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ค าน า 
  

 การด าเนินการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิริวรรณ  ขจรกสิรัตน์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2560 ครั้งนี้ เป็นการรายงานประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายใต้กรอบการประเมินระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) คือการ
บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ ASEAN University 
Network-Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน  11 ตั วบ่ งชี้  ประกอบด้ วย  ผลความรู้ที่ คาดหวั ง 
(Expected Learning Outcomes) ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification) โครงสร้างและ
เนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching 
and Learning Approach) การประเมินผู้ เรียน (Student Assessment) คุณภาพบุคลากร (Academic 
Staff Quality) คุณภาพบุคลากรสายสนับ (Support Staff Quality) คุณภาพผู้เรียนและสนับสนุนผู้เรียน 
(Student Quality and Support) สิ่ งอ าน วยความสะดวกและโครงสร้ า ง พ้ื น ฐาน  (Facilities and 
Infrastructure) การส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน (Quality Enhancement) และผลผลิต (Output) 
 การประเมินระดับหลักสูตรในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN-QA และ
เพ่ือให้หลักสูตรน าผลการตรวจสอบและประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ซึ่งท าให้นักศึกษาใน
หลักสูตรเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งในด้านวิชาชีพและสังคม 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
      กรกฎาคม 2562 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ
วิทยาการค านวณ ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 11 AUN แต่ยังขาดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อที่ 
7 (คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ) และ 8 (การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ) 
เนื่องจากหลักสูตรเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2561 

 ส าหรับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ที่ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้ (AUN 1 - AUN 11)  
จากผลการประเมินตนเองแยกเป็นแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ผลโดยสรุปดังนี้  

โดยใน AUN 1 ซึ่งเป็นการก าหนดลักษณะพึงประสงค์ (ELOs) ของนักศึกษา ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้น าข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถานประกอบการมาปรับเพ่ือก าหนด ELOs ให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ใน AUN 2 เป็น
การก าหนดศาสตร์ต่างๆ ภายในหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีพอลิเมอร์ และเป็น
รายวิชาที่ทันสมัยที่น ามาปรับใช้ในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ หลักสูตรได้มี
การก าหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELOs และได้มีล าดับการเรียนในวิชาต่างๆ โดยก าหนดไว้ในแผนการเรียน
อย่างชัดเจน ดังแสดงไว้ใน AUN 3 ซึ่งหลักสูตรมีการระบุปรัชญาของหลักสูตรที่ชัดเจน มีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนแบบ Active learning และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต  AUN 4 
หลักสูตรมีแนวทางการสอนและการเรียนรู้นักศึกษาที่ชัดเจนส่วนใน AUN 5 หลักสูตรมีวิธีการประเมินผล
นักศึกษาที่ชัดเจน มีการประกาศผลให้ทราบตามเกณฑ์ของคณะ และนักศึกษาสามารถขออุทธรณ์ได้ในกรณีที่
คิดว่าการให้คะแนนไม่เป็นธรรม ในด้านการพัฒนาตัวเองของคณาจารย์ในหลักสูตรตาม AUN 6 บุคลากรใน
หลักสูตรมีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้มีระบบศูนย์กลางซึ่ง
เตรียมความพร้อมโดยวิทยาเขต กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรมีข้อก าหนดในกระบวนการรับนักศึกษาที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย มีการประเมินคุณภาพนักศึกษาแรกเข้าอย่างชัดเจนและมีระบบการเรียนปรับ
พ้ืนฐานของนักศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนในหลักสูตร มีสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวมทั้งสื่อต่างๆ เป็นการจัดเตรียมโดยทางวิทยาเขต จากการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจดัง
แสดงไว้ใน 3 AUN (AUN 7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนคุณภาพ AUN 8 คุณภาพและการสนับสนุนของนักศึกษา 
และ AUN 9 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน ) ส่วนใน AUN 10 หลักสูตรมีข้อก าหนดใน
กระบวนการเพ่ิมคุณภาพของนักศึกษา AUN 11 โดยความพร้อมในปัจจุบันหลักสูตรได้เปิดรับนักศึกษาในปี
แรกในปีการศึกษา 1/2561 มีนักศึกษาเข้าเรียนจ านวน 7 คน 

 จากการประเมินคุณภาพหลักสูตรพบว่าได้มีการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและมีการด าเนินงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีนักศึกษาเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง และมี
ความพร้อมทั้งเครื่องมือปฏิบัติการ การจัดระบบการเรียนการสอน และคุณภาพของคณาจารย์ผู้สอน 
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
อธิบายโครงร่างหลักสูตร (Program Profile) สรุปข้อมูลเพ่ือให้เห็นภาพรวมของหลักสูตร อาทิเช่น 

1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น 

– โครงสร้างหลักสูตร 
– อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
– บุคลากรสนับสนุน 
– นักศึกษา 
– ผู้ส าเร็จการศึกษา 
– ศิษย์เก่า 
– งบประมาณ 
– สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
– อ่ืนๆ 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ 

เกณฑ์ข้อ 1 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตารางที ่1.1 
ตารางท่ี 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา1 
(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา

ที่เปิดสอน? ตาม มคอ. 2 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

ณ ปัจจุบัน 
ตรง สัมพันธ์ 

1. ผศ.จิราภรณ์  
   เมืองประทับ* 

1. ผศ.จิราภรณ์  
   เมืองประทับ* 

ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2554 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2544 

  

2. อาจารย์ณัฐพล  บุญน า* 2. อาจารย์ณัฐพล  บุญน า* Sc.D.  (Mathematics), 
Tokai University, Japan, 
2557 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2554 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 

  

                                                           
1 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ

ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา1 

(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา

ที่เปิดสอน? 
ตาม มคอ. 2 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
ณ ปัจจุบัน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2550 

3. อาจารย์วิชุตา  แซ่เจีย* 3. อาจารย์วิชุตา  แซ่เจีย*  ปร.ด. (คณิตศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550 
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2547 

  

4. อาจารย์ศิริวรรณ   
   ขจรกสิรัตน์* 
 
 

4. ผศ.ศิริวรรณ   
   ขจรกสิรัตน์* 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิง
ค านวณ), มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, 2554 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เชิง
ค านวณ), มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2543 

   

5. อาจารย์อเนกวิทย์   
   บุญเกษม* 

5. อาจารย์อเนกวิทย์   
   บุญเกษม* 

Ph.D. (Mathematics), 
University of Wisconsin-
Madison, The United 
States of America, 2555 
M.A. (Mathematics), 
University of Wisconsin-
Madison, The United 
States of America, 2550 
B.Sc. (Mathematics), 
Magna Cum Laude, 
California State University, 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา1 

(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา

ที่เปิดสอน? 
ตาม มคอ. 2 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
ณ ปัจจุบัน 

Los Angeles, The United 
States of America, 2548 

 

ข้อ 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณสมบัติเป็น 
“อาจารย์ประจ า” ดังต่อไปนี้หรือไม่ 

1.1 ก. ในระหว่างปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน 
(ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  หรือ
ศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่2 (หมายถึงยังมีการจ้างงานตั้งแต่เริ่มปีการศึกษาที่ท า
การประเมินในครั้งนี้ จนถึงปัจจุบันหรือไม่) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
       1.1ข. อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ท าหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา (สอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) และปฏิบัติหน้าที่เต็ม
เวลา3 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน4 หรือไม่ 

                                                           
2 ก. ในอดีตเคยพบว่า ในหลักสตูรจ านวนหนึ่งยังคงมีชื่ออาจารย์ที่เสยีชีวิตแล้ว หรืออาจารย์ที่เกษียณแล้ว (และไม่ได้รับการ
จ้างต่อ) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร ซึ่งไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 
ข. หากผู้ประเมินสืบค้นการจ้างงานของอาจารย์ท่านใดใน  https://dss.psu.ac.th/dss_person/main.asp  แล้วไม่พบ
หลักฐาน  หลักสูตรควรมีหลักฐานเป็นสัญญาการจ้างงาน 
ค. สัญญาการจ้างงานตามข้อ ข ต้องเป็นสัญญาจ้างอย่างน้อย 9 เดอืน (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557) 
3 อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อหรือมีปัญหาสุขภาพหรือมีอุปสรรคจากเหตุอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา จะไม่
เข้าเกณฑ์ในข้อนี้  
4 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว 
กรณี ยั งไม่ มีการประกาศ ให้ อ้ างอิ งจากกลุ่ มสาขาวิชาเดี ยวกัน ในตารางของ ISCED (International Standard 
Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2) 
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 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 ประเมินไม่ได้ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 

1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัย
ในสาขาวิชานี้ (หลักสูตรนี้)5หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ทีร่ับเข้าใหม่ตั้งแต่ 14 พ.ย. 
2558 มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าท างาน6 

หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ (เพ่ิงรับเข้าท างาน) ในปีการศึกษาที่ประเมิน
หรือไม่ 
 ไม่มี กรุณาข้ามไปตอบข้อถัดไป            
 มี กรุณาระบุรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่รับเข้าใหม่ในปีการศึกษาท่ีประเมิน 

1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 

 อาจารย์ข้างต้นมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าท างานหรือไม่ 
 มี (เป็นไปตามเกณฑ)์            
 ไมม่ี (ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์) โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 

 
1.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มคีุณวุฒิดังนี้หรือไม่ 

                                                           
5 ก. สกอ ก าหนดเกณฑ์ส่วนนี้มีเพราะเกรงว่าหลักสูตรอาจใส่ช่ืออาจารย์เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงใน
หลักสูตร ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณาพหลักสูตร หลักสูตรควรมีหลักฐานที่แสดงว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา เช่น มีชื่อปรากฏเป็นผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร 
ข. อาจารย์แต่ละท่านสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้
นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
6สกอ ก าหนดเกณฑ์ว่า อาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑม์าตรฐาน พศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ (14 พ.ย. 2558) ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  
 แต่ในระยะ 2 ปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ 2558 (14 พย. 2558-13 พ.ย. 2560) 
คณะกรรมการอุดมศึกษาให้มีการทดลองน าร่องโดยให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดวิธีการของตนเองเพื่อใช้
ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม 
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ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
1.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
-มีจ านวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจัย 
กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 
ผลงาน ภายใน 2 ปี หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ปี 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ที่ปรากฏชื่อใน
คอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) โดยรายงานแยกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 
2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) หากมีผลงานไม่ครบ 3 ผลงานใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ 
กรุณาวงเล็บระบทุ้ายชื่ออาจารย์ว่าเป็น “อาจารย์ใหม ่(อายุงานไม่ถึง 5 ปี)” 

(หากผลงานเป็น proceeding บอกระบุเลขหน้าด้วยเพ่ือให้รู้ว่าไม่ได้เป็นบทคัดย่อเพียงอย่างเดียว 
ทั้งนี้  proceeding ที่มีเฉพาะบทคัดย่อไม่สามารถนับว่าเป็นผลงานตามเกณฑ์นี้ได้) 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่  1 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) 
1. Jirapond, M., Siriwan, K., Apirat, W., Veera B., Jarunee, S., Arthit, I. (2019). A 

Knowledge Integrated Case-Based Classifier. International Journal of Software 
Engineering and Knowledge Engineering. 29(5). 1-23. 
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2. Jirapond, M., Nathaphon, B., Siriwan, K., Narongsak, L., Apirat W., Pichetwut, N. 
(2019). IoT and agriculture data analysis for smart farm. Computers and 
Electronics in Agriculture. 156(1). 467-474. 

3. Jirapond, M., Oatchima, S., Yuthaya, J., Siriwan, K. (2018). Automatic grading of 
scanned multiple choice answer sheets. International Journal of Engineering and 
Technology (UAE). 7(2). 175-179. 

4. Jirapond, M., Aekarat, S., Siriwan, K., Weenawadee, M., Jarunee, S. (2018). Medical 
diagnostic system on mobile application using association rule extraction. 
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. 309(1). 532-540. 

5. Weenawadee, M., Jirapond, M., Jarunee, S., Tasanawan, S., Sunee, P., Karanya, S. 
(2018). An information retrieval system on Thailand tourism community websites. 
The 10th International Conference on Information Management and Engineering, 
Salford, United Kingdom. 22th – 24th September 2018. pp.100-105. 

6. Siriwan, K., Jirapond, M., Naphatsawat, R., Nitikorn, P. (2018). Real-time analytics 
and visualization: Dengue hemorrhagic fever epidemic applying mobile 
augmented reality. The 18th International Conference on Computational Science 
and Applications (ICCSA 2 0 1 8 ) , Melbourne, VIC, Australia. Lecture Notes in 
Computer Science. 2nd-5th July 2018. pp. 735-742. 

7. Aisyah, S. A. , Shaparas, D., Jirapond, M., Pattaraporn, W., Anirut, S. (2018). Web-
Based GIS Development for Land Use Changes. The Asian Conference on Remote 
Sensing 2018, Kuala Lumpur, Malaysia. 15th-19th October 2018. 

8. Pichetwut, N., Anirut, S., Jirapond, M. (2 0 1 8 ) .  PH-EIS System for Local 
Administrative Organization Chief Executive Decision Support. The 4th ASIAEGAGE 
Regional Conference, Chiang Mai, Thailand. 26th -28th November 2018. 

9. Jirapond, M., Aekarat, S., Yuthaya, J. (2016). A web-based medical diagnostic 
system using data mining technique. Journal of Telecommunication, Electronic 
and Computer Engineering. 8(6). 37-41 

10. Jirapond, M. (2014). A novel algorithm for building concept lattice. Applied 
Mathematical Sciences. 8(11), 507-515. 

11. Jirapond, M., Veera, B. (2014). Online Thai Medical Diagnostic System using Case-
Based Reasoning. The 1 8 th International Computer Science and Engineering 
Conference (ICSEC2 0 1 4 ) , Khon Kean, Thailand. 3 0 th July -1 st August, 2 0 1 4 . 
pp.114-117. 
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12. Jirapond, M., Veera, B., Puntip, P. (2 0 1 4 ) .  Information Retrieval Using a Novel 
Concept Similarity in Formal Concept Analysis. International Conference on 
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(กรุณาระบุเพ่ิมชื่อและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมเติมจนครบจ านวนตามท่ีระบุในคอลัมน์
ที่ 2 ของตาราง 1.1) 
 

เกณฑ์ข้อ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ข้อ 2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านมีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามท่ีระบุใน
คอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) ท าหน้าที่ ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (นั่นคือ อยู่ใน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกท่าน) หรือไม ่
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข้อ 2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย 
“*”) 
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ทุกท่านอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา7 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
ข้อ 2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย “*”) 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ (ยกเว้นพหุวิทยาการหรือ 
สหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน) 
         ก. หลักสูตรของท่านได้ระบุชัดเจนในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการใช่หรือไม่ (หรือสภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นว่า หลักสูตรของท่านเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการใช่หรือไม)่8 
 ใช่            
 ไม่ใช่  
          ข. หลักสูตรของท่านเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุในข้อ 2.4 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
(หมายเหตุ: ผู้ประเมินจะตรวจสอบเกณฑ์ในข้อนี้โดยใช้ฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่) 
2.5 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ใช่หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท อย่างน้อย 3 ราย 

                                                           
7 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ใน
ประเด็น “อยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา” ว่าควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความ ท่ีประชุมได้ให้
หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์คนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่
มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดับคณะแล้ว 
ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา กรณีที่ตีความเป็นกรณีของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร แต่น่าจะรวมถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 
8 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ใน
การเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา (ที่มา : คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 
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ปริญญาเอก อย่างน้อย 3 ราย  
กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ต รครบ ตามจ าน วน  ห รือมี จ าน วนนั กศึ กษ าน้ อยกว่ า  10  คน  ท าง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

2.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) มีคุณวุฒิดังนี้หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

2.7 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) มีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ใช่หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

-เป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
-มีจ านวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน 
ภายใน 2 ปี หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ปี 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 

เกณฑ์ข้อ 3. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า 
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กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป็นอาจารย์ประจ า 
(ไม่รวมวิชาวิทยานิพนธ์) 
หมายเหตุ ในเกณฑ์ข้อ 3 นี้ ให้ระบุเฉพาะอาจารย์ผู้สอนที่ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ ต้องยังเป็นบุคคลากรประจ าของ
มหาวิทยาลัย 

การเปิดสอนรายวิชาในหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 เลือกตอบ ดังนี้ 
           มีรายวชิาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561  (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 3.1) 

 ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 (ข้ามไปท าข้อ 5) 
 

ตาราง 3.1 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับ 

มีประสบการณ์สอนในระดับ
มหาวิทยาลัยกี่ปี 

(นับถึงเดือน ส.ค.ของปีที่ท า
การประเมินในครั้งนี้)   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญิสา  แซ่หล่อ วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์,  
ม.สงขลานครินทร์, 2539 
วท.ม.(การสอนคณิตศาสตร์),  
ม.เชียงใหม่, 2543 
กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2549 

 

2. อาจารย์จินดา คงเจริญ Ph.D. (Applied Statistics), 
University of Wollongong, 
Australia, 2556 
วท.ม. (สถิติประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
วท.บ. (สถิติ) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 

 

3. อาจารย์บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ ปร.ด. (สถิติ), สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, 2555 
วท.ม. (สถิติประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) เกียรตินิยม
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อันดับ 1, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, 2545 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 2 เหรียญเงิน, มหาวิทยาลัย
แม่โจ้, 2542 
วท.ม. (สถิติประยุกต์), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544 
Ph.D. (Risk Management and 
Insurance), Feng Chia 
University, Taiwan, 2554 

 

5. อาจารย์ภัทราพร วรินทรเวช วท.บ. (คณิตศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540 
วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2545 
Ph.D. (Computer Science), 
Universite Montpellier2, France, 
2556 

 

6. อาจารย์สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2542 
Ph.D. (Informatics), University of 
Reading, United Kingdom, 2557 

 

7. อาจารย์สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ วส.ด. (วิทยาการสารสนเทศ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
2558วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
เกียรตินิยมอันดับ 2,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550 
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8. อาจารย์สุวัฒน์  จุฑาพฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
2545 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552 
ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง), มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์, 2557 

 

9. อาจารย์อภิรัฐ วานิชสมบัติ Dr.rer.nat (Mathematics), Carl 
von Ossietzky Universitaet 
Oldenburg, Germany, 2554 
วท.ม. (คณิตศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 

10. อาจารย์อภิวัฒน์   อายุสุข ศบ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)  
เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 2548 
ศม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550 
Ph.D. (Economics), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 

 

11. อาจารย์อาทิตย์  อินทรสิทธิ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
2547 
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
2553 

 

 

3.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที ่3.1) มีคุณวุฒิตาม
เกณฑ์ต่อไปนี้หรือไม่ 
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ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท -มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
ปริญญาเอก 
 

-มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
-ในกรณีรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 

3.2 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที ่3.1) มีประสบการณ์
ด้านการสอนหรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
3.3 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที ่3.1) มีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ต่อไปนี้หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
-มีจ านวนอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
-กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลัง
ส าเร็จการศึกษา สามารถอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าทุกท่าน (ที่ระบุในตาราง 3.1) 
แยกเป็นรายบุคคล โดยรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) หากมี
ผลงานไม่ครบ 1 ชิ้นใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ กรุณาวงเล็บระบุท้ายชื่ออาจารย์ว่าเป็น “อาจารย์
ใหม”่ (อายุงานไม่ถึง 5 ปี) 
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อาจารยป์ระจ าท่านที่ ..1.. ระบุชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญิสา  แซ่หล่อ 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1. เกวลิน ไชยสวัสดิ์, เรชา ชูสุวรรณ, วุฒิชัย เนียมเทศ, และ บุญญิสา แซ่หล่อ. (2557). การวิเคราะห์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 12(2), 135-
146. 

 
อาจารยป์ระจ าท่านที่ ..2.. ระบุชื่อ-สกุล อาจารย์จินดา คงเจริญ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1. Kongcharoen, J., Pruitikanee, S., Puttinaovarat, S. Tubtiang, Y. and Chankeaw, P. 

(2019). Gamification Smartphone Application for Leg Physical Therapy. International 
Journal of Online and Biomedical Engineering, 15(8), 31-41. 

2. Kongcharoen, J., Onmek, N. and Karrila, S. (2019). Factors Affecting Sick Building 
Syndrome among Hotel Staff. Suranaree Journal of Science and Technology, 26. 

3. Kongcharoen, J., Onmek, N., Nasui, N. and Mancaket, O. (2019). Effect of Wind Speed 
and Air Temperature on Sound Intensity Level of Wind Turbines in Nakhon Si 
Thammarat. Burapha Science Journal, 24(1), 374-385. 

4. Prasomwong, M., Ho, W., Boonchua, T., Kongcharoen, J., &amp; Onmek, N. (2018). 
Indoor Air Quality in Hotel Buildings and Sick Building Syndrome of Hotel Staffs, Surat 
Thani Province. Journal of Science &amp; Technology Ubon Ratchathani, 20(3), 64-73. 

5. Bobtong, J., Manraden, I., Kongcharoen, J., Pruitikanee, S., and Puttinaovarat, S. (2018). 
Getting Lost Monitoring System for the Elderly Patients. Rajamangala University of 
Technology Isan, 11(3), 89-100. 

6. Onmek, N., Kongcharoen, J., Susikong, W. and Kengdeawand, O. (2018). Evaluation of 
Formaldehyde Contamination in Vegetables from Markets in Muang, Surat Thani. 
Journal of Agricultural Research and Extension, 35(2), 46-54. 

7. Petcharat, T., Pruitikanee, S., Kongcharoen, J. (2018). Salted Eggs Manufacture 
Management of Information System: A Case Study of Seang - Detch Far. 3rd 
Technology Innovation Management and Engineering Science International 
Conference (TIMES-iCON), Thailand. 12-14 Dec. 2018, DOI: 10.1109/TIMES-
iCON.2018.8621820. 

8. Dechichai, P., Kongcharoen, J., Suwannateep, N., Tuprakay, S.R., Pongsopa, J. (2017). 
The pooled prevalence of allergic disease in Thai children: Meta-analysis. Advanced 
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Science Journal. Faculty of Science and Technology. Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University, 17(2), 78-98. 

9. Onmek, N., Kongcharoen, J., Susikong, W. and Kengdeawand, O. (2017). Study of the 
Formaldehyde Contamination in Vegetables: A Case Study of Free Markets in Khun 
Talae, Muang, Surat Thani. 1st National Graduate Research Conference and Creative 
Innovation Competition, The Empress International Convention Center: The Empress 
Hotel, Thailand. 17-18 August 2017. pp. 543-550. 

10. Thongngern, N., Nakkruen, S., Onmek, N. and Kongcharoen, J. (2016). Spore 
Concentration of Aspergillus, Cladosporium and Penicillium Potentially Inducing 
Asthma Disease in Student Age 10-15 Years. Thammasat Journal of Science and 
Technology, 24(1), 126-138. 

อาจารยป์ระจ าท่านที่ ..3.. ระบุชื่อ-สกุล อาจารย์บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) มีดังนี้ 

1. Choopradit, B., &amp; Thamachote, P. (2019). Classification of Palm Oil Growers in 
Surat Thani Province for Food Security Assessment Using Multivariate 
Analysis. JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY, 12(1), 167-174. [in Thai] 

2. Choopradit, B., &amp; Chaipitak, S. (2018). ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออกมะม่วงของ
ประเทศไทย. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), 26(2), 74-
85. [in Thai] 

3. Choopradit, B., Chaipitak, S. and Chongcharoen, S. (2016). Two-Sample Tests for High-
Dimensional Repeated Measures Designs with Unequal Variances. Thai Journal of 
Mathematics, Special Issue on ICMSA2015, July 2016, 211-226. 

 
 
อาจารยป์ระจ าท่านที่ ..4.. ระบุชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1. Petchsakulwong, P., & Jansakul, N. Board of Directors and Profitability Ratio of Thai 

Non-Life Insurers. Kasetsart Journal of Social Sciences. (Revision). 
 
อาจารยป์ระจ าท่านที่ ..5.. ระบุชื่อ-สกุล อาจารย์ภัทราพร วรินทรเวช 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
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1. ภัทราพร วรินทรเวช วิชชุตา มาชู และ สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ. (2560). การพัฒนาเว็บไซต์สื่อสาร
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียว กรณีศึกษา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ, 13(1), เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560. 

2. Warintarawej, P., Huchard, M. , Lafourcade, M., Laurent, A., & Pompidor, P. (2015). 
Automatic software understanding data mining text classification software 
engineering.  Intelligent Data Analysis, 19(4), 761-778. 

3. Warintarawej, P., Chaikong, K., Kadedaiwang, P., Onsrithong, P., Laksanajan, P., & 
Siwyew S. (2014).  Identifying Tourist Route Patterns Using Data Mining Techniques. 
The Tourism and Hospitality International Conference, THIC 2014, Malaysia. 5th – 6th 
November, 2014. 

 
อาจารยป์ระจ าท่านที่ ..6.. ระบุชื่อ-สกุล อาจารย์สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) มีดังนี ้
1. Chai-Arayalert, S. Semiotic Approach to Transfer Best Practices, The 2 nd International 

Conference on Manufacturing and Industrial Technologies (ICMIT 2015), Pattaya, 
Thailand, 28-29 March 2015. 

2. สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ, กาญจนา ไชยคง, คุณานนต์ ทองเทพ, ปิยนุช ขะเดไต้หวัง, เพชรชนก 
ลักษณจันทร์, และ วชิรวิชญ์ เก้าเอ้ียน. (2561), เกมการเรียนรู้สมุนไพร: กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้พืช
สมุนไพร ชุมชนบึงขุนทะเลจังหวัด  สุราษฎร์ธานี , Liberal Arts and Management Sciences 
National and International Conference & Exhibitions (LAMS NICE 2018), สุ ราษฎร์ธานี , 
ประเทศไทย, 23-24 พ.ค. 2561, หน้าที่ 200-201 

 
อาจารยป์ระจ าท่านที่ ..7.. ระบุชื่อ-สกุล อาจารย์สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1. Puttinaovarat, S., Jutapruet, S., Saeliw, A., Kongcharoen, j., Pruitikanee, S., 

Limpasamanon, S., and Jiamsawat, W. (2019). Facility maintenance management 
system based on GIS and indoor map. International Journal of Electrical and 
Computer Engineering, 9(4), 3323-3332. 

2. Saeliw, A., Hualkasin, W., Puttinaovarat, S., and Khaimook, K. (2019). Smart Car Parking 
Mobile Application based on RFID and IoT. International Journal of Interactive Mobile 

3. Technologies, 13(5), 4-14. 
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4. Kongcharoen, J., Pruitikanee, S., Puttinaovarat, S., Tubtiang, Y., and Chankeaw, P. 
(2019). Gamification Smartphone Application for Leg Physical Therapy. International 
Journal of Online Engineering, 15(8), 31.41. 

5. Puttinaovarat, S., and Horkaew, P. (2018). Multi-spectral and Topographic Fusion for 
Automated Road Extraction. Open Geosciences, 10(1), 461-473. 

6. Puttinaovarat, S., and Horkaew, P. (2018). Oil-Palm Plantation Identification from 
Satellite Images by using Google Earth Engine. International Journal on Advanced 
Science, Engineering and Information Technology, 8(3): 720-726. 

7. ผ่องพรรรณ พัวพันธ์ , ไอลดา ลาภพล , สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ , สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ (2561). การ
วิเคราะห์และล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.  
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(5): 627-646. 

8. จักกฤษ โบบทอง, อ๊ิฟซัน หมานระเด็น, จินดา คงเจริญ, ศิวิภา พฤฒิคณี, สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์. 
(2561). ระบบเฝ้าระวังการสูญหายในผู้ป่วยสูงวัย. วารสาร มทร.อีสาน. 11(3): 89-100. 

9. สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์, ปรเมศวร์ ห่อแก้ว, ธัญเทพ แสงโชติ และสุดารัตน์ ศิลวิศาล (2561). การระบุ
พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเพื่อการส ารวจทางการเกษตรโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เชิงพ้ืนผิวและข้อมูลจากฝูง
ชน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 23(2): 802-819. 

10. Puttinaovarat, S., and Horkaew, P. (2017). Urban Areas Extraction from Multi Sensor 
Data Based on Machine Learning and Data Fusion, Pattern Recognition and Image 
Analysis, 27(2), 326-337. 

11. เกริกชัย ทองหนู, พนาลี ชีวกิดาการ, ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ และ สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์. (2558). การ
พัฒนาต้นแบบระบบอ่านข้อมูลระยะไกลเพื่อจัดท าเซนเซอร์เว็บเชิงความหมาย, วารสารการจัดการ
สิ่งแวดล้อม, 11(1), 52-79. 

 
อาจารยป์ระจ าท่านที่ ..8.. ระบุชื่อ-สกุล อาจารย์สุวัฒน์  จุฑาพฤทธิ์ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1. Jutapruet, S., K. Kittiwattanawong, & Pradit, S. (2014). A Survey of Dolphin Sightings 

Experienced by Local Fishermen in Donsak District, Surat Thani Province, Proceeding 
of the 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2014), 
Bangkok, November 6th-7th, 2014, Bangkok, Thailand, pp.180-188. 

2. Jutapruet, S., K. Kittiwattanawong, & Pradit, S. (2014). Population size and habitat 
patterns of Indo-Pacific Humpback Dolphins (Sousa Chinensis) in Donsak, Surat Thani, 
Thailand, Chiang Mai Journal of Science, 41(1), 136-147. 
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3. Jutapruet, S., Shiang-Lin, H., Li, S., Lin, M, Kittiwattanawong, K, & Pradit, S. (2014). 
Population size and habitat characteristics of the Indo-Pacific humpback dolphins 
(Sousa chinensis) off Donsak, Surat Thani, Thailand, Aquatic Mammal, 41(2), 129-142. 

 
อาจารยป์ระจ าท่านที่ ..9.. ระบุชื่อ-สกุล อาจารย์อภิรัฐ  วานิชสมบัติ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1. Muangprathub, J., Wanichsombat, A., Kajornkasirat, S., Muangon, W., Saeliw, A., 

Saelee, J. (2018). Medical Diagnostic System on Mobile Application Using Association 
Rule Extraction. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 309 (1), 532-540 

2. Muangprathub, J., Kajornkasirat, S., Wanichsombat, A., Boonjing, V., Sealee, J., Intarasit, 
(2 0 1 9 ) .  A Knowledge Integrated Case-Based Classifier. International Journal of 
Software Engineering and Knowledge Engineering. 29(5), 1-23. 

3. Mungprathub, J., Boonnam, N., Kajornkasirat, S., Lekbangpong, N., Wanichsombat, A., 
Nillaor P. (2 0 1 9 ). IoT and agriculture data analysis for smart farm. Computers and 
Electronics in Agriculture. 156(1), 467-474. 

 
 
อาจารยป์ระจ าท่านที่ ..10.. ระบชุื่อ-สกุล อาจารย์อภิวัฒน์   อายุสุข 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1. Ayusuk, A., & Sriboonchitra, S. (2016). Copula based volatility models and extreme 

value theory for portfolio simulation with an application to Asean stock markets. 
Studies in Computational Intelligence, 622, 279-293. 

2. Ayusuk, A., & Sriboonchitra, S. (2015). Risk, Return amd International Portfolio Analysis: 
Entropy and Linear Belief Function. Studies in Computational Intelligence, 583, 319-
328. 

3. อภิวัฒน์ อายุสุข และคณะ. (2558). การวิเคราะห์ผลกระทบของราคาน้ ามันดิบต่อหลักทรัพย์ กลุ่ม
พลังงานและกลุ่มขนส่ง: การศึกษาเชิงประจักษ์ของประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ-มรส. 2(2), 
117-130. 

4. Ayusuk, A., & Sriboonchitra, S. (2014). Risk Analysis in Asian Emerging Markets using 
Extreme Value Theory and Vine Copula Approach. Thai Journal of Mathematics, 59-
72. 

 
อาจารยป์ระจ าท่านที่ ..11.. ระบชุื่อ-สกุล อาจารย์อาทิตย์  อินทรสิทธิ์ 
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รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) มีดังนี้ 
1. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2555). อิโต้สโตแคสติกอินทิกรัลและการประยุกต์ . วารสารวิชาการพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ, 22(2) พ.ค.-ส.ค., 460-469. 
2. Intarasit A., & Chuarkham, K. (2014). Derivation of finite-time ruin probability in the 

discrete-time surplus process with exponential claims and exponential inter-arrival 
times. Far East Journal of Mathematical Sciences, 90(1), 65-77. 

 
 

เกณฑ์ข้อ 4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 

 กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป็นอาจารย์พิเศษ (ไม่
รวมวิชาวิทยานิพนธ์) 

อาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์หมายถึงอาจารย์ที่ได้ท าการสอนจริงในช่วงปีการศึกษาที่ประเมิน มิใช่
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ปรากฏอยู่ในตัวเล่ม มคอ. 2 หรือเล่มหลักสูตร 

อาจารย์พิเศษตามเกณฑ์ข้อนี้ คือ อาจารย์ที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ที่สังกัด
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นอาจารย์ประจ า 
***ไม่มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ*** 
 

เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  

           มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก (อาจารย์ทุกคนที่ยังมี
นักศึกษาในความดูแล) (กรุณาระบุข้อมูลในตาราง 5.1) 

 ไม่มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก (ข้ามไปข้อ6) 
         เป็นหลักสูตรใหม่ 

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

 
ตารางที่ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก  

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/สาร

นิพนธ์หลัก  
(+ต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

-ระบชุื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์แรก
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลัก 
ในทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรนี้และหลักสูตรอ่ืน ๆ) 

-ระบเุฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษาที่รักษาสถานภาพ 
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ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/สาร

นิพนธ์หลัก  
(+ต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

-ระบชุื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์แรก
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลัก 
ในทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรนี้และหลักสูตรอ่ืน ๆ) 

-ระบเุฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษาที่รักษาสถานภาพ 

1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
จิราภรณ์  
เมืองประทับ 

ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2554 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2544 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของหลักสูตรนี้ 
จ านวน 2 คน ได้แก่ 
1. นายณรงค์ศักดิ ์ เล็กบางพง           6140320503 
2. นายอนิรุทธิ์  ศรีวิเชียร       6140320509 

2. นายณัฐพล  บุญน า Sc.D.  (Mathematics), 
Tokai University, Japan, 
2557 
วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2554 
วท.บ. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2550 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของหลักสูตรนี้ 
จ านวน 1 คน ได้แก่ 
1. นางสาวชนนิกานต์  สังข์เมฆ         6140320501 

3. นายบุญฤทธิ์   
ชูประดิษฐ์ 

ปร.ด. (สถิติ), สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, 2555 
วท.ม. (สถิติประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) เกียรติ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของหลักสูตรนี้ 
จ านวน 1 คน ได้แก่ 
1. นายทศพล  ชนีมาส       6140320505 
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ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/สาร

นิพนธ์หลัก  
(+ต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

-ระบชุื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์แรก
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลัก 
ในทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรนี้และหลักสูตรอ่ืน ๆ) 

-ระบเุฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษาที่รักษาสถานภาพ 

นิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต, 2545 

4. นางสาวสุพัตรา  
พุฒิเนาวรัตน์ 

วส.ด. (วิทยาการสารสนเทศ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี, 2558วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2553 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
เกียรตินิยมอันดับ 2,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2550 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของหลักสูตรนี้ 
จ านวน 1 คน ได้แก่ 
1. นางสาวเบญจวรรณ หนูสุวรรณ      6140320507 

 
ข้อ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านในตารางที่ 5.1 มีชื่อเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตารางที ่1.19  
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
ข้อ 5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้
เกณฑ์เดียวกัน)  
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 

                                                           
9 “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 
หากนักศึกษาไดร้ับอนุมัตโิครงรา่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อนการเกษียณอายุ (จากคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557) แต่ต้องมีหนังสือมอบหมายงานจากคณะอยา่งเป็นทางการ 
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ข้อ 5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 
 กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 
ปี หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข้อ 5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและสารนิพนธ์หลักมีภาระงานตามเกณฑ์ดังนี้ (หลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 

คุณวุฒ-ิต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ เกณฑ์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เที ยบ เท่ าและด ารงต าแหน่ งระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 
(ป.เอก+ผศ., ป.เอก+รศ., ป.โท+รศ. และ ป.
โท+ศ.) 

ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งระดับศาสตราจารย์  

ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน แต่สามารถเสนอต่อสภา
สถาบันให้สามารถรับนักศึกษาได้ไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 
หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

หมายเหตุ: ส าหรับสารนิพนธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิ ดสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าสารนิพนธ์ แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 
คนต่อภาคการศึกษา  
   เป็นไปตามเกณฑ ์(ประเมินภาระงาน ณ วันที่จัดท ารายงานนี้) 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็น
อาจารย์ประจ า  

 กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์
ประจ าในตาราง 6.1 อาจารย์ประจ า คือ ผู้ที่ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ ต้องยังเป็นบุคคลากรประจ าของมหาวิทยาลัย 
 ***อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมในข้อนี้ต้องเป็น**อาจารย์ประจ า**(แต่ไม่ต้อง
เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ระบุในตารางท่ี 1.1 ก็ได้) 

 มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า 
(อาจารย์ทุกคนที่ยังมีนักศึกษาในความดูแล)  (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 6.1) 

 ไม่มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์
ประจ า (ข้ามไปข้อ 7) 
 
ตารางที่ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า (นับเฉพาะที่อาจารย์
ปรึกษาร่วมของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ไม่ต้องนับการท าหน้าที่ในหลักสูตรอ่ืนส าหรับเกณฑ์ส่วนนี้) 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม  
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ เมืองประทับ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2554 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548 

วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 
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ข้อ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าทุกท่านมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  (หลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)  
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
 ข้อ 6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมทุกท่านที่เป็นอาจารย์ประจ ามี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและปริญญา
เอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ร่วมในปัจจุบันทุกท่านที่เป็นอาจารย์ประจ า โดยแยกเป็นรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 
2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019)  
 

เกณฑ์ข้อ 7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก   

 กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในตารางข้างล่าง  

 มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(อาจารย์ทุกคนที่ยังมีนักศึกษาในความดูแล) (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 7.1) 

 ไม่มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ข้ามไปข้อ 8) 
 

เกณฑ์ข้อ 8 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน เลือกตอบดังนี้ 
            มีการแต่งตั้ง ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 8.1) 

  ไม่มีการแต่งตั้ง ฯ (ข้ามไปท า ข้อ 11) 
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เกณฑ์ข้อ 11 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ในการปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ เลือกตอบดังนี้ 
            มี (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 11.1) 

  ไม่มี (ข้ามไปท า ข้อ 12) 
 

เกณฑ์ข้อ 12  การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 

วิธีการประเมิน  
การนับรอบการปรับปรุงหลักสูตรนั้น สกอ. ก าหนดให้นับจากปี พ.ศ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าปกของ

หลักสูตร ซึ่งต้องเป็นปีการศึกษาเดียวกับปีการศึกษาที่รับนักศึกษา (หากต่างกัน ให้นับปีที่ระบุบนปก) เช่น 

หากปกระบุปี 2559 หลักสูตรต้องปรับให้เสร็จและพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2564 (2559+5) 

  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................... ... 

 

เกณฑ์ข้อ 13 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

ในการปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรหรือไม่ เลือกตอบดังนี้ 
            มีผู้เข้าศึกษา 

- หลักสูตรระดับปริญญาเอก กรุณาระบุรายละเอียด ในข้อ 13.1- ข้อ13.4 
- หลักสูตรระดับปริญญาโท กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะในข้อ 13.2 

 ไม่มีผู้เข้าศึกษา (จบการรายงานข้อมูล) 
           
ข้อ 13.2 คุณวุฒิของผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอก ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมากหรือ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรรับนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่
มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with 

the vision and mission of the university 
ในปี พ.ศ. 2560 ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการ

ค านวณ ได้มีการรวมข้อมูลร่วมกับการเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของ สกอ. เพ่ือใช้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยพิจารณาให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ในการรายงานครั้งนี้หลักสูตร จึงน าเสนอวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพ่ื อผลิตบัณ ฑิตที่ สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร วิทยาการข้อมูล และสถิติ เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
ศาสตร์ต่างๆ   

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัยเพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับ
งานทางด้านวิทยาการค านวณ รวมถึงพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ   

3. เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์  และสถิติ ทั้ง
ในและต่างประเทศ  

โดยพิจารณาให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 1.1 
 

ตารางที่ 1.1 ความสอดคล้องของจุดประสงค์ของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
จุดประสงค์

ของหลักสูตร* 
1 2 3 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่
ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

 
F 

 
F 

 
F 

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลัก
เศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

  
P 

 

พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 

M F F 

พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน
เพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

 F F 

F = Fully fulfilled (สอดคล้อง 80-100%); M = Moderately fulfilled (สอดคล้อง 40-79%); P = Partially fulfilled (สอดคล้อง 1-39%) 
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     * 1.   เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาและประยุกต์ความรู้ในการท าวิจัยทางด้าน 
  คณิตศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
  การสื่อสาร วิทยาการข้อมูล และสถิติ เพื่อตอบสนองความต้องการในศาสตร์ต่างๆ   

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับงานทางด้านวิทยาการค านวณ 
รวมถึงพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ   

3. เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ และสถิติ ทั้งในและต่างประเทศ  
 

ส่วนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะใช้มาตรฐานการเรียนรู้ ที่จ าแนกออกเป็น 5 ด้านดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้น ามากระจายเป็นผลการเรียนรู้

จ านวน 5 ข้อ ดังตารางที่ 1.2 
 
ตารางที่ 1.2 ความสอดคล้องของจุดประสงค์ของหลักสูตรกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
จุดประสงค์ของ

หลักสูตร* 
1 2 3 

1. คุณธรรม จริยธรรม    
2. ความรู้ F F  
3. ทักษะทางปัญญา  F F 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   F 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  P F 
F = Fully fulfilled (สอดคล้อง 80-100%); M = Moderately fulfilled (สอดคล้อง 40-79%); P = Partially fulfilled (สอดคล้อง 1-39%) 
     * 1.   เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาและประยุกต์ความรู้ในการท าวิจัยทางด้าน  
  คณิตศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
  การสื่อสาร วิทยาการข้อมูล และสถิติ เพื่อตอบสนองความต้องการในศาสตร์ต่างๆ   

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับงานทางด้านวิทยาการค านวณ 
รวมถึงพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ   

3. เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ และสถิติ ทั้งในและต่างประเทศ  
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1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน จ าแนกออกเป็น Subject Specific และ Generic ดังตารางที่ 1.3 

 
ตารางท่ี 1.3 การจ าแนกมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ข้อ ผลการเรียนรู้ Subject Learning Outcomes 
Specific Generic 

1 คุณธรรม จริยธรรม   
2 ความรู้   
3 ทักษะทางปัญญา   
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  

   
รายละเอียดผลการเรียนรู้บัณฑิตของหลักสูตรใหม ่ปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 มีวินัยตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
2. ความรู ้

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศประยุกต์ และที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบเป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2.2 มีความเข้าใจและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีข้อมูลและ
สารสนเทศประยุกต์ และท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยี
ข้อมูลและสารสนเทศประยุกต์และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ของศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 
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3.2 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาหรืองานอื่นๆ 

3.3 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4.2 วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม 
4.5 มีภาวะผู้น ามีความคิดริเริ่มสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

อย่างเหมาะสม 
4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการท าวิจัย 
5.2 มีทักษะการใช้ภาษาในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการเขียน 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและ

น าเสนอ รายงาน /วิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders  
ในการจัดท าหลักสูตรได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพิจารณาหลักสูตร และผ่านที่

ประชุมของหลักสูตรดังนี้ 
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ จ านวน 3 ท่าน 
 3. สภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 5. คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 6. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัย 
 7. คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 โดยมีข้อเสนอแนะหลักสูตรให้มีคุณภาพตามาตรฐานการเรียนรู้ 
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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  
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ 
ฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2560 ออกแบบให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาเคมีและคณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการค านวณ สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต         
สุราษฎร์ธานี โดยประกอบด้วยหัวข้อหลัก 8 หมวดได้แก่  

1. ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล 
5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
6. การพัฒนาคณาจารย์ 
7. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตร มีข้อก าหนดของหลักสูตรที่ชัดเจน โดยมีปรัชญาคือ ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานทางด้านวิทยาการค านวณ มีทักษะในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและสากล รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ  

หลักสูตรจะเน้นการปฏิบัติและท าวิทยานิพนธ์ คือ เป็นหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ที่มีการเรียนรายวิชา 18 
หน่วยกิต ร่วมกับท าวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต ดังตารางที่ 2.1 ซึ่งจะมีวิชาเลือกในวิชาเรียน 4 กลุ่มวิชา คือ 
กลุ่มวิชาเลือกด้านเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มวิชาเลือกด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มวิชาเลือกด้านสารสนเทศทางธุรกิจ และกลุ่มวิชาเลือกด้านการประยุกต์ (ประกอบด้วยกลุ่ม
วิชาเลือกย่อย ได้แก่ การเงินและการลงทุน คณิตศาสตร์ประกันภัย และคณิตศาสตร์ศึกษา) 

 

ตารางที่ 2.1 แผนการเรียนของหลักสูตร  

ล าดับ รายการ 
แผน ก แบบ ก 2 

(หน่วยกิต) 

1 
 

 
2 

รายวิชา                              
1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
วิทยานิพนธ์  

 
12 
6 
18 
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ล าดับ รายการ 
แผน ก แบบ ก 2 

(หน่วยกิต) 

3 วิชาสัมมนา ไม่นับหน่วยกิต  2 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 
 

หลักสูตรได้เผยแพร่ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบาย
รายวิชา ค าแนะน าในการประกอบวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเล่มหลักสูตร ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้องผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขต 
- เว็บไซตส์าขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ (http://scit.surat.psu.ac.th/ami) 
- เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยที่แสดงคู่มือการศึกษา (http://www.grad.psu.ac.th) 
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่แสดงคู่มือการศึกษา 
 

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

นักศึกษา หลักสูตรมีรายละเอียดข้อก าหนดของทุกรายวิชาแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและท าให้บรรลุ
เป้าหมาย (มคอ. 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ผ่านระบบออนไลน์ 
(https://tqf-surat.psu.ac.th/) ก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 15 วัน โดยมีประธานหลักสูตร และ
ผู้บริหารระดับคณะ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ แผนการสอน เค้าโครงรายวิชา และแจ้งวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ให้
นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีรายวิชาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
2. อาจารย์ผู้สอนวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอน 
3. ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้สอนมีแผนปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะในรายงานใน มคอ.5 

ของปีการศึกษาก่อนหน้า โดยมีการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละปี 
กระบวนการและประเมินวิธีการด าเนินการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ ในละปี

การศึกษา มีดังนี ้
1. อาจารย์ผู้สอนมีการจัดท าผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) ในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 

ครบทุกวิชาหลังสิ้นสุดการศึกษาภาคการศึกษา 30 วัน และด าเนินการให้ครบทุกรายวิชาและ
ด าเนินการให้เสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. การประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
3. การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
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2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 
to the stakeholders 
หลักสูตรได้เผยแพร่ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบาย

รายวิชา ค าแนะน าในการประกอบวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเล่มหลักสูตร ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้องผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขต 
- เว็บไซตส์าขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ (http://scit.surat.psu.ac.th/ami) 
- เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยที่แสดงคู่มือการศึกษา (http://www.grad.psu.ac.th) 
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่แสดงคู่มือการศึกษา 

นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ แผนการสอน เค้าโครงรายวิชา และแจ้งวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 3 
Programme Structure and 

Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes 
การสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2560 (มคอ.2) ด าเนินการโดยใช้ปรัชญา วัตถุประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้  
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ วิสัยและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
พิจารณาหลักสูตร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

หลักสูตรมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตารางที่ 3.1 ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และน าไปสู่การ
ปฏิบัติในรูปแบบของการจัดท า มคอ. 3 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดหลัก ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป เช่นรหัสและชื่อ
รายวิชา จ านวนหน่วยกิต ผู้สอน ชั้นปีที่เรียน และสถานที่เรียน เป็นต้น วัตถุประสงค์ ลักษณะการด าเนินการ 
ค าอธิบายรายวิชา จ านวนชั่วโมง การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละด้าน แผนการสอนและการ
ประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของ
รายวิชา 
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ตารางที่ 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
934-501  การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์                    
934-502  สถิติประยุกต์และทัศนภาพส าหรับ 

การวิเคราะห์                    

934-503  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์
เคลื่อนที่                    

934-504  เทคโนโลยีส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ                    
934-505 สัมมนา 1                    
934-506 สัมมนา 2                    
934-507 เรขาคณิตเชิงค านวณ                    
934-508  วิธีการเชิงตัวเลข                    
934-509  การวิเคราะห์หลายตัวแปร                    
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
934-510  เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ                    
934-511  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงประยุกต์                    
934-512  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                    
934-513  เทคโนโลยีเซนเซอร์                    
934-514 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่                    
934-515  วิทยาการข้อมูล                    
934-516 ปัญญาเชิงค านวณ                    
934-517  หัวข้อพิเศษ 1                    
934-518  หัวข้อพิเศษ 2                    
934-519  การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายและสื่อสังคม                    
934-520  ธุรกิจอัจฉริยะ                    
934-521  การวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                    
934-522  วิทยาการค านวณทางการตลาด                    
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
934-523  ทฤษฏีตลาดทุนและการตั้งราคา 

ของหลักทรัพย์ทางการเงิน                    

934-524 เศรษฐมิติทางการเงิน                    
934-525  ตราสารอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยง

ทางการเงิน                    

934-526  คณิตศาสตร์การเงิน                    
934-527  หลักการบริหารความเสี่ยงและ 

การประกันภัย                    

934-528 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต                    
934-529  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ในสังคมอาเซียน 
                   

934-530 นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
อย่างชาญฉลาด 

                   

934-531 วิทยานิพนธ์                    
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3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 
is clear 
โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชา 3 หมวด คือหมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และหมวด

วิชาวิทยานิพนธ์ โดยในแต่ละวิชาจะมีการจัดท าแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ดังตารางที่ 3.1 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจ านวนผลการเรียนรู้ไปก าหนด
วิธีการสอนและวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังแสดงใน มคอ. 3 และถ่ายทอดไปยัง
นักศึกษาผ่าน Course Outline โดยมีการแจ้งวัตถุประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา แผนการสอน และการวัดและ
การประเมินผลในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอน และน าข้อเสนอแนะจากนักศึกษามาพิจารณาในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี
การศึกษาถัดไป 
 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 

การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่  
 2.1 หมวดวิชาบังคับ  
 รายวิชาบังคับจะประกอบด้วย การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์และทัศนภาพ

ส าหรับการวิเคราะห์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักศึกษาจะได้รับความรู้ทักษะรอบด้าน
ในทางคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ การใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
โดยเรียงล าดับตามทักษะและองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้รับในแต่ละภาคการศึกษา 

 2.2 หมวดวิชาเลือก  
 เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกที่นักศึกษาสนใจ หรือเป็นพ้ืนความรู้ก่อนที่จะท าวิทยานิพนธ์ ท าให้

นักศึกษาได้รับพัฒนาทักษะที่สูงขึ้นตามล าดับ และครบตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาเลือก คือ 

– กลุ่มวิชาเลือกด้านเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
– กลุ่มวิชาเลือกด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
– กลุ่มวิชาเลือกด้านสารสนเทศทางธุรกิจ  
– กลุ่มวิชาเลือกด้านการประยุกต์  

 2.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 ส่วนในหมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์ หลังจากนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมในการเรียนรายวิชา

บังคับข้างต้น และมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการท าวิจัยของนักศึกษาด้วยการศึกษาบทความจากวารสารที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ หรือความสนใจของนักศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือถ่ายทอดและวิเคราะห์ร่วมกับคณาจารย์
ในรายวิชาสัมมนา 
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หลักสูตรมีความเชื่อมโยงรายวิชา โดยมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้พ้ืนฐานต่อยอดความสัมพันธ์กับรายวิชา
เฉพาะด้าน แผนการเรียนของนักศึกษาจะเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  ตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรจะมีการปรับปรุงทุก 4 ปี เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  

ในการศึกษา 2561 ผลการด าเนินการของหลักสูตรแบบ ก แผน ก 2 เพ่ิงรับนักศึกษาในปีแรก มีรายวิชา
ด าเนินการท า มคอ.3 และ มคอ.5 จ านวน 10 รายวิชา และมีการเขียนแผนปรับปรุงรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป และยังน าข้อเสนอแนะจากนักศึกษามาพิจารณา
ปรับปรุงรายวิชาด้วย 
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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 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders 
ปรัชญาการศึกษาของการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นดังนี้ 
การจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้

พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจาก
ความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต 

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยจากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรม
หรือการปฏิบัติ  (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-
based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม 
(Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
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ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ ได้มี
ปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้ 

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับ
งานทางด้านวิทยาการค านวณ มีทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และวิชาชีพ 

หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอน โดยยึดตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้ปรับตัวให้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป พัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง 
และกระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติ ได้ทดลอง ได้ฝึกคิด แก้ปัญหา หาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายข้อมูล 
และสรุปผลได้ด้วยตนเอง 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. จัดเปิดวิชาเลือกให้กับนักศึกษาท่ีสนใจและต้องการ  
2. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในหลายๆ วิชา  
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดชั่วโมง English day ให้กับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 

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

the expected learning outcomes 
หลักสูตรได้จัดโครงสร้างในแต่ละชั้นปีตามล าดับการเรียนรู้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการการเรียนรู้ในทุก

รายวิชา โดยแต่ละรายวิชามีวิธีการสอน การเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
อาจารย์ผู้สอนน ามาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่รับผิดชอบมาก าหนดแผน และวิธีการสอนให้สอดคล้อง
ทั้งหมด ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา และมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการสอนและ
การวัดผล โดยแจ้งในคาบแรกของการเรียนการสอน และ มคอ.3 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือสะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ตอบสนอง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

ตัวอย่างกลยุทธ์ วิธีการสอน หรือกิจกรรมที่หลักสูตรใช้มีดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
และมาตรฐานคุณวุฒิ 

1. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง สม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. ติดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ของประเทศไทย 

2. พัฒนาหลักสูตรวิจัย 
1. เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
2. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 



56 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน และการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
2. สนับสนุนการดูงาน การหาโจทย์วิจัยจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Life-long Learning ดังนี้ 
– รายวิชาสัมมนา เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะได้รับฝึกให้มีทักษะในการค้นคว้าความรู้จากแหล่ง

ต่างๆ ภายนอกห้องเรียน และน าความรู้ที่ได้มาประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตลอดจนการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่มาน าเสนอ อภิปราย และถกปัญหา หน้าชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ 

– รายวิชาวิทยานิพนธ์ ได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนมีการรายงานเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ในการประเมินในแต่ละรายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พิจารณาจากการที่นักศึกษาเข้าเรียนตรงต่อ
เวลา การส่งงานทันตามเวลาก าหนด มีความซื่อความสัตย์ในการเสนอข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิทยานิพนธ์ 
ในการเรียนการสอน อาจารย์ได้รากในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพเคมี ตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในวิชาเรียน  

การประเมินด้านความรู้และทักษะทางปัญญาด าเนินการควบคู่กันไป เบื้องต้นมีการสอบข้อเขียน และการ
ถามตอบในชั้นเรียน เพ่ือซักซ้อมให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาความรู้ที่ได้รับ ในทุกรายวิชามักมีการให้ นักศึกษาได้
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากวารสารต่างประเทศในหัวข้อที่เกี่ยวข้องของรายวิชานั้น ๆ ท ารายงานและน าเสนอปาก
เปล่าในชั้นเรียน และประเมินจากการตอบค าถามของอาจารย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีทักษะทางปัญญา
ในการคิดวิเคราะห์ และสามารถเพ่ิมพูนความรู้ของตนเองได้ โดยอาศัยความรู้ที่ได้รับจากข้ันเรียนเป็นพื้นฐาน 

ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้จากการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เช่น การ
แบ่งกันใช้เครื่องมือในการท าวิจัย มีการจองเวลาท างานล่วงหน้า ตลอดจนรายงานความผิดปกติของเครื่องมือ
ทุกครั้งที่มีการใช้งาน และรายงานให้ผู้ดูแลทราบ 

ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากท าปฏิบัติการ ท าวิทยานิพนธ์ และรายงานผลที่ได้ นอกจากนี้วัดจากการที่นักศึกษามีความสามารถ
ในการสื่อสาร โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่และฐานข้อมูล ในการค้นคว้าหาข้อมูล นักศึกษาต้องความรู้ภาษาอังกฤษ
ในระดับที่อ่านบทความจากวารสารต่างประเทศ เข้าใจและอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ ทั้งในการเขียนรายงาน 
และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน สื่อสารโดยโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes 
การประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ มีดังนี้ 
1. นักศึกษาใหม่ ผ่านการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงวิชาการ เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมต่อการ

เรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 โดยก าหนดคุณสมบัติผู้เรียน หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 2.50 หรือ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้รับนักศึกษาจ านวน 7 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ เลือกเรียนในแผน ก แบบ ก 2 และได้เรียนตามแผนการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 1 ครบถ้วนทุกวิชา โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ผ่าน (GPAX มากกว่า 3.00) แสดงให้เห็น
ว่าเกณฑ์การประเมินนักศึกษารับเข้า สามารถใช้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ เพ่ือศึกษาในหลักสูตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษาที่ก าลังศึกษา นักศึกษาได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้าน (รวมทั้งรายวิชา
วิทยานิพนธ์) ประกอบด้วยด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามท่ีแต่ละรายวิชาระบุไว้ใน มคอ.2 

ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2560 ในแต่รายวิชาที่เปิดสอนได้มีการระบุรูปแบบการประเมินที่
หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียน รายงาน การบ้าน และการน าเสนอหน้าชั้น เป็นต้น และสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้หลักที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และ มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา นอกจากนี้ยังมีการแบ่งคะแนนของแต่ละ
รูปแบบการประเมินให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเรียน  

3. นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร และมหาวิทยาลัยก าหนดตามที่ระบุ
ไว้ใน มคอ. 2 และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 โดย
มีข้อก าหนดดังนี้ 
  - การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เป็นการวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครบทุกด้าน และผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน ในระหว่างศึกษาของหลักสูตร 
 - สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 - มีผลงานตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการ หรือผลงานตีพิมพ์ที่ สกอ. รับรอง 
 
ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีนักศึกษาที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

หลักสูตรก าหนดเกณฑ์การประเมินผลทั้ ง 3 ด้าน คือการประเมินการรับเข้า การติดตาม
ความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา และส าเร็จการศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยมีการประกาศให้นักศึกษาทราบโดย
ทัว่กันทั้งขั้นตอนการประเมิน ลักษณะการประเมิน และช่วงเวลาการประเมิน ก่อนการประเมิน ดังนี้ 

1. การประเมินการรับเข้า ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ โดยมีช่วงเวลาในการรับสมัคร ขั้นตอนใน
การสมัคร และการประเมินผลเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
(http://www.grad.psu.ac.th) และทางเว็บไซต์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ 
(http://scit.surat.psu.ac.th/ chem/index.php/en/curiculum/entrance) 

2. การประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนมีการให้รายละเอียด
เกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน (เช่น การสอบข้อเขียน การรายงาน และการน าเสนอ) หัวข้อ ช่วงเวลา น้ าหนัก
คะแนน ในการประมวลผลรายวิชา นอกจากนี้ ผู้สอนยังได้ท าการประเมินความมีประสิทธิผลในรูปแบบการ
สอนแบบต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใน มคอ. 5 โดยนักศึกษาจะได้รับทราบ
ในห้องเรียน และผ่านระบบประมวลรายวิชา 

3. การประเมินผลก่อนการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการน าเสนอผลการท า
วิทยานิพนธ์ต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีผลการตีพิมพ์ในวารสารที่ สกอ.รับรอง ซึ่งนักศึกษาจะได้รับ
ข้อมูลผ่ าน เล่มหลักสูตร มคอ. 2 (ผ่ าน เว็ บ ไซต์  http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/ 
curiculum/graduate) และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยผ่านเว็บไซต ์(http://www.grad.psu.ac.th) 
 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment 
ทุกรายวิชามีการประกาศรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน ใน มคอ. 3 และ/หรือประมวลผลรายวิขา 

เพ่ือให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรก นอกจากนี้มีการประกาศคะแนนสอบ หรือน าเสนอ เพ่ือให้นักศึกษาได้
ทวนสอบคะแนนกับอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้แต่ละรายวิชาจะมีการพูดคุยระหว่างผู้สอน เพ่ือน าข้อเสนอแนะ
และข้อวิพากษ์ต่างๆ ที่นักศึกษาเข้าไปประเมินในระบบประเมินการสอน น ามาปรับปรุงการสอนและการ
ประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป ใน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา ในรายวิชาสัมมนา มีการประชุมผู้สอน
ร่วมกันเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ท าให้เกรดของนักศึกษามีความยุติธรรมและ
เชื่อถือได้มากขึ้น 

ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิจัยและตอบค าถามจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยผลสอบ จะเป็นการลงความเห็นของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
ทุกรายวิชามีการประกาศคะแนนการสอบแต่ละครั้งให้นักศึกษาทราบ (ยกเว้นการสอบปลายภาค) ใน

บางรายวิชามีการชี้ข้อที่นักศึกษาผิดพลาดให้เห็นเพ่ือให้นักศึกษาปรับปรุง ในรายวิชาสัมมนา อาจารย์จะให้
ข้อแนะน าและชี้จุดบกร่องต่างๆ ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการสัมมนาครั้งถัดไป ใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีชั่วโมง พบนักศึกษาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
และประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านการสังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกมา และชี้แนะเพ่ือให้นักศึกษาได้
ปรับปรุงผลการเรียนรู้บางประการที่นักศึกษา ยังมีพัฒนาการไม่ดีเท่าท่ีควร  
 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 

นักศึกษาสามารถร้องเรียนผ่านหลายช่องทาง และหลายระดับ เช่น ผ่านประธานกรรมการบริ หาร
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ช่องทางร้องเรียนของบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยระดับวิทยา
เขต เมื่อกรรมการบริหารหลักสูตร หรือกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ถึงแนวทางการแก้ไข โดยในปีการศึกษา 256 ไม่ปรากฏการร้องเรียน 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

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

 develop and use a variety of instructional media; 

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

 reflect upon their own teaching practices; and 

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

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 

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

การวางแผนและด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรสายวิ ชาการเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ควบคุมโดยการบริหารของงานแผนและนโยบาย งานบริหารงานบุคคลและงานวิจัย โดย
อัตราก าลังวิเคราะห์จากความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น แผนการเกษียณอายุของบุคลากร 
แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่บุ คลากรทุกคนถูกก าหนดให้มีแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าทางสายงาน และเพ่ือเสริมขวัญและก าลังใจจึงมีการยกย่องชมเชยบุคลากร เช่น การได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการ
มีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

สาขาวิชาปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดย
น ามาพิจารณาในที่ประชุมสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานในปีที่แล้ว โดยสาขาวิชาสามารถ
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมบริหาร
หลักสูตรเนื่องด้วยยังเป็นไปตามคุณสมบัติทุกประการ 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรสามารถบริหารอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง ตามแผนที่วางไว้ จากตาราง 6.1 แสดงข้อมูลจ านวนอาจารย์ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ  จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 16 คน มีจ านวนผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 4 คน และอาจารย์ 12 คน โดยมีอาจารย์ที่ก าลังยื่นขอรองศาสตราจารย์ 2 คน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 6 คน โดยทางสาขาวิชาได้สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการให้ยื่น
ขอภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีอาจารย์ 4 คน อยู่ในกระบวนการท าผลงานทางวิชาการและยื่นประเมิน
การสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ มีคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
คิดเป็น 100%    

 

ตารางที ่6.1 จ านวนต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของคณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ  

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน (%) ปริญญาเอก (%) 
Professor  0 (0%)  0  
Associate Professor  0 (0%)  0  
Assistant Professor  4 (25%)  4 
Lecturer  12 (75%)  12 
Total  16 (100%)  12 (100%)  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก คุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก

และกรอบภาระงาน ไปยังหน่วยงานเจ้าของอัตรา 

เริ่มต้น 

 

หน่วยงานเจ้าของอัตราแจ้งรายละเอียดการเปิดรับสมัคร 

ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือกพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

สอบคัดเลือก 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พิจารณาอนุมัติ 

Yes 

No 

ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จัดท าเอกสารเสนอคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาใบสมัคร 

เพ่ือคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาใบสมัครและส่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปยังบริหารงานบุคคล 
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6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service 
สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาดูแลโดยงานแผนฯ หลักสูตรได้มีการกระจายภาระงานสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา คณาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชามีการประชุมเพ่ือก าหนดภาระ
งานสอนในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้ความเหมาะสมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ จ านวน
ชั่วโมงสอนรวมของอาจารย์แต่ละท่านจะถูกน ามาพิจารณาเพ่ือเกลี่ยภาระงานสอนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
ส่งไปยังหัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาภาระงานสอนอีกครั้งโดยพิจารณาจากภาระงาน
ของอาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกับงานบริหารของอาจารย์แต่ละท่าน  
            ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ มี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการ
ประชุมเพ่ือกระจายภาระงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม   

  

 

1 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ก าหนด  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

รับรายงานตัวบุคลากรใหม่ 

สิ้นสุด 
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ตารางท่ี 6.2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ 

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
1/2561 96.57 90 1 : 1.07 

2/2561 48.42 45 1 : 1.08 

 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

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

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

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ                                                                    
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล                                             
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                                                                                                     
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย                                                        

3.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
เป็นประธานกรรมการ                                                                   

3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็น
กรรมการ                                                                             

3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ                                                                             
4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก                                                           

4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง                                                                                                    

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

มหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 
 
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ                                                                          
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน                                                                            
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                                                                                     
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก                                                                                    
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ก าหนด                                                      
5. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก       
                                                                            
นโยบายในการจ้างงานบุคลากรสายวิชาการ                                                                   
  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้จ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่ง
จ้างและลงนามในสัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้                                 

1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น                                                                                                                                   
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ป ี                                                                                                        
3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และ

ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบเกษียณอายุตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด                    

4. การท าสัญญาจ้างให้ท าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้างก าหนด
ข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือว่า
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย                                                                                                                  

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

1. จริยธรรม 
การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                   

2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ                                                                                                      
ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ  

3. การท างานเป็นทีม                                                                                                    
4. ความตั้ งใจที่จะท างานร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นส่วนหนึ่ งของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้ ง

ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม                                                                                                                                    
5. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                                                                                     

ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์                                                            

6. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มา
ก่อน                                                                         

 
สมรรถนะเฉพาะงาน จ านวน 3 ข้อ ได้แก่                                                                          

1. ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ            
มีความรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้                                                                             

2. ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ                                                                             
มีทักษะ ความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 

3. ความสามารถในการประสานงาน                                                                        
การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

และชัดเจนโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่เหมาะสมท าให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่าย
และบรรลุเป้าหมายของงาน 
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6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities 
are implemented to fulfil them 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ ได้ด าเนินการ
ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ อาทิ   

– สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ เพ่ือศึกษาท างานวิจัยในต่างประเทศ                                                                                                          
– สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่สนใจ หรือที่เก่ียวข้องกับ

การท างานในทุกปี โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละ 10,000 บาท/ปี    
– สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ 

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการของหลักสูตร โดยให้หลักสูตรส่ง
โครงการมายังคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพ่ือพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี และ
เมื่อโครงการได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงน ามาก าหนดเป็นปฏิทินการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรประจ าปี เพ่ือก าหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบโครงการ 
            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ ได้
ด าเนินการโดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรไปแล้ว อาทิ                                                                                                
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม่   

อาจารย์ใหม่ทุกท่านที่เริ่มปฏิบัติงานได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทั้งที่จัดขึ้น
โดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และได้เข้าร่วมการประชุมในหลักสูตรทุกครั้ง ท าให้ทราบและ
เข้าใจในหลักสูตรเป็นอย่างดี                                                
โครงการที่เน้นทางด้านการเรียนการสอน ได้แก่                  

1. โครงการ Lunch Talk เรื่อง การเปิดมุมมองเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นอาจารย์อย่างมืออาชีพ 
2. โครงการ Lunch Talk เรื่อง How to cite by Mendeley 
3. โครงการ Lunch Talk เรื่อง เขียนอย่างไรเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
4. โครงการ Lunch Talk เรื่อง การเขียนต้นฉบับทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
5. โครงการ Lunch Talk เรื่อง ร่วมลงเรือส าเภา เดาใจทุนจังหวัด 
6. โครงการการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น Bllom Taxonomy และ Rubric 

Score 
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7. โครงการพัฒ นาบุ คลากรด้ วยการออกแบบการเรียนรู้ที่ มีหั ว ใจส าหรับห้ องเรียน  วมว . 
(Transformative Learning Design) 

8. ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
9. ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือศึกษาระดับปริญญาเอก หรืระดับวุฒิบัตร 

ภายในประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 
โครงการที่เน้นด้านการวิจัย ได้แก่         

1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2. โครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

โครงการที่เน้นด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้แก่         
1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 

2562 
2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการสร้างสุขในองค์กร (Happy Work Place) คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ครั้งที่ 7 
4. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2562 

 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service                                                                            
กระบวนการประเมินการสอน (ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ)                                                                                 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบันก าหนด ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย                                                                                             

1. คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ 554 เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ                                                                                      

2. หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ                                                                                                 
ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอนด้วย โดยอาจจะขอรับการ

ประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่เกิน 3 
ปี  
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กระบวนการการประเมิน และวัดผลการด าเนินของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการประกาศเกณฑ์ในการ
ประเมินผลงานของแต่ละหลักสูตร) ผลต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
วิชาการ ดังนี้                             
1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้                                                                                                   

1.1 ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม                                                     
1.2 ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม                                               

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

3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้                                                                                                               
ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100                                                               
ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89                                                             
ระดับดี       คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79                                                                  
ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69                                                                    
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60                                                                                                        

4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้                                    
4.1 ระดับท่ี 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า

ภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ                                                    
4.2 ระดับท่ี 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน                                                                                                    
4.3 ระดับท่ี 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย     
                                                        

สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online                                                           
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ ดังนี้                                                                                    

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 
3) ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ชิ ง ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น วิ ช า ชี พ  ( Functional Competency)             

บุ ค ล าก รส าย วิ ช าก าร  ให้ ป ระ เมิ น ส มรรถน ะข้ อ  1) จ าน วน  5 ข้ อ  แล ะข้ อ  3) จ าน วน  3 ข้ อ                                                                                                        
บุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลือก
สมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
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6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกทั้ง 5 คน และอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกครบ 100%  

ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูล
บุคลากรด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหารและอ่ืนๆ) ผลงานทางวิชาการ 
และประวัติการเข้าประชุม อบรมสัมมนา ข้อมูลบางส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมค่าจ้าง และเป็นประวัติผลงานของแต่ละบุคคลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว   
 
 
ตารางท่ี 6.3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์และวิทยาการค านวณ 

Category M F 
Total Percentage of 

PhDs Headcounts FTEs 
Professors - - - - 0 
Associate Professors - - - - 0 
Assistant Professors 1 3 4  100 

Full-time Lecturers 7 5 12  100 
Part-time Lecturers - - - - 0 
Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - 0 

Total 8 8 16  100 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 

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

– มีการวางแผนส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับผิดชอบด้านก าลังคนทั้งหมด 

– มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้มีการด าเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย 
รวมทั้งงานบริการวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

– มีการวางแผนการด าเนินการที่ชัดเจน นโยบายจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับสิ่งที่หน่วยงาน
ต้องการ  

แต่ด้วยสภาพการบริหารแบบรวมศูนย์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวนเพียง 6 คน ซึ่งอยู่ในสังกัดของกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ 
และกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ส่งผลให้ขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ าหลักสูตรที่จะมาช่วยงาน
ทางด้านธุรการ จึงพบว่าสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์ทุกคนในหลักสูตรต้องมาท างานธุรการของ
หลักสูตรด้วย 

 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 

are determined and communicated 
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน มีดังต่อไปนี้  

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

มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ ดังนี้ 
    1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มาติดต่อ 
    3. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หน่วยงาน
หรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
    4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
    5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ 
การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระท าได้มาก่อน 

 มีการสร้างระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนโดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
      1. รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
           1.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
           1.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม  
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      2. องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
           2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
           2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
      3. การก าหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
           - ระดับดีเด่น     คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100  
           - ระดับดีมาก     คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89 
           - ระดับดี          คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79 
           - ระดับพอใช้     คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 
           - ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
      4. ระดับการประเมิน ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
           4.1 ระดับท่ี 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา 
และต้องมีผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเป็นกรรมการ 
           4.2 ระดับท่ี 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน 
           4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย
สนับสนุน ดังนี้  
       1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
       2. ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 
       3. ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรม
สมรรถนะของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) 
จ านวน 3 ข้อ บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และ
ให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ การประเมินสมรรถนะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 

มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรู้ความสามารถของสายสนับสนุน มีการก าหนดการ
ประเมินแบบรูบิคที่ชัดเจน และเปิดให้สายวิชาการได้มีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนด้วย  

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะหลัก และตามคุณสมบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ 
แต่เนื่องจากภาระงานที่มาก และระบบการบริหารงานของวิทยาเขตเป็นแบบรวมศูนย์ที่ขาดประสิทธิภาพ ท า
ให้การปฏิบัติงานท าได้ไม่สมบูรณ์เพียงพอ 

ผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับ 4.13  
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7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้  

1. โครงการการสร้างความเป็นเลิศในงานบริการและการสื่อสารในงานบริการ (Service 
Communication and Service Excellence) 

2. โครงการบรรยายท าความเข้าใจพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HR for HR (Heart Reset for Human Resource) 
4. โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ประจ าปี 2562 
5. โครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มผู้อ านวยการกองและเลขานุการคณะ 
6. โครงการอบรม เสริมสร้ างสุ ขภ าวะ การท างาน ให้ ป ระสบความส า เร็จอย่ างยั่ งยื น  

โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน 
– มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามสมรรถนะหลักที่

ก าหนดไว้ 
– หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ กองการ

บริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้สังกัดกับทางคณะฯ 
และหลักสูตร 

– แผนงานส าหรับการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่
เป็นเชิงรุก ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมตามนโยบายจากส่วนกลาง เช่น อบรม 
LEAN, อบรม Happy Workplace, อบรมเส้นทางสายอาชีพ ฯลฯ 

– ไม่มีการก าหนดจ านวนชั่วโมงในการอบรมต่อปีส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากบาง
โครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของ
กิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้
บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด 

– แม้จะมีสัดส่วนงบพัฒนาและฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนต่องบประมาณทั้งหมด แต่
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณ 

 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 
มีการสร้างระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อมี

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

– เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร
ดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ 
ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๆ ปี 

– บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากขาด
ระบบการวางแผนในการท างาน ขาดพ่ีเลี้ยงและความแม่นย าเรื่องของระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน บุคลากรสายสนับสนุนจึงมักมีความเครียดและแรงกดดันสูง   

 
ตารางที่ 7.1 จ านวนบุคคลากรสายสนับสนุน เดือนสิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562 

Support Staff 
บุคลากร 

         Highest Educational Attainment 
                  ระดับการศึกษาสูงสุด Total 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  บุคลากรห้องสมุด - 1 2 1 - 4 
บุคลากร
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

- - 17 3 1 21 

บุคลากรศูนย์
สารสนเทศ 

- 3 9 1 - 13 

บุคลากรด้านงาน
บริหาร 

6 5 55 8 - 74 

บุคลากรด้านบริการ
วิชาการนักศึกษา 

- - 11 5 - 16 

บุคลากรด้านบริการ
งานพัฒนานักศึกษา 

- - 8 1 - 9 

Total  
รวม 

6 9 102 19 1 137 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date 
หลักสูตรวางแผนการรับจ านวนนักศึกษาที่หลักสูตรสามารถรับได้ โดยมีกระบวนการคัดเลือกและ

ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
– หลักสูตรมีนโยบายการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรตามคุณลักษณะเฉพาะและความเหมาะสม

ของหลักสูตรอย่างชัดเจนและก าหนดแผนการรับนักศึกษา ดังระบุใน มคอ.2 และปีถัดไปจะได้มีการ
ประชุม เพ่ือก าหนดแผนทบทวนการรับนักศึกษา และพิจารณาตามนโยบายในการรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาของคณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย  

– หลักสูตรประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาร่วมกับคณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยผ่านหลายช่องทาง 
เช่น เว็บไซต์ของสาขาวิชา (http://scit.surat.psu.ac.th/ami) คณะ (http://scit.surat.psu.ac.th) 
วิทยาเขต และบัณฑิตวิทยาลัย  

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

evaluated 
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา เกณฑ์ในการคัดเลือก ช่องการรับนักศึกษาและประเมินการรับ

นักศึกษา ดังนี้ 
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1. หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและได้ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาใน
หลักสูตร (มคอ. 2) คือรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้กรอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาของ
หลักสูตรในหน้า 1 และหมวด 3 (ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร) และตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ที่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของหลักสูตร 

2. ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดใน
หลักสูตร และใช้การสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง การสัมภาษณ์มีเกณฑ์ประเมินอย่าง
ชัดเจน มีการน าผลการประเมินมาประชุมในกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษา 
และสรุปผลการคัดเลือก แล้วประกาศให้นักศึกษาทราบ โดยข้อมูลการคัดเลือกของวิทยาเขตสุราษฎรธานี จะ
ผ่านกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี อ.เมือง จ.สุ
ราษฎรธานี 84000 โทร. 0-7735-5450 E-mail: siriwan.woh@psu.ac.th 

3. ช่วงการรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.grad.psu.ac.th ได้ดังนี้ 
การเปิดรับสมัครในแต่ละปีการศึกษา  

- การรับสมัครประจ าปีการศึกษา ช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 
- การรับสมัครตลอดปีการศึกษา ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - ธนัวาคม 

- กรณเีข้าศึกษาในภาคการเรียนที่ 1 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน  
- กรณีเข้าศึกษาในภาคการเรียนที่ 2 ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  

ส าหรับผลการด าเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 จะเป็นดงัตารางที่ 8.1 
 
ตารางท่ี 8.1 Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2561 0 0 7 

 
ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาจ านวน 7 คนที่สมัครเข้าศึกษา โดยทุกคนที่ได้ศึกษาในหลักสูตร 

ส าหรับจ านวนนักศึกษาที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีก าหนดการประชุม เพ่ือ
วางแผนเพ่ือให้มีนักศึกษาเข้าศึกษาดามเป้าหมาย เช่น สร้างเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร (http://scit. 
surat.psu.ac.th/ami) 
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload 
หลักสูตรมีระบบเพ่ือก ากับดูแลนักศึกษา และติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา พฤติกรรมการ

เรียน และภาระการเรียนของนักศึกษาดังนี้ 
1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในช่วงแรกท่ีนักศึกษายังไม่ได้ท าวิทยานิพนธ์ จะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรช่วยกันดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะก ากับดูแลนักศึกษาให้ท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด 

2. การติดตามความก้าวหน้าในแต่ละรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน จะมีการสอบเก็บคะแนนในรูปแบบการ
สอบเก็บคะแนนย่อย การสอบกลางภาค การน าเสนองาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการ โดยหลักสูตร
จะติดตาม ก ากับ และดูแล การจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากระบบ มคอ . และ
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 

3. ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าให้
บัณฑิตวิทยาลัยทราบในทุกภาคการศึกษา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและรับทราบ  

4. ติดตามผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัย (ผ่านระบบวิทยาเขต) มีระบบสารสนเทศ (https://sis-
surat1.psu.ac.th) เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบรายละเอียดในการลงทะเบียนและเกรดที่นักศึกษาได้ 

ส าหรับการด าเนินการของหลักสูตรในการติดตามนักศึกษาในแต่ละชั้นปี แสดงดังตารางที่ 8.2 โดย
นักศึกษาที่รับเข้ามายังอยู่ในชั้นปีที่ 1 และผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
(มากกว่า 3.00) แต่เนื่องจากมีนักศึกษา 2 คน มีปัญหาในส่วนของการค่าใช้จ่ายในการศึกษา จึงจ าเป็นต้อง
ลาออกหลังจากส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 1/2561 ไปแล้ว 

ตารางท่ี 8.2 Total Number of Students  

Academic Year 
Students 

1st 
Year 

2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th 

Year 
>4th 
Year 

Total 

1/2561 7 - - - - 7 
2/2561 5 - - - - 5 
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability 
หลักสูตรมีระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการให้นักศึกษา ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ร่วมกับคณะและวิทยา

เขต เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่หลักสูตร และมหาวิทยาลัยต้องการ ได้แก่ 
1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในช่วงแรกที่นักศึกษายังไม่ได้ท าวิทยานิพนธ์ จะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรช่วยกันดูแลนักศึกษาในหลายๆ ด้าน เช่น โครงสร้างหลักสูตร การลงทะเบียนวิชาเรียน การเข้าชั้น
เรียน ทุนการศึกษา เป็นต้น หลังจากนักศึกษาได้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว กรรมการบริหารหลักสูตร
จะมีการประชุมเพ่ือติดตามนักศึกษาต่อไป  

 2. คณะและมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการแข่งขันในหลายๆ ด้าน 
ยกตัวอย่างเช่น  

– โครงการประชุมวิชาการ ในงาน มอ วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงาน และพัฒนาความสามารถด้านการน าเสนอ โดยมี
รางวัลการน าเสนอประเภทต่างๆ  

– โปรแกรม Tell Me More เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาและแข่งขันกับตัวเองในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

3. กจิกรรมส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ ของหลักสูตร คณะ และวิทยาเขต 
– กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ โดยคณะจะจัดวัน English day สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้

นักศึกษาได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 
– กิจกรรมการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 

นอกจากนี้วิทยาเขตสุราษฏร์ธานีและบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีแหล่งทุนสนับสนุนส าหรับบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นักศึกษามีทุนการศึกษา และทุนส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตศึกษา ยกตัวอย่างเช่น 

– ทุนการศึกษาจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
o ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย  
o ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
o ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการศึกษาวิจัย 

– ทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย 
o ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์   
o ทุนผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
o ทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
หลักสูตรได้ใช้บริการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีบริการสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนและการวิจัย เช่น ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อต่อ internet wifi 
ระบบการจองห้องเรียน ระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการจัดการของเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
พยาบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

หลักสูตรใช้ระบบสวัสดิการของวิทยาเขต ได้แก่ การบริการด้านสุภาพ การประกันอุบัติเหตุ ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ และการจัดพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจรอบวิทยาเขต ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และสิ่งแวดล้อมที่ด ี

หลักสูตรใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง ในการให้บริการนักศึกษาด้าน
งานวิจัยในหลายๆ ด้าน ได้แก่ สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องโครงงานนักศึกษา 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าวิจัย สนับสนุนการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง และการ
ให้บริการซ่อม สร้างและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษา 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.1 The teaching and learning facilities 
and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support 
education and research [1] 

       

9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to support 
education and research [3,4] 

       

9.3 The laboratories and equipment 
are adequate and updated to support 
education and research [1,2] 

       

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.4 The IT facilities including e-
learning infrastructure are adequate 
and updated to support education 
and research [1,5,6] 

       

9.5 The standards for environment, 
health and safety; and access for 
people with special needs are 
defined and implemented [7] 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
หลักสูตรได้ใช้บริการของวิทยาเขตในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกในการสอนและการเรียนรู้เพียงพอ และ

ทันสมัยที่ใช้การเรียนและการวิจัย โดยมีข้อมูลพื้นฐานดังนี้ 
 - มีห้องบรรยายทั้งตึกบริการวิชาการกลาง และ ตึกศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
ขนาดความจุ 20 – 350 คน  
 - ห้องสมุดท่ีทันสมัยของวิทยาเขต  

 โดยวิทยาเขตจะมีระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีส่วนร่วม ดังนี้ การด าเนินการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ wifi และ
อ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research 
หลักสูตรได้ใช้บริการของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยในเรื่องห้องสมุดและทรัพยากร เพียงพอและทันสมัย

ที่ใช้ในการเรียนและการวิจัย 
 1. ห้องสมุดของวิทยาเขต  
 ความพอเพียงของทรัพยากร 
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- มีทรัพยากรยังไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา และเนื้อหารายวิชาที่เปิดสอน   
การด าเนินการของห้อสมุด 

ห้องสมุดได้ส ารวจทรัพยากรและความต้องการของทรัพยากรในทุกปี โดยอ้างอิงจาก มคอ 3 และส ารวจ
มายังอาจารย์ประจ ารายวิชา เพื่อน าข้อมูลไปจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อไป 

ห้องสมุดได้ส ารวจ ความพึงพอใจของทรัพยากรจากนักศึกษาและบุคลากร และน ามาประชุมเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

2. ห้องสมุดออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
ความพอเพียงของทรัพยากร 
เว็บไซท์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ มี E-resources หลายรูปแบบที่ทันสมัย และพอเพียง ดังนี้ 
- E-database 
- E-Journal 
- E-books 
- Open Access เป็นต้น 

ด้านการบริการของห้องสมุดนั้น มีการด าเนินการของห้องสมุดดังนี้ 
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีบริการตอบค าถามออนไลน์ บริการยืมระหว่างห้องสมุด และบริการเพ่ือน

ช่วยหาหนังสือ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้ เข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้น  นอกจากนี้ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยมีระบบ QA ประเมินคุณภาพ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 

and research 
หลักสูตรได้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ภายใต้การก ากับดูแลของวิทยา

เขต โดยได้รับบริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ เพียงพอและทันสมัยที่ใช้ในการเรียนและการวิจัย โดยมี
ข้อมูลดังนี้ 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการ
สอน และงานวิจัย ของสาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติการทางเคมี จ านวน 3 ห้อง คือ Chemistry LAB 1 2 และ 3 ให้ส าหรับการเรียนการ
สอนปฏิบัติการทางเคมีส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร โดยมี จ านวนนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี จ านวน 5 คน ดูแล
เรื่องอุปกรณ์และจัดเตรียมสารเคมีส าหรับห้องปฏิบัติการ 

2. ห้องโครงงานเคมี  
3. ห้องเครื่องมือกลาง ส าหรับเครื่องมือขั้นสูงทางเคมี ยกตัวอย่างเช่น 

- เครื่อง High Performance Liquid Chromatography  
- เครื่อง Gas Chromatography  
- เครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy 
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- เครื่อง Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy 
  - เครื่อง UV-VIS spectroscopy 
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research 
หลักสูตรได้ใช้บริการทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ภายใต้การก ากับของวิทยาเขต ได้จัดเตรียมห้อง

คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2560 มี จ านวน 4 ห้อง ดังนี้ 
   1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
   2. ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ติดตั้งข้อมูลจุดให้บริการ Wifi ในปี 2560 รวม 128 จุด และมีความเร็ว

ในการรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps จ านวน  60 จุด และความเร็ว
ในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด 

นอกจากนี้ยังมี ทรัพยากรไอทีรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัยที่ใช้ในการเรียนและการวิจัย 
ห้องสมุดออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย  

ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่หลักสูตรได้รับจากวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย โดยมีเว็บไซท์ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ มี E-resources หลายรูปแบบที่ทันสมัย และพอเพียง ดังนี้ 

- E-database 
- E-Journal 
- E-books 
- Open Access เป็นต้น 

การด าเนินการของห้องสมุดต่อการให้บริการต่างๆ ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ เป็นดังนี้ 
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีบริการตอบค าถามออนไลน์ บริการยืมระหว่างห้องสมุด และบริการเพื่อน

ช่วยหาหนังสือ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้ เข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้น  นอกจากนี้ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยมีระบบ QA ประเมินคุณภาพ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ 
 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with 

special needs are defined and implemented 
หลักสูตรได้ใช้บริการของวิทยาเขตในระบบสิ่งแวดล้อมรอบวิทยาเขตท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

มีระบบต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ระบบรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ทุกบริเวณของ

วิทยาเขตและอาคารเรียน และมีแสงสว่างภายในอาคารเพียงพอ กรณีไฟฟ้าดับ มีไฟแสงสว่างส ารอง ในกรณีท่ี
ไฟฟ้าดับ ประมาณ 30 นาที 

- กรณีเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงจะมีเครื่องส ารองไฟ (UPS) ซึ่งสามารถส ารองไฟได้ประมาณ 30 นาที 
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กรณีแก๊สระเบิด 
- มีถังดับเพลิงประจ าห้องปฏิบัติการทุกห้อง และถังดับเพลิงมีการ Maintenance ทุกปี เพ่ือให้พร้อม

ใช้งานอยู่เสมอ 
2. ข้อมูลด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ผ่านทางศูนย์

ปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง ภายใต้การก ากับดูแลของวิทยาเขต มีดังนี้ 
- มีนโยบายและแผนทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- มีผู้รับผิดชอบทางด้านต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น รับผิดชอบทางด้านสารเคมี รับผิดชอบ

ทางด้านก าจัดของเสีย เป็นต้น 
- เก็บสารเคมีในภาชนะที่เหมาะสม และมีฉลากชัดเจน 
- มีการจัดเก็บถังแก๊สอย่างปลอดภัย เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง เก็บถังแก๊สในที่

แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากความร้อน ประกายไฟ แหล่งก าเนิดไฟ วงจรไฟฟ้า 
- จ าแนกของเสียโดยอ้างอิงตามการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการ

ก าจัดของเสีย สารเคมีอันตรายจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มีการแยกประเภทขยะ เช่น ขยะทั่วไป อุปกรณ์การทดสอบที่เป็นแก้วแตก 
- ของเสียจากการทดลองในห้องปฏิบัติการมีป้ายระบุชัดเจน มีการเก็บในภาชนะ และมีพ้ืนที่

จัดเก็บ 
- มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นนิรภัย เสื้อคลุม ที่ เหมาะสมกับกิจกรรมของ

ห้องปฏิบัติการ 
- มีอุปกรณ์เก่ียวกับความปลอดภัย เช่น อ่างล้างตา ชุดล้างตัว ถังดับเพลิง  
- มีการอบรมนักศึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
- กรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมี  มีอ่างน้ า และมี Shower ส าหรับล้างตัวในห้องปฏิบัติการ 

กรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานโดนสารเคมี 
 
3. ด้านสุขภาพ 

 วิทยาเขตบริการห้องพยาบาลทั้งอาคารเรียนรวม และหอพักนักศึกษา รวมถึงที่จัดหายาที่ใช้ส าหรับ
ปฐมพยาบาลนักศึกษา ได้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา  
 วิทยาเขตมีสนับสนุนเรื่องการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยมีอุปกรณ์กีฬา อาคารศูนย์กีฬา และ
สนามกีฬา และยังมีกิจกรรมกีฬาที่ส่งเสริมสุขภาพ 
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

10.4 Research output is used to        

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
enhance teaching and learning [4] 
10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is 
subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

       

10.6 The stakeholder’s feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ หลักสูตรใหม่ ปี 

2560 ได้จัดท าข้ึนโดยการพิจารณาหลักสูตรในรายละเอียดต่างๆ เช่น โครงสร้างหลกัสูตร รายวิชา และ
แผนการเรียน ผ่านที่ประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาเคมีและคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ จ านวน 2 ท่าน 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเคมี จ านวน 1 ท่าน 
 3. สภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 5. คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 6. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัย 
 7. คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรในทุกๆ 4 ปี ตามกรอบเวลา เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัย โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของตลาดแรงงาน ความ
ต้องการของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
กรรมการร่างหลักสูตรและกรรมการพิจารณาหลักสูตร ได้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาข้อมูลต่างๆ ของ

หลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการพิจารณาจาก สกอ. แล้ว 
การประเมินของหลักสูตรมีก าหนดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 8 เรื่องการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ

ของหลักสูตร โดยมีแผนตาม มคอ.2 ดังนี้ 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
1.1.1 ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
1.1.2 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
1.1.3 ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปรายการซักถามและการตอบค าถาม 
1.1.5 ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

 1.2. การประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
1.2.1 นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
1.2.2 สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะกลยุทธ์การสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรในภาพรวม เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 โดยใช้ข้อมูล
จากนักศึกษา คณาจารย์ 

2.2 คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
2.3 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตใหม่ 
2.4 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ของ มคอ.2 โดยคณะกรรมการ

ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็น 
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
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4.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผล
การประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 

4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
 

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

 หลักสูตรได้มีแผนการทบทวนการสอน การเรียนรู้และวิธีการประเมินนักศึกษา ดังนี้ 
1. กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทบทวน ปรับปรุงและประเมินกระบวนการเรียนการ

สอนทุกภาคการศึกษา โดยทบทวนรายละเอียดของรายวิชาในหัวข้อการสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการ
วัดและประเมินผล โดยจัดท า มคอ.3 เพ่ือเสนอให้ประธานหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

2. หลักสูตรมีการประเมินผู้สอนและรายวิชา โดยนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ และผู้สอนน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และปรับปรุงรายวิชา (มคอ. 5) 
 3. มีการประชุมเรื่องการใช้เกรดของอาจารย์ และผ่านกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

ในบางรายวิชาได้มีการน าผลงานวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพชัดเจน
มากขึ้น และเห็นการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างชัดเจน และในบางรายวิชายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเห็น
ผลงานวิจัยจริง และได้ลงมือท างานวิจัย เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาที่สอนมากขึ้น เช่น 
934-513 SENSOR TECHNOLOGY เป็นรายวิชาที่สอนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนท าวิทยานิพนธ์จริง 
โดยนักศึกษาจะน าหัวข้อหรือเรื่องที่นักศึกษาสนใจ มาลองท าจริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ าวิชาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subjected to evaluation and enhancement 
หลักสูตรได้ใช้บริการต่างๆ ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัย ในสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

และสิ่งสนับการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เช่น ห้องสมุด ระบบเครือข่าย Internet Wi-Fi ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ โดยหน่วยต่างๆ ที่ดูแลสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ จะมีการประเมินการใช้งานของนักศึกษาทุก
ครั้ง และน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมให้ดีมากยิ่งข้ึน 

หลักสูตรใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง ในการให้บริการนักศึกษาด้าน
งานวิจัยในหลายๆ ด้าน ได้แก่ สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องโครงงานนักศึกษา 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าวิจัย สนับสนุนการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง และการ
ให้บริการซ่อม สร้างและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง จะมีลงบันทึกการมใช้งาน
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ห้อง ครุภัณฑ์ หรือการยืมคืนทุกครั้ง หลังจาการใช้งาน ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย ก็จะมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจการใช้บริการของศูนย์ฯ และศูนย์ฯ ก็จะมีการประชุมแก้ไข หรือด าเนินการอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น มี
การส ารวจต้องการของครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนในทุกปี หากไม่เพียงพอ ศูนย์ฯจะด าเนินการประชุม และ
เสนอให้วิทยาเขตจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอต่อไป 
 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement 
เนื่องจากหลักสูตรได้เปิดการเรียนการสอนในปีแรก จึงไม่มีผลการด าเนินงานในการน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงรายวิชา มีเพียงรายละเอียดรายวิชาใน มคอ.5 เพ่ือด าเนินการปรับปรุงรายวิชาในปีถัดไป  
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 11 
Output 
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improvement [3] 
Overall opinion        
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 

for improvement 
ในปีการศึกษา 2561 ข้อมูลร้อยละนักศึกษาที่เรียนอยู่เป็นดังตารางที่ 11.1 โดยหลักสูตรรับนักศึกษาใน

ปีแรก 7 คน แต่เนื่องจากมีนักศึกษา 2 คน มีปัญหาในส่วนของการค่าใช้จ่ายในการศึกษา จึงจ าเป็นต้องลาออก
หลังจากส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 1/2561 ไปแล้ว 

 
ตารางที่ 11.1 Pass Rates and Dropout Rates 

Academic Year 
Cohort 
Size 

% completed first degree in % dropout during 
3 

Years 
4 

Years 
>4  

Years 
1st 

Year 
2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2561 7 - - - 2 - - - 

  
หลักสูตรมีระบบติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาของนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือให้ค าแนะน าด้านการเรียนและการท าวิจัยของนักศึกษา 
 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement 
 หลักสูตรรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาในปีแรก ยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา 
 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement 
 หลักสูตรรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาในปีแรก ยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา 
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement 
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการท าวิจัยของนักศึกษา ได้แก่ 
 - ส่งเสริมให้ไปน าเสนอผลงานทางวิชา โดยวิทยาเขตได้สนับสนุนเงินไปน าเสนอผลงาน 
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- ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนางานวิจัยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง เช่นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในภาคอุตสาหกรรม 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ยังไม่มีผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาอยู่ในระหว่างการเรียนชั้นปีที่ 1 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว และก าลังวิทยานิพนธ์อยู่  
 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 
 วิทยาเขตมีระบบการประเมิณผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ท าให้ได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชาในหลักสูตร นอกนี้ยังมีการประเมิณความพึงพอใจ และการ
วิพากษ์หลักสูตรโดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี 

 มีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร โดยมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมีการตอบ
แบบสอบถามของบัณฑิต เพ่ือจะน าไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

 มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อบัณฑิต 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง (5 ประเด็น) 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคน และมีต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 2 คน ท าให้มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง 

2. หลักสูตคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Active Learing) ได้เป็นรูปธรรม 

3. เป็นหลักสูตรที่สามารถต่อยอดไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ) โดยเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นแรกในปี
การศึกษา 1/2561 

4. หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณเป็นสาขาวิชที่ไม่ตรงกับหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เปิดสอน
ในภาคใต้ตอนบน 

5. เป็นสาขาวิชาที่ทันสมัย ตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาชาติในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่   

 

จุดที่ควรพัฒนา (5 ประเด็น) 

1. ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการ
ค านวณ รับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนได้ไม่ตรงตามเป้า 

2. การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอส าหรับการผลิตบัณฑิตด้าน
คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณที่มีคุณภาพสูง 

3. การจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ  

4. การจัดให้มีระบบส่งเสริมให้อาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการและทุนวิจัยทั่วถึงและเพียงพอ 
5. ขาดทรัพยากรเฉพาะทางในการเรียนรู้ขั้นสูง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร ์ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. คณะฯ ควรมอบหมายให้หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและหน่วยจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกในการ
ส่งเสริมและผลักดันในการให้ทุนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

2. วิทยาเขตฯ ควรมีหน่วยงานส าหรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือส่งเสริมกลไกการรับนักศึกษา 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนหลกัสูตร  

1 จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด (หลักสตูร)  
2   - ระดับปริญญาตร ี  
3   - ระดับปริญญาโท 1 
4   - ระดับปริญญาเอก   

จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมด  
5 จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมด (คน)  
6   - ระดับปริญญาตร ี  
7    - ระดับปริญญาโท 5 
8   - ระดับปริญญาเอก   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (คน)  
10   - ระดับปริญญาตร ี  
11   - ระดับปริญญาโท 0 
12   - ระดับปริญญาเอก   

จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา  
13 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ (คน)  
14   - วุฒิปริญญาตรี   
15   - วุฒิปริญญาโท   
16   - วุฒิปริญญาเอก  17                                                                                                                    
17 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ (คน)  
18   - วุฒิปริญญาตรี   
19   - วุฒิปริญญาโท   
20   - วุฒิปริญญาเอก  17 
21 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   (คน)  
22   - วุฒิปริญญาตรี   
23   - วุฒิปริญญาโท   
24   - วุฒิปริญญาเอก  5 
25 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (คน)  
26   - วุฒิปริญญาตรี   
27   - วุฒิปริญญาโท   
28   - วุฒิปริญญาเอก   



102 
 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
29 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (คน)  
30   - วุฒิปริญญาตรี   
31   - วุฒิปริญญาโท   
32   - วุฒิปริญญาเอก   

จ านวนของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
33 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เร่ือง/ ชิ้น) 35 
34 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 6 
35 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 15 

36 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
37 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2  
38 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ 
แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

1 

39 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 13 

40 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
41 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
42 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
43 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน  
44 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
45 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 

46 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

 

การมีงานท าของบัณฑิต  
47 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน)  
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
48 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจ (คน)  
49 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)  
50 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  
51 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
52 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
53 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
54 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท  
55 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
56 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระ (ค่าเฉลี่ย)  
57 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
58 จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ (เร่ือง/ชิ้น)  
59  -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีม่กีารตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
60  -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   
61  -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

62  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร  
63  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  
64  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1  

65  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาน
ชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556  

66  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร  
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

67 จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่  (เร่ือง/ชิ้น) 

 

68   - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   
69   - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

70   - ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร  
71   - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2  
72   - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

 

73   - จ านวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556  

 

74   - ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  

 


