด้านบุคลากรผ่ายสนับสนุนวางแผนและด าเนินการตามแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน ซึ่งรับผิดชอบโดยส่วนกลาง 
ทั้งนี้การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย
สนับสนุน ได้พิจารณาตามความจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยได้จัดสรร
บุคลากรสายสนับสนุนท าหน้าที่บริการและประสานงานในหน่วยงานสนับสนุน
ต่างๆ โดยมีจ านวนบุคลากรและคุณวุฒิแสดงในตารางที่ 7.1  
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ตารางที ่7.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนและคุณวุฒิในแต่ละหน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2559 (เดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) 

 
ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยงานได้ระบุภาระงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนใน

หน่วยงานอย่างชัดเจน และแสดงผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หอบรรณสารสนเทศ  มีการบริหารจัดการในลักษณะของศูนย์ฯ โดย

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

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ บุคลากรศูนย์สนเทศและการเรียนรู้มี
บุคลากรผู้รับผิดชอบบริการหลักที่มีความรู้ความสามารถด้านบริการพัฒนาและ
สนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ บริการ  โครงข่ายพ้ืนฐาน 
ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
บุคลากร สายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถสอดคล้องกับต าแหน่ง
งาน บุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนให้ เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนา

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) รวม 

มัธยม
ศึกษา 

ปวส. ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 
ศูนย์สารสนเทศ 0 3 9 1 0 13 
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์

0 0 18 4 1 23 

ด้านงานบริหาร 6 5 56 8 0 75 
ด้านบริการวิชาการ
นักศึกษา 

0 0 15 7 0 22 

ด้านบริการงาน
พัฒนานักศึกษา 

0 0 8 1 0 9 

บุคลากรด้านงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

0 0 5 2 0 7 

บุคลากรศูนย์กีฬา 0 0 5 0 0 5 
รวม 6 9 118 24 1 158 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 เว็บไซต์ หอบรรณ
สารสนเทศ  
(http://lib.surat.psu.ac.t
h/) 
 
7.2 เว็บไซต์ ศูนย์สนเทศ
และการเรียนรู้
(http://it.surat.psu.ac.t
h/main.php) 
 
 

http://lib.surat.psu.ac.th/index.php?name=service&file=history
http://lib.surat.psu.ac.th/
http://lib.surat.psu.ac.th/
http://it.surat.psu.ac.th/main.php
http://it.surat.psu.ac.th/main.php


115 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความรู้ ทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (7.2) 

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

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ าคณะ เนื่องจากการบริหารงานแบบรวม
ศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ ทุกหลักสูตรในคณะฯ ประสานงานผ่านบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนร่วมกัน ซึ่งอัตราก าลังพิจารณาจากส่วนกลาง โดยมีจ านวนบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนประจ าคณะรวม 5 คน ที่มีหน้าที่บริการและประสานงานด้าน
วิชาการ และด้านอ่ืนๆแก่อาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (7.4) 

 
7.3 เว็บไซต์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือ
กลาง 
(http://office.surat. 
psu.ac.th/sciweb/main.
php) 
 
 
7.4 เว็บไซต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(http://scit.surat.psu.ac.
th/index.php/joomla/c
ontact-component) 

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

กระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน เริ่มต้นด้วยการได้รับหนังสือ
อนุมัติเลขที่อัตราก าลังและงบประมาณการจ้างจากนโยบายและแผน ด าเนินการ
ตามงานบริหารงานบุคคลและทีมบริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีขั้นตอนดัง
ภาพที่ 7.1 (7.5) 
 

7.5 หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
ข่าวสมัครงาน 
(http://www.surat.psu.
ac.th/demo/news.php?
name=news&category
=8) 
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ภาพที่  7.1 แผนด าเนินการการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามแผนงานบริหารงานบุคคล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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คณ ะกรรมการสรรหาและคั ด เลื อกบุ คคล  ป ระกอบด้ วย

คณะกรรมการ จ านวน 3-5 คนดังนี้ 
     1 รองอธิการบดี/หัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงาน เป็น
ประธานกรรมการ 
     2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
     3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
                     4 การเจ้าหน้าที่ส่วนงาน เป็นเลขานุการ 
             เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ 
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยทุก
กระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอย่าง
รอบคอบและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย และการเปิดรับสมัครบุคลากรสาย
สนับสนุนรวมถึงคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และการประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจะมี
การเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน (7.5) 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน
ไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยก าหนด
รายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 3 รายการดังนี้  

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

 ในการกระบวนการประเมินและวัดผลการด าเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

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

เมษายน ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 
- พนักงานมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 
เกณฑ์การประเมิน ในส่วนของเกณฑ์การประเมินได้มีการก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้รับรู้ทั่วกัน (7.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6 เอกสารแจ้งหลักการ
การประเมิน 
(http://www 
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.personnel.psu.ac.th/c
om/com_238.pdf) 

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

การระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการ ด าเนินไปตามผลการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรเฉพาะราย และเป็นไปตามการก าหนดของทีมบริหาร เพ่ือ
สร้างเสริมสมรรถนะและการให้บริการ เพ่ือความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โดยได้
จัดให้มีโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน อาทิเช่น 
(7.7) 

- อบรมเสริมสร้างสุขภาวะ การท างานให้ประสบความส าเร็จ (24 
มิถุนายน 2562) 

- การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการและการสื่อสารในงานบริการ (14 
มิถุนายน 2561) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Heart Reset for Human Resource) 
(16-17 พฤษภาคม 2562) 

- โครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มผู้อ านวนการกองและเลขานุการคณะ (2 

พฤษภาคม 2562)   

อย่างไรก็ตามการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนยัง
ไม่สอดคล้องต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านวิชาการของ
นักศึกษาเท่าที่ควร เนื่องจากกิจกรรมการอบรมและพัฒนาดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดขึ้น
หรือร่วมน าเสนอโดยอาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้บริการกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น
หลักสูตรฯ จึงมีแผนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมร่วมกับส่วนกลาง 
หรือขอให้ท าแบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่สะท้อนความต้องการและความจ าเป็นจากอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาเพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าอบรมและพัฒนาตนเองได้ตรงตาม
ความต้องการ 

7.7 กิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะและการ
ให้บริการ 
 

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

ในส่วนของสวัสดิการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน

7.8 http://www.surat. 
psu.ac.th/demo/news_
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ร า ช ก า ร  พ .ศ .  2 5 4 7  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ด า เนิ น ง า น ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันมีผลในการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอนุกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าวิทยาเขต เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่
บุคลากรโดยค านึงถึงสภาพ ลักษณะภารกิจของหน่วยงาน ความต้องการของ
บุคลากร จ านวนเงินทุนและศักยภาพของหน่วยงาน และมีการยกย่อง ชมเชย 
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ปฏิบัติงานดี และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและมอบ
รางวัลแก่บุคลากรดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกในโอกาสต่างๆ ผ่านทางเวปไซต์ของ
วิทยาเขตและเฟสบุ๊ควิทยาเขต (7.8) 

 
 
 

 
 

 

detail.php?name=kno
wledge&category=&id=
1603 
 
https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=8
91713311164770&set=
pcb.148041255542917
4&type=3&theater&ifg=
1 
 
https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=8
91713291164772&set=
pcb.148041255542917
4&type=3&theater&ifg=
1 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891713311164770&set=pcb.1480412555429174&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891713311164770&set=pcb.1480412555429174&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891713311164770&set=pcb.1480412555429174&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891713311164770&set=pcb.1480412555429174&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891713311164770&set=pcb.1480412555429174&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891713311164770&set=pcb.1480412555429174&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891713291164772&set=pcb.1480412555429174&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891713291164772&set=pcb.1480412555429174&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891713291164772&set=pcb.1480412555429174&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891713291164772&set=pcb.1480412555429174&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891713291164772&set=pcb.1480412555429174&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891713291164772&set=pcb.1480412555429174&type=3&theater&ifg=1
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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 

       

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

determined and evaluated [2] 

8.3 There is an adequate 

monitoring system for student 

progress, academic performance, 

and workload [3] 

       

8.4 Academic advice, co-curricular 

activities, student competition, 

and other student support 

services are available to improve 

learning and employability [4] 

       

8.5 The physical, social and 

psychological environment is 

conducive for education and 

research as well as personal well-

being [5] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

and up-to-date 

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ ก าหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. การรับสมัครประจ าปี   ก าหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือน

มกราคมของปีถัดไป เป็นการรับสมัครครั้งใหญ่ทุกสาขาวิชา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  2. การรับสมัครตลอดปี    ก าหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือน

พฤศจิกายนของทุกปี เป็นการรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น 

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

อย่างมีระบบ โดยผ่านกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย ดังแผนภาพ 

             โดยมีการประกาศการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร การคัดเลือก และ

รายละเอียดต่างๆ ผ่านเวปไซด์  http://www.grad.psu.ac.th/th/admis.php และการ

แจ้งกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

         หลักสูตรคัดเลือกผู้ เข้าศึกษาด้วยการพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครโดย

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จากนั้นหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าข้อสอบ 

และด าเนินการสอบคัดเลือกแบบข้อเขียน แล้วพิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรท าหน้าที่ เป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์  หลักสูตร

คณะกรรมการสอบพิจารณาและแจ้งผลการสอบไปยังคณะ เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาต่อไป 

 

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

and workload 

          หลักสูตรมีการควบคุม ติดตาม และดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่

บัณฑิตศึกษาโดย 

1. ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนได้ออกแบบ

ให้เนื้อหาของรายวิชาให้มีความเก่ียวข้องกับการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษา 

2. ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรได้เปิดวิชาเลือกตามความต้องการของ

นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ และก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

จ านวน 3 หน่วยกิจ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ภายในปี

การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

3. ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรได้วางแผนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

วิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 6 หน่วยกิต หลักสูตรจัดให้มีการสัมมนาเพ่ือประเมิน

ความก้าวหน้า โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันประเมิน 

4. ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรได้วางแผนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

วิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 9 หน่วยกิต หลักสูตรจัดให้มีการสัมมนาเพ่ือประเมิน

ความก้าวหน้า โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันประเมิน 

5. หลักสูตรได้วางแผนให้นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ภายใน ปีการศึกษาที่  2 ภาค

การศึกษาที่ 2 
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บัณฑิตวิทยาลัย  มีระบบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านบัณฑิตศึกษา  

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา  มีขั้นตอนการด าเนินการท า

วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา  และมีหนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (บว.1) และมีการติดตาม

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดยให้มีการรายงานความก้าวหน้า (บว.9) ทุกสิ้นภาค

การศึกษา 

โดยระบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ด าเนินการโดยขออนุมัติแต่งตั้งผ่านความเห็นชอบกรรมการ

ประจ าหลักสูตร คณะฯ  และบัณฑิตวิทยาลัย  ตามขั้นตอนดังแผนภาพ 

ขั้นตอนแบบฟอร์มในการเสนอวิทยานิพนธ์ (แผน ก) 

แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้

ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือ ท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได้  โดยไม่นับหน่วย

กิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บว.1     ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม 

 บว.1/1 ขออนุมัติเปลีย่นแปลงอาจารยท์ี่

ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกั/ร่วม 

 บว.สุราษ 1   ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์

บว.สุราษ 2   ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

บว.1 ภายในภาคการศึกษาที่1 ปีท่ี 1 

บว.สุราษ 1-5 และบว.2 ภายใน
ภาคการศึกษาที่1 ปีท่ี1 
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บว.2      ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

บว.3      ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

บว.สุราษ 3   แบบแจ้งผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

บว.4     แบบขอสอบวิทยานิพนธ ์

บว.2/1 ขออนุมัติเปลีย่นแปลงชื่อ/ 
โครงร่างวิทยานิพนธ ์

บว.3, 4 และ 4/1  ภายในปีท่ี2 

บว.5      แบบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

บว.4/1      ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

บว.6      แบบการตรวจวิทยานิพนธ์ 

บว.8       แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ ์

นักศึกษายืน่ขอส าเร็จการศึกษาผ่านเวบไซต์ 

บว.5  ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันสอบ 

บว.6 และ 8  ภายใน 21 วัน หลังวันสอบผ่าน 

บว.3/1 ขออนุมัติเปลีย่นแปลง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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บัณฑิตศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ ในการน าไปใช้กับการศึกษา  โดยในปี

การศึกษา 2561  บัณฑิตศึกษา  ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมทักษะการน าเสนอ

ผลงานของบัณฑิตศึกษาในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 

2562 (8.1) และได้ด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ The First 

Asia-Pacific Graduate International Conference (APGIC 2 0 1 9 ) ใน วั น ที่  1 4 

มิถุนายน 2562 เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน

ผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมถึงมีการจัดโครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2561 อีกด้วย (8.2) 

 ส่วนการสนับสนุนทางวิชาการให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการ

สนับสนุนทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนอุดหนุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ทุน

สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทุนผลการเรียนดีเด่น และ

ทุนอ่ืนๆ  (8.3) โดยได้จัดท าประกาศทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ท า

งานวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและส่งเสริมความ

เข้มแข็งของงานวิจัย 

 

8.1 เอกสารการ

จัดโครงการอบรม

ทักษะการน าเสนอ

ผลงานของ

บัณฑิตศึกษาใน

งานประชุม

วิชาการระดับ

นานาชาติ 

8.2 เอกสารการ

จัดโครงการ The 

First Asia-Pacific 

Graduate 

International 

Conference 

8.3 ทุนการศึกษา

วิทยาเขตสุราษฎร์

ธานี 

(http://rech.sur

at.psu.ac.th/mai

n/grad_scholars

hip.php) 

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

services are available to improve learning and employability 

           หลักสูตรได้จัดให้มีการดูแล และให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และคณาจารย์ในสาขาวิชา ส่งเสริมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษามี

ความรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรได้ระบุไว้ใน มคอ.3 และยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษา
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ระดับบัณฑิตศึกษาได้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้าน

ต่างๆ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่

มุ่งส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต

วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์  2557 เห็นชอบให้ก าหนด

แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา โดยสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ กีฬา  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรม

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม

ดังกล่าวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแต่ละกิจกรรมไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณ

เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับในแต่ละปีการศึกษาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 

 

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

research as well as personal well-being 

เนื่องจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน

พันธกิจ การจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน จึงรับผิดชอบโดยส่วนกลาง ซึ่งได้จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น  

 ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ (8.4) ซึ่งประกอบด้วย การจัดการความพร้อมด้าน

อุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 

การติดตั้งกล้องวงจรปิด และติดตั้งจุด Wifi เพ่ือให้นักศึกษาได้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้

ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ โดยติดตั้งจุด Wifi ทั่วพ้ืนที่ภายในอาคาร รวมทั้งการ

บ ารุงรักษา ในด้านการจัดหาทรัพยากรได้มีการท าแบบสอบถามความต้องการการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดหาต่อไป  

 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง (8.5) รับผิดชอบการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน  ต่าง ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการ

สอน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย   

 

 

 

8.4 เวปไซต์ศูนย์

สนเทศและการ

เรียนรู้ 

(http://it.surat.p

su.ac.th/main.p

hp) 

 

8.5 เวปไซต์ศูนย์

ปฏิบัติการฯ 

(http://office.su
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ห้องสมุด (8.6) ได้มีการจัดหาทรัพยากรทางการเรียนรู้ และฐานข้อมูลงานวิจัยทั้ง

ในรูปแบบออนไลน์ หนังสือ วีดีทัศน์ และสื่อการเรียนรู้อ่ืนๆ โดยมีการส ารวจความ

ต้องการทรัพยากรต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาจัดหาตามความเหมาะสมต่อไป 

และได้มีโครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้เหมาะต่อการเรียนรู้ 

rat.psu.ac.th/sci

web/main.php) 

8.6 เวปไซต์

ห้องสมุด 

http://library.su

rat.psu.ac.th/ 

 

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2557 6 6 6 

2558 11 11 10 

2559 4 4 4 

2560 5 5 5 

2561 12 12 12 
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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        

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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] 

       

9.4 The IT facilities including e-

learning infrastructure are adequate 

and updated to support education 

and research [1,5,6] 

       

9.5 The standards for environment, 

health and safety; and access for 

people with special needs are 

defined and implemented [7] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ ดังนั้น การจัดการด้าน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีอย่างเพียงพอ และทันสมัย อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ต่างๆ เช่น  ศูนย์

สนเทศและการเรียนรู้ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง และฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นต้น ซึ่ง

ประกอบด้วย การจัดการความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการ

ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้หลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน

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

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

  ส าหรับกระบวนการในการจัดหาสิ่ งสนับสนุนก ารเรียนรู้  มี

กระบวนการดังนี้ 

1. น าผลประเมินและปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากการให้บริการด้าน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ น ามาเข้าที่ประชุมของ

ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และมีการ

ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งในด้านอุปกรณ์ ความ

พร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้เพ่ือ

การเรียนการสอนได้  

2. เมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้ว จึงน าไปตั้งเป็นงบประมาณ

เงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือจัดท าค าขอซื้อหรือด าเนินการในปี

ต่อไป ในส่วนของแนวทางในการบริหารจัดการห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 

ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้จะส ารวจความพร้อมของห้องเรียน และ

ห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมจ านวนที่นั่งของแต่ละห้อง โดยน าส่งให้งาน

ทะเบียนเป็นผู้จัดตารางเรียนลงในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่

ทางคณาจารย์ของคณะได้แจ้งไว้ จากนั้นด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของ

ห้องเรียนตามข้อมูลที่ได้รับ 

3. มีการจัดเตรียมก าลังคน โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

ให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน 

4. มีการประเมินผลการให้บริการประจ าปี เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา 

อุปสรรคต่างๆ จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสร้างระบบ

ช่วยเหลือที่ช่วยให้การแจ้งปัญหา ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

ในส่วนของการด าเนินการของหลักสูตรฯได้มีการประชุมเพ่ือทบทวน 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อแจ้งยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งหากเป็นปัญหาเร่งด่วนจะด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท า

การปรับปรุงหรือแก้ไขทันที และหากเป็นแผนการด าเนินการในภาคการศึกษา

ถัดไปจะจัดรวบรวมเพ่ือเสนอกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาต่อไป  

ซึ่งหน่วยงานนั้นๆจะท าการส ารวจความต้องการใช้บริการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้มายังคณาจารย์ผ่านทางหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกภาค

การศึกษา  

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของ

ห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และเครื่องเสียง พร้อมด้วย

ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวนขนาด 60 ที่นั่ ง จ านวน 2 ห้อง และ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 

60  ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง และ ห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 80  ที่นั่ง จ านวน 2 

ห้อง 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 

ในส่วนของห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนและวิจัยนั้นศูนย์

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มีภาระหน้าที่สนับสนุนการเรียน

การสอนรายวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานนักศึกษาและงานวิจัย 

ซึ่งได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรฯ โดย

รวบรวมข้อมูลรายวิชาปฏิบัติการที่ เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาจาก

อาจารย์ผู้สอน จากนั้นจัดรายวิชาปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ ก าหนดห้องปฏิบัติ 

วันและเวลาในการเรียนการสอน แล้วจัดส่งข้อมูลไปยังงานทะเบียน  

ในส่วนของการวิจัย ได้จัดให้มีห้องเครื่องมือกลาง ซึ่งผู้วิจัยสามารถ

เข้าใช้ร่วมกัน อีกท้ังได้จัดสรรห้องวิจัยเฉพาะส าหรับสถานวิจัย หรือหน่วยวิจัย

ที่ได้ขอจัดตั้งขึ้น เช่น สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ า เป็นต้น 
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ปั จจุ บั น ศู นย์ ปฏิ บั ติ ก ารวิท ยาศาสตร์และ เครื่ อ งมื อกลางมี

ห้องปฏิบัติการระดับปริญญาตรี 15 ห้อง ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 10 ห้อง

ห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 4 ห้อง ห้องวิจัยและโครงงาน

นักศึกษา จ านวน 3 ห้อง และฟาร์มและแปลงเกษตร 

นอกจากนี้ ได้จัดสรรพ้ืนที่ฟาร์มเกษตรซึ่ งเป็น พ้ืนที่ที่ ใช้ เพ่ือฝึก

ปฏิบัติการภาคสนาม การเรียนการสอนและงานวิจัย โดยแบ่งเป็นโรงเรือน

ปลูกพืช 1 โรง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1 โรง โรงเรือนสัตว์น้ า 1 โรง โรงเพาะเห็ด 1 

โรง พื้นที่ทดลองเพาะปลูกพืชและเลี้ยงหญ้าอาหารสัตว์ 

งานจัดการทรัพย์สิน 

งานจัดการทรัพย์สิน ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวม

ศูนย์บริการประสานภารกิจ ส่งผลให้การบริหารงานอาคารสถานที่อยู่ในความ

ดูแลของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะรับผิดชอบซ่อม

บ า รุ ง โค ร งส ร้ า งอ าค ารต่ า งๆ  แ ล ะสิ่ ง อ าน วย ค ว าม ส ะด วก  เช่ น 

เครื่องปรับอากาศ ในวิทยาเขต โดยมีแบบส ารวจความพร้อมของห้องต่างๆ

เพ่ือพิจารณาซ่อมและปรับปรุง และมีระบบแจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ (9.1) 

เพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการบริการ ในด้านการเรียนการสอน ได้จัด

ห้องบรรยายโดยมีขนาดจ านวนผู้ เรียนที่เหมาะสมในแต่ละรายวิชา และ

อาจารย์ผู้สอนสามารถจองห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ (9.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 

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

th/building/psu_passport

/index.html)  

 

9.2 ระบบจองห้องเรียน

ออนไลน์ 

(http://classroom.surat.ps

u.ac.th/booking/psu_pass

port/)  

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

research 

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต

สุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

ในด้านการเรียน การสอน การท าวิจัย และบริการชุมชน ตลอดจนท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เพ่ือความจรรโลงใจ และพักผ่อนหย่อนใจส าหรับ

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก โดยเป็น

องค์กรที่มีการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่

 

 

 

 

 

 

http://office.surat.psu.ac.th/building/psu_passport/index.html
http://office.surat.psu.ac.th/building/psu_passport/index.html
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http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/psu_passport/
http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/psu_passport/
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ทันสมัย เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการส าหรับการจัดหาทรัพยากรและสื่อ

การเรียนรู้ภายในห้องสมุดได้ด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนในที่ระบุใน มคอ. 3  

1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ของ

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือโหลดข้อมูล มคอ.3 มาสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ว่ามี

ให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือไม่ อย่างไร   

2. แจ้งผลการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ให้กับผู้สอน

ทาง e-mail  

3. จัดท าตารางสรุปข้อมูล มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ

ในห้องสมุด แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ  

4. จัดท าตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี - ไม่มี แยกราย

สาขาวิชาของแต่ละคณะ แล้วน าเสนอตารางสรุปให้กับคณบดีและหัวหน้า

สาขาวิชาของแต่ละคณะโดยงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

ทั้งนี้มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุด

ตามข้อมูลที่ปรากฏในหมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80  

หนั งสื อห รือ เอกสาร เส ริม ค วาม รู้ ทั้ งท างวิ ช าการและ อ่ืน ๆ

นอกเหนือจากที่ระบุใน มคอ. 3 โดยงานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ

และการเรียนรู้ จะจัดสรรโดยผ่านกระบวนการสอบถามมายังอาจารย์ใน

หลักสูตรฯ พร้อมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศให้จัดซื้อบริการในห้องสมุ  

(9.3) และน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาจัดซื้อตามความเหมาะสมต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ

ทรัพยากรสารสนเทศให้จัดซื้อ

บริการในห้องสมุด 

 

 

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

research 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีกระบวนการในการ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ ให้เพียงพอและทันสมัย ดังนี้ 

1. งบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 
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-    หลังจากการจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทาง

หัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มส ารวจ

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ให้นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับ

ผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายวิชาปฏิบัติการ โดย

ปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้ สอน หรืออาจารย์ผู้ ประสานรายวิชา ถึ ง

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ  

-    เมื่อรวบรวมจนครบทุกรายวิชาปฏิบัติการ หัวหน้างานปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร์จะท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณค่าใช้ประจ ารายวิชา

ปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการศึกษา ให้เพียงพอตามค าขอของอาจารย์ประจ า

รายวิชา 

2. วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ใช้ในการเรียนการสอน  

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  และสารเคมี ที่ ใช้ในการเรียนการสอน 

ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

2.1 คณาจารย์ประจ ารายวิชาในหลักสูตรจัดท าคู่มือปฏิบัติการ 

พร้อมวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีที่จะใช้ในรายวิชา ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  

2.2 เจ้าหน้ าที่ ผู้ ดู แลด้ านวัสดุ  อุปกรณ์  และสารเคมี  จะ

ด าเนินการส่งรายการไปยังบริษัทต่างๆ เพ่ือขอใบเสนอราคาของรายการวัสดุ 

อุปกรณ์ และสารเคมี นั้นๆ 

2.3 เจ้าหน้ าที่ ผู้ ดู แลด้ านวัสดุ  อุปกรณ์  และสารเคมี  จะ

ด าเนินการสอบเทียบราคาของแต่ละบริษัท  

2.4 เจ้าหน้ าที่ ผู้ ดู แลด้ านวัสดุ  อุปกรณ์  และสารเคมี  จะ

ด าเนินการจัดท าขออนุมัติจัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี แต่ละ

รายวิชาปฏิบัติที่แสดงความต้องการไปยังงานพัสดุ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ 

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยผ่านหัวหน้างานปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแล 

ตามล าดับ เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอที่จะใช้ในการเรียนการสอนในแต่

ละภาคการศึกษา 
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3. ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย กระบวนการ

จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการวิทย์ ฯ มี

การด าเนินการดังภาพท่ี 9.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.1  กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 

 

 

บันทึกข้อความจากงานนโยบายและแผน เพื่อให้หน่วยงานแสดงความ
ต้องการครุภณัฑ์ประจ าป ี

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ จัดท ารายละเอียดความส าคัญและ
ความจ าเป็น พร้อมใบเสนอราคาครุภัณฑ์ 3 บริษัท หรือ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จดัท ารายละเอียด
ความส าคญัและความจ าเป็น พร้อมใบเสนอราคาครภุัณฑ์ 3 บริษัท 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ รวบรวม และตรวจสอบความ

ถูกต้องของเอกสารรายการความตอ้งการครุภณัฑ ์

 

งานนโยบายและแผน ตรวจสอบความต้องของเอกสารรายการความ

ต้องการครุภณัฑเ์พื่อเสนอคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต พิจารณาล าดบัความ
จ าเป็นของรายการครุภณัฑ์ 

 

งานนโยบายและแผน สรุปผลการพิจารณาแจ้งกลบัมายงัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อให้หนว่ยงานจดัท ารายระเอยีดครุภณัฑ์พร้อมตัง้
คณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจรับครุภณัฑ์ 

 

พสัดปุระสานงานกบัหนว่ยงานท่ีได้รับการพิจารณาครุภณัฑ์ เพื่อ
ก าหนดวนัเปิดซอง และวนัตรวจรับ 
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ในการนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางได้ส ารวจความพึงพอใจ

ในการให้บริการด้านการเรียนการสอน โดยผู้ประเมินประกอบด้วย อาจารย์ 

(1 .7%) และนักศึกษา (98.3%) ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

     1. ด้านนักวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมห้องปฏิบัติการ  
         - ความตรงต่อเวลา อยู่ในระดับ ดีมาก 
         - ความตั้ งใจและความกระตือรือร้นในการควบคุมการ

ปฏิบัติการ อยู่ในระดับ ดี 
        - บุคลิ กภาพ  วุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ในการควบคุมการ

ปฏิบัติการ อยู่ในระดับ ดี 
        - ความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน าและแก้ปัญหา อยู่ใน

ระดับ ดี 
        - ความสามารถในการตัดสินใจแลพแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดี 
2. ด้านห้องปฏิบัติการ 
        - สภาพห้องปฏิบัติการเหมาะสมต่อการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 

ดี 
    - ความสะอาก อยู่ในระดับ ดี 

         - ความเป็นระเบียบ อยู่ในระดับ ดี 
         - ขนาดห้องและโต๊ะปฏิบัติการ อยู่ในระดับ ดี  
         - ระบบป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ อยู่ในระดับ ดี 
         - การป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ อยู่ในระดับ ดี 
3. ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
         - จ านวนเครื่องมือเพียงพอต่อการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ ดี 
         - คุณภาพของเครื่องมือ ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ 

ดี 
        - ความทันสมัย อยู่ในระดับ ดี 

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

education and research 

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ติดตั้งข้อมูลจุดให้บริการ รวม 128 จุด  
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และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่ง

ข้อมูล 54 Mbps จ านวน  60 จุด และความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps 

จ านวน 68 จุด อย่างไรก็ตามพบว่าเครือข่าย Wifi ยังไม่ครอบคลุมห้องเรียน

ทุกห้อง ท าให้รายวิชาที่มีการเรียนการสอนให้ห้องดังกล่าว เช่น การเรียนการ

สอนแบบ active learning บางกิจกรรม ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมที่

จ าเป็นต้องใช้ระบบเครือข่าย Wifi ได้นอกจากนี้ยังได้ส ารวจความต้องการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน โดยสอบถามผ่าน

ทาง e-mail มายังคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าไปพิจารณาจัดหาต่อไป ซึ่งจะมีการ

ส ารวจก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

needs are defined and implemented 

-  วิทยาเขตด าเนินการให้มีรถสวัสดิการ รับส่งนักศึกษาภายในวิทยา
เขตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

-  จัดให้มีกระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัด
สวัสดิการด้านสุขภาพ ซึ่งด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ 
สนับสนุนกิจกรรม non – academic ให้นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือก
ช่องทางในการติดต่อได้ดังนี้  
เลือกช่องการรับบริการ 

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

กองวิชาการการศึกษา 
-  จัดห้องกิจกรรมซึ่งเป็นอาคารกิจกรรมและนันทนาการไว้เพ่ือ

รับรองการท ากิจกรรมและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้กับองค์กร
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น ชมรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 20 
องค์กร 

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

-  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ปัจจุบันศูนย์กีฬาและนันทนาการ
ประกอบด้วยสถานที่ออกก าลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม ได้แก่ อาคารสระ
ว่ายน้ า สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์และสนามกรีฑา ห้องฟิตเนส สนาม    
แบตมินตัน และลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยเปิดให้นักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยสามารถจองสถานที่ให้บริการได้ผ่านทางเวบ
ไซต์ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (9.4) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 เวบไซต์ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ
http://sportscenter. 
surat.psu.ac.th/index.php 
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กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  กรรมการชุดนี้มี
หน้าที่สร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและยกระดับ
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในหน่วยงานอย่างมีระบบ และท างาน
ประสานกับคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
วิจัยระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในขณะอยู่ระหว่างด าเนินการร่างนโยบายส าหรับ
บริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
โดยนโยบายจะครอบคลุมการจัดการความปลอดภัยทั้งในด้านของการบริหาร
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ระบบการจัดการด้านสารเคมี ระบบการ
จัดการของเสีย ระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร   ลักษณะทางกายภาพ
ของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ และการให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

  ในส่วนของแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ แก๊ส ระเบิด เกิดการรั่วไหลของ
สารเคมี นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯและ อาจารย์ผู้ดูแล
รายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการชี้แจงแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินดังกล่าวแก่นักศึกษาเมื่อเข้าชั้นเรียนครั้งแรกของแต่ละภาคการศึกษา-  

- หอพักนักศึกษา งานจัดการหอพัก ให้บริการสวัสดิการที่พักส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีหอพักให้
บริหารทั้งสิ้นจ านวน 6 อาคาร รายละเอียดดังตารางที่ 9.1  
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ตารางท่ี 9.1 จ านวนหอพัก การจัดสรรห้องพักและค่าธรรมเนียมหอพัก 

 
ทางหอพักนักศึกษาได้จัดสรรห้องพัก พร้อมครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ  ซึ่งจัดสรรส าหรับรุ่นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 70 % และ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2-4 จ านวน 30% ต่อปีการศึกษา ทั้งนี้ภายในห้องพัก  ได้จัดสรรสิ่ง
อ านวยความสะดวกไว้บริการส าหรับนักศึกษาที่เข้าพัก ได้แก่ เตียงนอนเหล็ก 
ฟูกที่นอน พัดลมเพดาน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอ้ีนั่ง ทั้งนี้ เพื่อการ

ที ่ ชื่อหอพัก จ านวน
ห้อง 

รองรับ
นักศึกษา 

(คน) 

การจัดสรร
ที่พัก 

ค่าธรรมเนียม
หอพัก 

1 ปีการศึกษา 
1 หอพักหญิง 

เชี่ยวหลาน 
104 ห้อง  
13 คลัส
เตอร์  

312 หอพักหญิง 
ปี 1 
จัดสรร 3 
คนต่อห้อง 

ค่าหอพัก     
13,000  
ค่าน้ า            
900  
ค่าประกัน     
1,500 
รวม          
15,400 

2 หอพักหญิง 
นางยวน 

104 ห้อง  
13 คลัส
เตอร์ 

312 หอพักหญิง 
ปี 1จัดสรร 
3 คนต่อ
ห้อง 

3 หอพักหญิง 
ช่อม่วง 

47 141 หอพักหญิง  
จัดสรร 3 
คนต่อห้อง 

ค่าหอพัก       
6,000  
ค่าน้ า            
900  
ค่าประกัน     
1,500 
รวม            
8,400  
 

4 หอพักหญิง 
พวงผกา 

47 141 หอพักหญิง  
จัดสรร 3 
คนต่อห้อง 

5 หอพักชาย 
ดาหลา 

54 162 หอพักชาย  
จัดสรร 3 
คนต่อห้อง 

6 หอพักชาย 
ปาริชาติ 

54 162 หอพักชาย  
จัดสรร 3 
คนต่อห้อง 

 รวม 410 1,230   
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เป็นศูนย์ศึกษาอาศัยที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตและการเรียนรู้  งานจัดการหอพักได้
จัดให้มีบริการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาภายในหอพัก ดังนี้  

1. จัดบริการและสวัสดิการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในหอพัก ดังนี้  
- จัดให้มีตู้น้ าร้อน-น้ าเย็น บริการนักศึกษาทุกอาคาร  
- จัดให้ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ/ลานตากผ้าส าหรับทุกอาคาร  
- จัดให้มีห้องอาหารส่วนกลาง บริการตู้เย็น / ตู้ไมโครเวฟ 

(แบ่งโซนไทยพุทธ-ไทยมุสลิม) ในอาคารหอพักหญิงเชี่ยว
หลาน นางยวน  

- จัดให้มีแม่บ้านบริการท าความสะอาดส่วนกลางและโดยรอบ
อาคารทุกอาคาร 

2. บริการและสวัสดิการด้านความปลอดภัย   
- จัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่เวร ท าหน้าที่รับเรื่องฉุกเฉินให้ความ

ช่วยเหลือนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเบอร์สายด่วนที่
นักศึกษาสามารถติดต่อได้   

- มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือ
ป้องกันคนนอกเข้าออก  

- มีระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือติดตามกรณีเกิดเหตุ  
- มีระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
- มีระบบสวัสดิการรถรับส่งจากหอพักไปยังอาคารเรียน ท าให้

เกิดความสะดวกและปลอดภัยส าหรับนักศึกษาใหม่  
3. บริการและสวัสดิการพยาบาล งานจัดการหอพักจัดให้มีระบบ

สวัสดิการพยาบาลหอพัก ดังนี้   
- จัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าหอพัก โดยมีเจ้าหน้าที่หอพัก

ประเมินอาการเบื้องต้นก่อนจ่ายยา / ปฐมพยาบาล  
- จัดให้มีบริการน าส่งโรงพยาบาลโดยรถสวัสดิการ /รถกู้ภัย 

ตามข้ันตอนการประเมินอาการ 
- จัดให้มีการอบรมแกนน านักศึกษาพยาบาลในเรื่องการ

ประเมินอาการและการช่วยเหลือผู้ป่วยภายในหอพัก 
 4. การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียน   งานจัดการหอพัก มีการ
จัดบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้  

- จัดให้มีลานกิจกรรม เวทีกลาง และลานกีฬาในส่วนกลางของ
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หอพัก  
-  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม การอ่านหนังสือของแต่

ละหอพัก โดยจัดท าเป็นห้องเอนกประสงค์ มีโต๊ะเก้าอ้ี 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตบริการ  นักศึกษาสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลาที่ต้องการ  

- จัดให้มีห้องละหมาดไว้บริการ 
- จัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก เช่น กิจกรรมท าบุญ 

กิจกรรมเลี้ยงอาหารในช่วงสอบ เป็นต้น  
5. ระบบความปลอดภัย 

- จัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่เวร ท าหน้าที่รับเรื่องฉุกเฉินให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเบอร์สายด่วนที่
นักศึกษาสามารถติดต่อได้   

- มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือ
ป้องกันคนนอกเข้าออก /มีระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือติดตาม
กรณีเกิดเหตุ  

- มีการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการรับมือกับภัยพิบัติให้
นักศึกษาหอพัก  

- มีการอบรมเพ่ือเรียนรู้การช่วยเหลือนักศึกษากรณีลิฟต์ขนส่ง
ขัดข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่หอพัก พนักงานรักษาความปลอดภัย 
คณะกรรมการหอพัก  

- มีระบบก ากับดูแลความเรียบร้อยของอาคารที่พัก โดยจัดท า
แผนการตรวจเช็คประจ าปี  

       - ก าหนดเวลาเข้า-ออก หอพัก อย่างชัดเจน (9.5) 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจการใช้บริการหอพัก และ การ
ปรับปรุงการบริการจากผลการประเมินของนักศึกษา 

งานจัดการหอพัก จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา จ านวน 3 
ช่องทางได้แก่ ทางกลุ่มไลน์หอพัก ทางกลุ่มเฟสบุ๊คหอพัก และให้บริการโดย
เจ้าหน้าที่หอพัก ทั้งนี้ มีการน าข้อเสนอแนะจากค าแนะน าของนักศึกษามา
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน ดังนี้  

- จัดให้มีเครื่องถ่ายเอกสารปริ้นสี ที่อาคารหอพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.5 กระกาศมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์เรื่อง 
หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ และ
ก าหนดเวลาเข้า-ออก หอพัก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

- จัดให้มีแบบค าร้องขอช าระค่าธรรมเนียมหอพักรายงวด 
- จัดให้มีระบบตรวจเช็คกล้องวงจรปิดประจ าปี 
- จัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่เวร และเบอร์โทรสายด่วน  
- จัดให้มีเก้าอ้ี และที่นั่งอ่านหนังสือเพ่ิมเติมโดยรอบทั้งนอกอาคาร 

และภายในอาคารที่พัก  
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Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 

alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations. 

2. The curriculum design and development process is established and it is periodically 

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

effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected 

learning outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subject to evaluation and enhancement. 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1Stakeholders’needs and feedback 

serve as input to curriculum design and 

development [1] 

       

10.2 The curriculum design and 

development process is established and 

subjected to evaluation and 

enhancement [2] 

       

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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] 

       

10.5 Quality of support services and 

facilities (at the library, laboratory, IT 

facility and student services) is 

subjected to evaluation and 

enhancement [5] 

       

10.6 The stakeholder’s feedback 

mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and 

enhancement [6] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

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

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ได้ด าเนินการภายใต้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี

การใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา และ

ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย เป็นสาระส าคัญในการออกแบบหลักสูตร น าไปสู่การ

ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเหมาะสมทาง

10.1 มคอ.2 
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ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

วิชาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของมหาบัณฑิต  

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

evaluation and enhancement 

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ได้ด าเนินการภายใต้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ

มีรอบการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. ซึ่งขณะนี้หลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลา

ที่ก าหนด ทั้งนี้หลักสูตรมีการปรับการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาโดยการน าแบบประเมิน

รายวิชาจากนักศึกษา รายงานมคอ.5 รวมถึงงานวิจัยและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป มาปรับให้

เนื้อหาแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม สามารถผลิตมหาบัณฑิตตามท่ีคาดหวังไว้ได้ 

           คณะมีกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร   กลไกในการจัดท า

หลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

การจัดท าหลักสูตรใหม่  

1. คณะด าเนินการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมด้านคุณวุฒิของอาจารย์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อจัดท าข้อเสนอหลักการโครงการขอบรรจุสาขาวิชาใหม่

ในแผนฯ 11 ของคณะฯ 

2. เสนอเอกสารข้อเสนอหลักการ: โครงการขอบรรจุสาขาวิชาใหม่ในแผนฯ 11 ของคณะฯ 

ไปยังงานนโยบายและแผน เพ่ือวิเคราะห์ความพร้อมก่อนการขอบรรจุหลักสูตรเข้า

แผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาฯ 

3. พิจารณาสรรหาและทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรไปยังวิทยาเขตเพ่ือแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการประกอบด้วย 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของหลักสูตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

อย่างน้อย 2 คน 

- มี Partners/stakeholder หรือผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วม อย่างน้อย 2 คน 

- หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน 

พร้อมแนบหนังสือตอบรับเป็นกรรมการและประวัติย่อของผู้ทรงคุณวุฒิ  

10.1 มคอ.2 
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ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

4. จัดท าเล่มหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. เสนอคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

6. เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. เสนอสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีพิจารณาอนุมัติหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  

8. เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

9. ส่งเล่มหลักสูตรที่สมบูรณ์แล้วไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือน าส่งส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบการอนุมัติ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยรับทราบการ

อนุมัติ และน าส่งสภาวิชาชีพรับรองหลักสูตร (ถ้ามี) 

นอกจากนี้หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประชุมออกแบบให้เนื้อหารายวิชาบังคับให้มี

ความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 

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

and evaluated to ensure their relevance and alignment 

คณะฯ ก าหนดให้มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน

อย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการทวนสอบ ซึ่งด าเนินการทุกภาคการศึกษา โดยด าเนินการ

หลังจากการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้รายวิชาที่มีการทวนสอบจะด าเนินการ

ให้ได้ร้อยละ 25 ของรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ และไม่ซ้ ากันในแต่ละภาคการศึกษา  

ทั้งนี้กระบวนการทวนสอบยังพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง

ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาด้วย 

 

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

หลักสูตรสนับสนุนให้มีการใช้งานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 

โดยในรายวิชามีการสอดแทรกงานวิจัย และให้นักศึกษาได้ศึกษาจากการค้นคว้ารายงานวิจัย 

น า ผ ล ง า น วิ จั ย ม า น า เส น อ  แ ล ะ ใน ร า ย วิ ช า  RESEARCH METHODOLOGY IN 

AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY ได้มีการให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพ่ือ

 



151 
 

ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

ออกแบบงานวิจัยและด าเนินการวิจัย เพ่ือเป็นการฝึกประสบการณ์การวิจัยก่อนท า

วิทยานิพนธ์  

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

services) is subjected to evaluation and enhancement 

การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน วิทยา

เขตเป็นผู้ด าเนินการ โดยหลักสูตรมีการน าข้อเสนอแนะด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนใน

แบบประเมินการสอนมาพิจารณาเพื่อแจ้งวิทยาเขตปรับปรุงต่อไป  

 

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

and enhancement 

มหาบัณฑิตรุ่นแรกที่จบปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 คน ได้งานท าในต าแหน่งผู้ช่วย

สัตว์แพทย์ เป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงยังไม่ได้ด าเนินการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่

รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้ใช้มหาบัณฑิต หรือสถานประกอบการที่

มหาบัณฑิตท างาน 
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Criterion 11 

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

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

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

the stakeholders. 

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

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

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

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

programme and its graduates. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked for 

improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 

       

11.3 Employability of graduates is established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 

       

11.4 The types and quantity of research activities 

by students are established, monitored and 

benchmarked for improvement [2] 

       

AUN 11 
Output 
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 

established, monitored and benchmarked for 

improvement [3] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

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

improvement 

        หลักสูตรฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูลอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกของนักศึกษา โดย

นักศึกษาท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2557 (6 คน) มีนักศึกษาท่ีพ้นสภาพจ านวน 2 ราย เนื่องจากการ

ที่ครอบครัวของนักศึกษามีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถศึกษาตลอดหลักสูตร

ได้ และมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี จ านวน 1 คน และภายในระยะเวลา 

3 ปี จ านวน 3 คน นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558  (10 คน) ส าเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลา 3 ปี จ านวน 9 คน และมีนักศึกษาที่พ้นสภาพจ านวน 1 ราย ส่วนนักศึกษาที่รับเข้าใน

ปีการศึกษา 2559  (4 คน) ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี จ านวน 3 คน และอีก 1 คน

ยังคงสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ และนักศึกษาปีการศึกษา 2560 และ 2561  ณ วันที่รายงานมีอัตรา

การคงอยู่ 100 เปอร์เซน็ต์ (5+12 = 17 คน) 

         หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขอทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนจากกองทุน

วิจัย วิทยาเขตฯ ให้นักศึกษา ท าให้นักศึกษามีทุนในการวิจัย และได้มีการติดตามผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของนักศึกษาในทุกชั้นปี โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 

6 ผ่านทาง TQF online จากนั้นประธานหลักสูตรรวบรวมมคอ.5 และ มคอ.6 มาวิเคราะห์ และ

จัดท า SAR เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา

ต่อไป นอกจากนี้คณะฯ ได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ซึ่ งก าหนดให้

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งรายวิชาที่ต้องการทวนสอบร้อยละ 25 ของจ านวนวิชาทั้งหมด       
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ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

Academic Year 
Cohort 

Size 

completed first degree in dropout during 

2 

Years 

3 

Years 

>3 

Years 

1st 

Year 

2nd 

Year 

3rd   

Years & 

Beyond  

2557 6 1 3 - 2 - - 

2558 10 - 9 - - 1 - 

2559 4 - 3 - - - - 

2560 5 - - - - - - 

2561 12 - - - - - - 
 

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

          หลักสูตรฯ ได้รวบรวมข้อมูลระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่รับเข้า

ในปีการศึกษา 2557 มีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจ านวน 1 คน โดยใช้ระยะเวลาใน

การศึกษา 2 ปี ซึ่งเป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร และนักศึกษาจ านวน 3 คน ส าเร็จ

การศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลาศึกษารวม 2.5 ปีการศึกษา 

นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2.5-3 ปี จ านวน 9 คน 

นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2559 ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี จ านวน 3 คน และ

ยังคงสภาพนักศึกษาอยู่ 1 คน และนักศึกษาปีการศึกษา 2560 และ 2561  ณ วันที่รายงานมี

อัตราการคงอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ดูแลและควบคุมให้

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปีการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 

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

การเก็บข้อมูลการได้งานท าด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บข้อมูลหลังจาก

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในช่วงการรับพระราชทานปริญญา

บัตร ในเดือนกันยายนของทุกปี ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558 มีมหาบัณฑิตจากหลักสูตรจบ 1 คน 

ซึ่งมหาบัณฑิตได้ท างานในต าแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

เป็นระยะเวลา 6 เดือน และปัจจุบันได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2559 จ านวน 2 คน ณ วันที่รายงานมหาบัณฑิตทั้งสองคนได้ประกอบอาชีพอิสระ ตรง

ตามสาขาวิชา นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 คนนั้น ณ วันที่รายงาน

มหาบัณฑติทั้ง 9 คน มีการได้งานท าทั้งหมด โดย มหาบัณฑิตจ านวน 6 คน ได้ประกอบอาชีพตรง

ตามสาขาวิชา และ 3 คน ประกอบอาชีพไม่ตรงตามสาขาวิชา  

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

benchmarked for improvement 

           การด าเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรในรอบปี พ.ศ. 2561 นักศึกษาในหลักสูตรมี

ผลงานทางวิชาการ จ านวน 3 เรื่อง  
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ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

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

improvement 

หลักสูตรมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 

2560 และได้รับการตอบกลับมา 2 สถานประกอบการที่นักศึกษา จ านวน 4 คนเข้าไปท างาน 

โดยได้ท างานเป็นระยะเวลา 6 เดือน- มากกว่า 1 ปี ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 

ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะใน

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับพึง

พอใจมาก-มากที่สุด (4-5 คะแนน) และมีการวิเคราะห์จุดเด่นของมหาบัณฑิต คือมีจิตใจดี 

เสียสละ มีน้ าใจ มีความอดทน และอ่อนน้อม ส่วนจุดด้อยหรือข้อควรพัฒนา เกี่ยวกับทักษะใน

การสื่อสารภาษาต่างประเทศ ความมั่นใจในตนเองและภาวะการเป็นผู้น า 
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ส่วนที่ 4 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

จุดแข็ง  
1. อาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสูง  

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ระบบในการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียน การท าวิทยานิพนธ์ที่

สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลพัธ์การเรียนรู้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา  
จุดที่ควร

พัฒนาจาก
คณะกรรมการ

ประเมิน 
 

กิจกรรม/โครงการ 
(เพื่อการด าเนินการ

พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง) 

แผนการด าเนนิการ ก าหนด
เวลา
แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การ
วิเคราะห์ความ
ต้องการของ 
stakeholders 
ที่ส าคัญของ
หลักสูตรเพื่อมา
ก าหนด ELOs 
ที่ชัดเจน 

กิจกรรมส ารวจความ
ต้องการของ Stakeholders 

ต่างๆ โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร เพ่ือก าหนด 
ELOs ให้ชัดเจนมากข้ึน 

1. จัดท ารายชื่อสถาน
ประกอบการต่างๆที่ต้องการ
ส ารวจและจัดท าแบบสอบถาม 

2.ส ารวจข้อมูลและประมวลผล
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการก าหนด 
ELOs 

3. จัดประชุมเพ่ือก าหนด ELOs 

ร่วมกัน 

ก.ค. 
2562 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2. การจัดการ
ศึกษาให้บรรลุ 
ELOs ตาม
ความคาดหวัง
ของ 
stakeholders 

การก าหนดกระบวนการ
สอนในแต่ละรายวิชาของ
หลักสูตรร่วมกัน 

จัดประชุมเพ่ือก าหนด
กระบวนการสอนในแต่ละ
รายวิชาของหลักสูตรร่วมกัน 

ก.ค. 
2562 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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3. ช่องทางการ
สื่อสารข้อมูล
หลักสูตรแก่ 
stakeholders 
ทุกกลุ่มให้
เข้าถึงได้ง่าย 

1. การปรับปรุง website 
หลักสูตร ให้เป็นปัจจุบัน
และเข้าถึงได้ง่าย 

2. การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรต่างๆ ได้แก่ 
จัดท าแผ่นพับ และการท า 
Road show 

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ โดยให้ข้อมูลเป็น
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

2. ปรับปรุง website ใหม่ให้
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเข้าถึงง่าย 

3. จัดออก Road show และแจก
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตามวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่างๆ 

ก.ค. 
2562 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4. การก าหนด
สมรรถนะใน
การจัดการ
เรียนการสอน
ของอาจารย์ 

- - - - 

5. การจัดการ
ทรัพยากรทาง
กายภาพท่ี
เพียงพอ เช่น 
อาคาร 
ห้องปฏิบัติการ 
ฟาร์ม เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ที่เอ้ือ
ต่อการจัด
การศึกษา 

การรวมกลุ่มของอาจารย์
เพ่ือจัดตั้งเครือข่ายวิจัย
ต่างๆเพ่ือจัดหา
ห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือต่างๆ  

จัดท าข้อเสนอโครงการหน่วย
วิจัยต่างๆ เช่น หน่วยวิจัยพืช
และแมลงเศรษฐกิจทางภาคใต้
ของประเทศไทย 

ก.ค. 
2562 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 

 
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 

 
การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาและการวิจัย 
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ส่วนที่ 5 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 

CdsName CdsValues 
1.จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 

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

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

 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 28 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
4.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

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

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
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- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 7 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 6 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

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

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

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 
 - - --ระดับปริญญาตรี - 

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

 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 13 
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- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ - 
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 10 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  7 
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว - 
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว - 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 
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- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 
7.การมีงานท าของบัณฑิต 

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 3 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ประกอบอาชีพอิสระ - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ศึกษาต่อ - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่อุปสมบท - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่เกณฑ์ทหาร - 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) - 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 
8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  3 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 2 
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- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ - 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 1 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 3 
9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

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

 


