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คำนำ 
    

 การดำเนินการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ครั้งนี้ เป็นการรายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบการประเมินระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) คือการ
บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ ASEAN University 
Network-Quality Assurance (AUN-QA) จำนวน 11 ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย ผลความรู้ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) ข้อกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification) โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
(Programme Structure and Content) กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 
การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) คุณภาพบุคลากร (Academic Staff Quality) คุณภาพบุคลากรสาย
สนับ (Support Staff Quality) คุณภาพผู้เรียนและสนับสนุนผู้ เรียน (Student Quality and Support) สิ่งอำนวย
ความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) การส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน (Quality 
Enhancement) และผลผลิต (Output) 
 การประเมินระดับหลักสูตรในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN-QA และเพ่ือให้หลักสูตร
นำผลการตรวจสอบและประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ซึ่งทำให้นักศึกษาในหลักสูตรเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ทั้งในด้านวิชาชีพและสังคม 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการ
ค ำน วณ  ได้ ด ำ เนิ น ก ารต าม เก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน ทั้ ง  11 AUN ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ต าม เก ณ ฑ์  AUN QA  
ที่ประกอบด้วย 11 ตั วบ่ งชี้  (AUN 1 - AUN 11) จากผลการประเมินตนเองแยกเป็นแต่ละตั วบ่ งชี้  ได้ผล 
โดยสรุปดังนี้  

โดยใน AUN 1 ซึ่งเป็นการกำหนดลักษณะพึงประสงค์ (ELOs) ของนักศึกษา ทางหลักสูตรได้กำหนดให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้นำข้อแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาน
ประกอบการมาปรับเพ่ือกำหนด ELOs ให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ใน AUN 2 เป็นการกำหนด
ศ าส ต ร์ ต่ า งๆ  ภ าย ใน ห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้ ค ร อบ ค ลุ ม ด้ าน ค ณิ ต ศ าส ต ร์ ป ระ ยุ ก ต์ ลั ว ท ย าก ารค ำน วณ 
และเป็นรายวิชาที่ทันสมัยที่นำมาปรับใช้ในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรได้
มีการกำหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELOs และได้มีลำดับการเรียนในวิชาต่าง ๆ โดยกำหนดไว้ในแผนการเรียนอย่าง
ชัดเจน ดังแสดงไว้ใน AUN 3 ซึ่งหลักสูตรมีการระบุปรัชญาของหลักสูตรที่ชัดเจน มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนแบบ Active learning และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต AUN 4 หลักสูตรมีแนวทางการ
สอนและการเรียนรู้นักศึกษาที่ชัดเจนส่วนใน AUN 5 หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลนักศึกษาที่ชัดเจน มีการประกาศผล
ให้ทราบตามเกณฑ์ของคณะ และนักศึกษาสามารถขออุทธรณ์ได้ในกรณีที่คิดว่าการให้คะแนนไม่เป็นธรรม ในด้านการ
พัฒนาตัวเองของคณาจารย์ในหลักสูตรตาม  AUN 6 บุคลากรในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย มีการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิ ชาการ ในด้าน
การสนับสนุนการเรียนการสอนได้มีระบบศูนย์กลางซึ่งเตรียมความพร้อมโดยวิทยาเขต กระบวนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรมีข้อกำหนดในกระบวนการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย มีการประเมินคุณภาพนักศึกษาแรกเข้า
อย่างชัดเจนและมีระบบการเรียนปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนในหลักสูตร มีสถานที่
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งสื่อต่างๆ เป็นการจัดเตรียมโดยทางวิทยาเขต จากการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ
ประสานภารกิจดังแสดงไว้ใน 3 AUN (AUN 7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนคุณภาพ AUN 8 คุณภาพและการสนับสนุน
ของนักศึกษา และ AUN 9 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน) ส่วนใน AUN 10 หลักสูตรมีข้อกำหนดใน
กระบวนการเพ่ิมคุณภาพของนักศึกษา AUN 11 โดยความพร้อมในปัจจุบันหลักสูตรได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 1/2561 จนประท่ัวปัจจุบัน มีนักศึกษาเข้าเรียนจำนวน 10 คน 

 จากการประเมินคุณภาพหลักสูตรพบว่าได้มีการดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและมีการดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีนักศึกษาเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีความ
พร้อมทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดระบบการเรียนการสอน และคุณภาพของคณาจารย์ผู้สอน 
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บทที่ 1 
ส่วนนำ 

 
  ภาพรวมโครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ได้สรุปข้อมูลดังนี้ 

1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรที่ริเริ่มจากนโยบายการพัฒนาตามแผนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับ
งานทางด้านวิทยาการคำนวณ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือสามารถช่วยเหลือให้คำปรึกษา และถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวน การทางคณิตศาสตร์      
     เทคโนโลยีและการสื่ อสาร วิทยาการข้อมูล  และสถิติ  เพ่ื อตอบส นองความต้องการ 
     ในศาสตร์ต่างๆ 
(2) สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัยเพ่ือการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับงาน  
    ทางด้านวิทยาการคำนวณ รวมถึงพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

ทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้  เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) ดังนี้ 

PLO1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทางคณิตศาสตร์   
         และสถิติ เพ่ือตอบสนองความต้องการในศาสตร์ที่สนใจ 
PLO2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจั ย เพ่ื อการประยุกต์ ใช้ เทคโน โลยีสมัย ใหม่   

           กับงานทางด้านวิทยาการคำนวณ รวมถึงพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
PLO3 สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงาน และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

  PLO4 สามารถ เรียน รู้ ได้ ด้ วยตน เอง ปรับ ตั ว ได้ ต ามสถานการณ์  และแสวงห าความรู้  
            เพ่ือพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
   PLO5 แสดงออกถึงการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคม  
            และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
 

3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
หลักสูตร ฯ ใช้การบริหารจัดการทางด้านวิชาการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ขึ้นตรง

กับ สาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ป ระยุ กต์ และสารสน เทศ  คณ ะวิท ยาศาสตร์ แล ะเทคโน โลยี อุตส าหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ และใช้ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนของคณะและ
วิทยาเขตภายใต้รูปแบบการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจเพ่ือนขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของหลักสูตร 
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4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
นโยบายด้านประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้มีความ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เป็นหลัก โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฏกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำหรับระดับคณะนั้น ได้ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกตัวของ AUN-QA ระดับ
สาขาวิชา/หลักสูตรนั้น เปิดโอกาสให้เลือกดำเนินการได้ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของหลักสูตร เพ่ือให้การ
ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จึงจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพและการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธาน มีตัวแทนจากทุกหลักสูตร
ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และ QMR ของหลักสูตร เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 

5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
– โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตร ฯ มีการจัดการศึกษา 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก 1*    36 หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต   

แผน ก แบบ ก 2    36 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ     9 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก      9 หน่วยกิต 

   - วิทยานิพนธ์    18 หน่วยกิต   
* หมายเหตุ  หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 2 โดย  
ไม่นับหน่วยกิต 

– อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
(1) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ* 
(2) ดร.ณัฐพล บุญนำ* 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุตา แซ่เจีย* 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์* 
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา คงเจริญ 
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญิสา แซ่หล่อ 
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ 
(9) ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ 
(10) ดร.ภัทราพร วรินทรเวช 
(11) ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ 
(12) ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤธิ์ 
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(13) ดร.อภิรัฐ วานิชสมบัติ 
(14) ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข 
(15) รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ 

*ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
– นักศึกษา 

o รุ่นที่ 1 (เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561) 
▪ นางสาวชนนิกานต์ สังข์เมฆ 
▪ นายณรงค์ศักดิ์ เล็กบางพง 
▪ นายทศพล ชนีมาศ 
▪ นางสาวเบญจวรรณ หนูสุวรรณ 
▪ นายอนิรุทธิ์ ศรีวิเชียร 

o รุ่นที่ 2 (เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562) 
▪ นายธีรวัฒน์ ศรีกลิ่น 
▪ นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วมณี 
▪ นางสาวพัชญ์สิตา เวชพราหมณ์ 
▪ นางสาวฟาติมา บุญประสพ 
▪ นางสาวว ัชราพรรณ สว่างศรี 
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บทที่ 2 
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ 

เกณฑ์ข้อ 1 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร  
 กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรในตารางที ่1.1 
ตารางท่ี 1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ตำแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือตาม มคอ. 2 

รายช่ือปัจจุบัน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 
ตรง สัมพันธ์ 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ* ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2554   
ดร.ณัฐพล บุญนำ* Sc.D.  (Mathematics), 2557   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุตา แซ่เจีย* ปร.ด. (คณิตศาสตร์), 2553   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์* ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ), 2554   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ ปร.ด. (สถิติ), 2555   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ วส.ด. (วิทยาการสารสนเทศ), 2558   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญิสา แซ่หล่อ กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา), 2549   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา คงเจริญ Ph.D. (Applied Statistics), 2556   
ดร.ภัทราพร วรินทรเวช Ph.D. (Computer Science), 2556   
ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ Ph.D. (Informatics), 2557   
ดร.อภิวัฒน์   อายุสุข Ph.D. (Economics), 2559   
 

ข้อ 1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณสมบัติเป็น “อาจารย์
ประจำ” ดังต่อไปนี้หรือไม่ 

1.1 ก. ในระหว่างปีการศึกษาที่ทำการประเมินในครั้งนี้  อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ใน
คอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ยังดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  หรือศาสตราจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่1 (หมายถึงยังมีการจ้างงานตั้งแต่เริ่มปีการศึกษาที่ทำการประเมินในครั้งนี้ 
จนถึงปัจจุบันหรือไม่) 

 
1 ก. ในอดีตเคยพบว่า ในหลักสตูรจำนวนหนึ่งยังคงมีช่ืออาจารย์ที่เสยีชีวิตแล้ว หรืออาจารย์ที่เกษียณแล้ว (และไม่ได้รับการจ้างต่อ) 
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 
ข. หากผู้ประเมินสืบค้นการจ้างงานของอาจารย์ท่านใดใน  https://dss.psu.ac.th/dss_person/main.asp  แล้วไม่พบหลักฐาน  
หลักสตูรควรมีหลักฐานเป็นสัญญาการจ้างงาน 
ค. สัญญาการจ้างงานตามข้อ ข ต้องเป็นสัญญาจ้างอย่างน้อย 9 เดอืน (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ฉบับปีการศึกษา 2557) 
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 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
       1.1ข. อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ทำหน้าที่รับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษา (สอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา2 หรอืไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน3 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 ประเมินไม่ได้ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 

1.3 อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชานี้ (หลักสูตรนี้)4หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ทีร่ับเข้าใหม่ตั้งแต่ 14 พ.ย. 2558 
มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าทำงาน5 

หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษาท่ีประเมินหรือไม่ 
 ไม่มี กรุณาข้ามไปตอบข้อถัดไป            
 มี กรุณาระบุรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรที่รับเข้าใหม่ในปีการศึกษาท่ีประเมิน 

1................................................................ 
2................................................................ 

 
2 อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อหรือมีปัญหาสุขภาพหรือมีอุปสรรคจากเหตุอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา จะไม่เข้าเกณฑ์ในข้อนี้  
3 คุณวุฒิท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มี
การประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  
อ้างอิงจากแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2) 
4 ก. สกอ กำหนดเกณฑ์ส่วนนี้มีเพราะเกรงว่าหลักสูตรอาจใส่ชื่ออาจารย์เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงในหลักสูตร ซึ่งมี
ผลกระทบต่อคุณาพหลักสูตร หลักสูตรควรมีหลักฐานที่แสดงว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านได้สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา 
เช่น มีช่ือปรากฏเป็นผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร 
ข. อาจารย์แต่ละท่านสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้ นั้นมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
5สกอ กำหนดเกณฑ์ว่า อาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑม์าตรฐาน พศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ (14 พ.ย. 2558) ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ  
 แต่ในระยะ 2 ปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ 2558 (14 พย. 2558-13 พ.ย. 2560) คณะกรรมการ
อุดมศึกษาให้มีการทดลองนำร่องโดยให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถกำหนดวิธีการของตนเองเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิม่เติม 
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 อาจารย์ข้างต้นมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าทำงานหรอืไม่ 
 มี (เป็นไปตามเกณฑ)์            
 ไมม่ี (ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์) โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  

 

1.5 อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มคีุณวุฒิดังนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

ปริญญาโท มีคุณวุฒิขัน้ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

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

1.6 อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

- เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ 
- เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ 
  พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
- มีจำนวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ  
  ต้องเป็นผลงานวิจัย 
กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน 
ภายใน 2 ปี หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ปี 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ที่ปรากฏชื่อในคอลัมน์ที่ 2 
ของตาราง 1.1) โดยรายงานแยกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 
พ.ค. 2563 (2020) หากมีผลงานไม่ครบ 3 ผลงานใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ กรุณาวงเล็บระบุท้ายชื่อ
อาจารย์ว่าเป็น “อาจารย์ใหม่ (อายุงานไม่ถึง 5 ปี)” 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรท่านที่  1 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1. Muangprathub, J., Intarasit, A., Boongasame, L., & Phaphoom, N. (2020). Portfolio risk and 

return with a new simple moving average of price change ratio, Wireless Personal 
Communications, (online published). 
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2. Nillaor, P., Sriwichian, A., & Muangprathub, J. (2019). The Local Public Policy with Planetary 
Health using Executive Information System. International Journal of Recent Technology 
and Engineering (IJRTE), 8(4), 6244- 6248. 

3. Muangprathub, J., Boonnam, N., Kajornkasirat, S., Lekbangpong, N., Wanichsombat, A., & 
Nillaor, P. (2019). IoT and agriculture data analysis for smart farm. Computers and 
electronics in agriculture, 156, 467-474. 

4. Muangprathub, J., Kajornkasirat, S., Wanichsombat, A., Boonjing, V., Saelee, J., & Intarasit, A. 
(2019). A Knowledge Integrated Case-Based Classifier. International Journal of Software 
Engineering and Knowledge Engineering, 29(06), 849-871. 

5. Lekbangpong, N., Muangprathub, J., Srisawat, T., & Wanichsombat, A. (2019). Precise 
Automation and Analysis of Environmental Factor Effecting on Growth of St. John’s 
Wort. IEEE Access, 7, 112848-112858. 

6. Kajornkasirat, S., Muangprathub, J., & Boonnam, N. (2019). Online Advanced Analytical 
Service: Profiles for Dengue Hemorrhagic Fever Transmission in Southern Thailand. Iranian 
Journal of Public Health, 48(11), 1979-1987. 

7. Kajornkasirat, S., Muangprathub, J., Saichan, K., Kaewmeesri, S., Wiwat, L., Patklai, M., 
Limsuwan, K. (2019). Dengue outbreak alert system employed at Kanchanadit Hospital, 
Surat Thani Province, Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public 
Health, 50(6), 1029-1036. 

8. Muangprathub, J., Saeliw, A., Kajornkasirat, S., Wanichsombat, A., Muangon, W., & Saelee, J. 
(2018). Medical Diagnostic System on Mobile Application Using Association Rule Extraction. 
Fuzzy Systems and Data Mining. 532-540. 

9. Muangprathub, J., Shichim, O., Jaroensuk, Y., Kajornkasirat, S., & Kajornkasirat, S. (2018). 
Automatic Grading of Scanned Multiple Choice Answer Sheets. International Journal of 
Engineering and Technology, 7, 175-179. 

10. Muangprathub, J., Jareonsuk, Y., & Sealiw, A. (2016). A web-based medical diagnostic 
system using data mining technique. Journal of Telecommunication, Electronic and 
Computer Engineering, 8(6), 37-41. 

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1. Sriwichian, A. , Boonjing, V. , Nillaor, P. , & Muangprathub, J.  ( 2019) .  Web-based Elderly 

Monitoring System with GIS.  In 2019 16th International Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering (JCSSE), pp. 38-42. 

2. Lekbangpong, N., Srisawat, T., Wanichsombat, A., & Muangprathub, J. (2019). The Control 
Model for Environmental Factor Effecting on Growth of St.  John's Wort.  In 2019 16th 
International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), pp. 
158-163. 
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3. Muangon, W. , Muangprathub, J. , Soonklang, T. , Pongpinigpinyo, S. , & Sitdhisanguan, K. 
( 2018) .  An Information Retrieval System on Thailand Tourism Community Websites. 
In Proceedings of the 2018 10th International Conference on Information Management 
and Engineering, pp. 101-105. 

4. Kajornkasirat, S., Muangprathub, J., Rachpibool, N., & Phomnui, N. (2018, May). Real-Time 
Analytics and Visualization:  Dengue Hemorrhagic Fever Epidemic Applying Mobile 
Augmented Reality.  In International Conference on Computational Science and Its 
Applications, pp. 735-742.  
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อาจารย์ประจำหลักสูตรท่านที่  7  ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญิสา  แซ่หล่อ 
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อาจารย์ประจำหลักสูตรท่านที่  9  ชื่อ ดร.ภัทราพร วรินทรเวช 
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ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียวกรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ. 13(1), 64-72. 
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อาจารย์ประจำหลักสูตรท่านที่  11  ชื่อ ดร.อภิวัฒน์   อายุสุข 
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3. Ayusuk, A. , & Sriboonchitra, S. (2016). Copula Based Volatility Models and Extreme Value 
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8. ปทิดา โมราศิลป์, วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ และ อภิวัฒน์ อายุสุข. (2562). “การเติบโตของเศรษฐกิจท่องเที่ยวและ
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เกณฑ์ข้อ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ข้อ 2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านมีชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตามท่ีระบุในคอลัมน์ที่ 2 
ของตาราง 1.1 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย 
“*”) ทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (นั่นคือ อยู่ในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทุกท่าน) หรือไม ่
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

ข้อ 2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย “*”) 
ทุกท่านอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา6 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด......................................................................... ......... 
 

ข้อ 2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย “*”) 
เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  (ยกเว้นพหุวิทยาการหรือ 
สหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้
ไม่เกิน 2 คน) 

 
6 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็น “อยู่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา” ว่าควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความ ที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษา
ต่อ/ลาออกของอาจารย์ต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์คนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้ง
ยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดับคณะแล้ว ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการให้
มีอาจารย์ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา กรณีที่ตีความเป็นกรณีของอาจารย์ประจำหลักสูตร แต่น่าจะรวมถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด้วย 
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         ก. หลักสูตรของท่านได้ระบุชัดเจนในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใช่
หรือไม่ (หรือสภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นว่า หลักสูตรของท่านเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใช่
หรือไม)่7 
 ใช่            
 ไม่ใช่  
          ข. หลักสูตรของท่านเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุในข้อ 2.4 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
(หมายเหตุ: ผู้ประเมินจะตรวจสอบเกณฑ์ในข้อนี้โดยใช้ฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่) 
2.5 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย “*”) 
เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ใช่หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท อย่างน้อย 3 ราย 
ปริญญาเอก อย่างน้อย 3 ราย  

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ต รครบ ตามจ ำนวน  ห รือมี จ ำน วนนั กศึ กษ าน้ อยกว่ า  10  คน  ท าง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

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

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

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 

ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 

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

 
7 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นำเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์
ใหม่ขึ้น ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา (ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 
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2.7 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย “*”) 
มีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ใช่หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

-เป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
-มีจำนวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน 
ภายใน 2 ปี หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ปี 

 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 3. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ 

กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป็นอาจารย์ประจำ (ไม่รวม
วิชาวิทยานิพนธ์) 
หมายเหตุ ในเกณฑ์ข้อ 3 นี้  ให้ระบุเฉพาะอาจารย์ผู้สอนที่ยังดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ ต้องยังเป็นบุคคลากรประจำของมหาวิทยาลัย 

การเปิดสอนรายวิชาในหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เลือกตอบ ดังนี้ 
           มีรายวชิาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561  (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 3.1) 

 ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 (ข้ามไปทำข้อ 5) 
 

ตาราง 3.1 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษาทุก
ระดับ 

มีประสบการณ์สอนใน
ระดับมหาวิทยาลัยกี่ปี 
(นับถึง ส.ค.ของปีที่ทำ
การประเมินในครั้งนี้)   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ ์

Ph.D. (Risk Management and 
Insurance), Feng Chia University, 
Taiwan, 2554 
วท.ม. (สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์, 2544 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 
เหรียญเงิน, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542 

12 ป ี

3. ดร.สุวัฒน์  จุฑาพฤทธิ์ ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรทะเลและ 3 ปี 
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ตำแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษาทุก
ระดับ 

มีประสบการณ์สอนใน
ระดับมหาวิทยาลัยกี่ปี 
(นับถึง ส.ค.ของปีที่ทำ
การประเมินในครั้งนี้)   

ชายฝั่ง), มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์, 2557 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร,ี 2545 

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

16 ปี 

5. รองศาสตราจารย์  
6. ดร.อาทิตย์  อินทรสิทธิ์ 

วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2553 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2547 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 

15 ป ี

 

3.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที ่3.1) มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ต่อไปนี้
หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท -มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
ปริญญาเอก 
 

-มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
-ในกรณีรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ 
ทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได ้

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
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3.2 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที ่3.1) มีประสบการณ์ด้านการ
สอนหรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
3.3 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที ่3.1) มีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ต่อไปนี้หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
-มีจำนวนอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
-กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลัง
สำเร็จการศึกษา สามารถอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยส์อนที่เป็นอาจารย์ประจำทุกท่าน (ที่ระบุในตาราง 3.1) แยกเป็น
รายบุคคล โดยรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) หากมีผลงานไม่ครบ 1 ชิ้น
ใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ กรุณาวงเล็บระบทุ้ายชื่ออาจารย์ว่าเป็น “อาจารย์ใหม”่ (อายุงานไม่ถึง 5 ปี) 
 
อาจารยป์ระจำท่านที่ ..1.. ระบุชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) มีดังนี้ 
1. Petchsakulwong, P., & Jansakul, N. Board of Directors and Profitability Ratio of Thai Non-Life 

Insurers. Kasetsart Journal of Social Sciences. (Revision). 
 

อาจารยป์ระจำท่านที่ ..2.. ระบุชื่อ-สกุล อาจารย์สุวัฒน์  จุฑาพฤทธิ์ 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) มีดังนี้ 

1. Mustika, P. L. K., Welters, R., Ryan, G. E., D’Lima, C., Sorongon-Yap, P., Jutapruet, S. and 
Peter, C. 2017. A rapid assessment of the risk to wildlife from tourism in Asian developing 
countries using primarily human dimension data, Journal ofSustainable Tourism. 25(8): 1138-
1158. 

2. Jutapruet, S. , Intongcome, A. , Wang, X. , Kittiwattanawong, K.  and Huang, S.  L.  2017. 
Distribution of three sympatric cetacean species off the coast of the central-western gulf of 
Thailand. Aquatic Mammals. 43(5): 465-473. 
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3. ผ่องพรรณ พัวพันธ์,  ไอลดา  ลาภพล,  สุวัฒน์  จุฑาพฤทธิ์,  สุพัตรา  พุฒิเนาวรัตน์.  2561.  การวิเคราะห์
และลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 37(5). ISSN 1686-9664.  

 
อาจารยป์ระจำท่านที่ ..3.. ระบุชื่อ-สกุล อาจารย์อภิรัฐ  วานิชสมบัติ 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 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 19 ). IoT and agriculture data analysis for smart farm. Computers and Electronics in 
Agriculture. 156(1), 467-474. 

 

อาจารยป์ระจำท่านที่ ..4.. ระบุชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์อาทิตย์  อินทรสิทธิ์ 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) มีดังนี้ 

1. Chuarkham, K., Intarasit A., Riyapan, P. (2019). Ruin probability for Hypo-exponential claim in 
classical risk process with reinsurance. Advances in Differential Equations and Control processes. 
20(1), 37-51. 

2. Muangprathub, J., Kajornkasirat, S., Wanichsombat, A., Boonjing, V., Saelee, J., & Intarasit, A. 
(2019). A Knowledge Integrated Case-Based Classifier. International Journal of Software 
Engineering and Knowledge Engineering, 29(06), 849-871. 

3. Waeto, S., Chuarkham, K., Intarasit, A. (2017). Forecasting time series movement direction 
with hybrid methodology. Journal of Probability and Statistics. Article number 3174305. 

 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
 กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป็นอาจารย์พิเศษ (ไม่รวมวิชา
วิทยานิพนธ์) 

อาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์หมายถึงอาจารย์ที่ได้ทำการสอนจริงในช่วงปีการศึกษาที่ประเมิน มิใช่รายชื่อ
อาจารย์ผู้สอนที่ปรากฏอยู่ในตัวเล่ม มคอ. 2 หรือเล่มหลักสูตร 

อาจารย์พิเศษตามเกณฑ์ข้อนี้ คือ อาจารย์ที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ที่สังกัดของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นอาจารย์ประจำ 

หากไม่มีรายวิชาสอนในหลักสูตรเลยหรือไม่มีอาจารย์พิเศษ สามารถข้ามข้อนี้ได้ และกรุณาทำเครื่ องหมาย 
✓ ในช่องว่างต่อไปนี้         

  ไม่มีวิชาสอนในหลักสูตร/ไม่มีอาจารย์พิเศษ 
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เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  
           มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก (อาจารย์ทุกคนที่ยังมีนักศึกษาใน

ความดูแล) (กรุณาระบุข้อมูลในตาราง 5.1) 
 ไม่มีผู้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก (ข้ามไปข้อ 6) 
         เป็นหลักสูตรใหม่ 

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

 

 

ตารางที่ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก  

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
/สารนิพนธ์หลัก  

(+ตำแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับ 

-ระบชุื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์แรก
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลัก
ในทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรนี้และหลักสูตรอ่ืน ๆ) 
-นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ รวมทั้งที่รักษาสถานภาพ 

***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.จิราภรณ์  
เมืองประทับ 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของหลักสูตรนี้ 
จำนวน 3 คน ได้แก่ 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เล็กบางพง           6140320503 
2. นายอนริุทธิ์  ศรีวิเชียร       6140320509 
3. น.ส. พัชญ์สิตา เวชพราหมณ์         6240320503 

2. ดร.ณัฐพล   
บุญนำ 

Sc.D.  (Mathematics), Tokai 
University, Japan, 2557 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของหลักสูตรนี้ 
จำนวน 2 คน ได้แก่ 
1. นางสาวชนนิกานต์  สังข์เมฆ         6140320501 
2. นางสาวฟาติมา บุญประสพ            6240320504 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. บุญฤทธิ์  
ชูประดิษฐ์ 

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

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของหลักสูตรนี้ 
จำนวน 1 คน ได้แก่ 
1. นายทศพล  ชนีมาส       6140320505 
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ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
/สารนิพนธ์หลัก  

(+ตำแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับ 

-ระบชุื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์แรก
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลัก
ในทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรนี้และหลักสูตรอ่ืน ๆ) 
-นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ รวมทั้งที่รักษาสถานภาพ 

***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
ดุสิต, 2545 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุพัตรา  
พุฒิเนาวรัตน์ 

วส.ด. (วิทยาการสารสนเทศ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
2558วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
เกียรตินิยมอันดับ 2,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของหลักสูตรนี้ 
จำนวน 1 คน ได้แก่ 
1. นางสาวเบญจวรรณ หนูสุวรรณ      6140320507 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ศิริวรรณ   
ขจรกสิรัตน์* 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของหลักสูตรนี้ 
จำนวน 1 คน ได้แก่ 
1. นาย ธีรวัฒน์ ศรีกลิ่น                   6240320501 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จินดา คงเจรญิ 

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

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของหลักสูตรนี้ 
จำนวน 1 คน ได้แก่ 
1. นางสาววัชราพรรณ สว่างศรี          6240320505 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิชุตา แซ่เจีย 

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

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของหลักสูตรนี้ 
จำนวน 1 คน ได้แก่ 
1. น.ส. ปัฐมาภรณ์ แก้วมณี 6240320502 
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ข้อ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านในตารางที่ 5.1 มีชื่อเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตารางที ่1.18  
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
ข้อ 5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)  
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
ข้อ 5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 
 กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 
ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.............................................................. .................... 
ข้อ 5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและสารนิพนธ์หลักมีภาระงานตามเกณฑ์ดังนี้  (หลักสูตรปริญญาโทและ
ปริญญาเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 

คุณวุฒ-ิตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ เกณฑ์ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน  

อาจารย์ประจำหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เที ยบ เท่ าและดำรงต ำแหน่ งระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ (ป.เอก+ผศ.
, ป.เอก+รศ., ป.โท+รศ. และ ป.โท+ศ.) 

ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน 

อาจารย์ประจำหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและดำรงตำแหน่งระดับศาสตราจารย์  

ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน แต่สามารถเสนอต่อสภา
สถาบันให้สามารถรับนักศึกษาได้ไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 
หากมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 
8 “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาสำเรจ็การศึกษา หาก
นักศึกษาได้รบัอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระก่อนการเกษียณอายุ (จากคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557) แต่ต้องมีหนังสือมอบหมายงานจากคณะอย่างเป็นทางการ 
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หมายเหตุ: สำหรับสารนิพนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
ได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ทำ
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาท่ีทำสารนิพนธ์ แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา  
   เป็นไปตามเกณฑ์ (ประเมินภาระงาน ณ วันที่จัดทำรายงานนี้) 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 
 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์
ประจำ  
 กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ
ในตาราง 6.1 อาจารย์ประจำ คือ ผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ ต้องยังเป็นบุคคลากรประจำของมหาวิทยาลัย 
 ***อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมในข้อนี้ต้องเป็น**อาจารย์ประจำ**(แต่ไม่ต้องเป็น
อาจารยป์ระจำหลักสูตรที่ระบุในตารางท่ี 1.1 ก็ได้) 

 มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ (อาจารย์ทุกคน
ที่ยงัมีนักศึกษาในความดูแล)  (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 6.1) 

 ไม่มีผู้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ 
(ข้ามไปข้อ 7) 
 
ตารางที่ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ (นับเฉพาะที่อาจารย์ปรึกษาร่วม
ของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ไม่ต้องนับการทำหน้าที่ในหลักสูตรอ่ืนสำหรับเกณฑ์ส่วนนี้) 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม  
(ระบุตำแหน่งทางวิชาการด้วย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

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

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ), มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, 2554 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ), มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 
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ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม  
(ระบุตำแหน่งทางวิชาการด้วย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

3. ดร.ณฐัพล บุญนำ Sc.D.  (Mathematics), Tokai University, Japan, 2557 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550 

 
 
ข้อ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำทุกท่านมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  (หลักสูตรปริญญาโทและ
ปริญญาเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)  
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
 ข้อ 6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมทุกท่านที่เป็นอาจารย์ประจำมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมใน
ปัจจุบันทุกท่านที่เป็นอาจารย์ประจำ โดยแยกเป็นรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -
31 พ.ค. 2563 (2020) 
 **ระบุในหัวขอ้ย่อย 1.6 แล้ว** 
 
เกณฑ์ข้อ 7 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมทีเ่ป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
 กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในตารางข้างล่าง  

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

 ไม่มีผู้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (ข้ามไปข้อ 8) 
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เกณฑ์ข้อ 8 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน เลือกตอบดังนี้ 
            มีการแต่งตั้ง ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 8.1) 

  ไม่มีการแต่งตั้ง ฯ (ข้ามไปทำ ข้อ 11) 
 

ตารางที่ 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาที่แต่งตั้งในปีการศึกษาที่ทำการประเมินในครั้งนี้ 
รหัส-รายชื่อนักศึกษาที่

สอบวิทยานิพนธ ์
รายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรหรือเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบัน 

หน่วยงานที่กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์/สาร

นิพนธ์สังกัด 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
สำเร็จการศึกษาทุกระดับ 

1. 6140320501  
นางสาวชนนิกานต์ สังข์เมฆ 
 

ประธานคณะกรรมการสอบ
คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรตัน ์

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

ปร.ด./วิทยาศาสตรเ์ชิง
คำนวณ/2554 
วท.ม./วิทยาศาสตร์เชิง
คำนวณ/2548 
วท.บ./คณติศาสตร์
ประยุกต/์2543 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
ดร.ณัฐพล บุญนำ 

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

Sc.D./Mathematics/2557 
วท.ม./คณิตศาสตร์
ประยุกต/์2554 
วท.บ./คณติศาสตร์
ประยุกต/์2550 

คณะกรรมการสอบ คือ    
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.จริาภรณ์ เมืองประทับ 

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

ปร.ด./วิทยาการ
คอมพิวเตอร/์2554 
วท.ม./วิทยาการ
คอมพิวเตอร/์2548 
วท.บ./คณติศาสตร์
ประยุกต/์2544 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์ 

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสตูร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาติ 
สิรินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

Ph.D./Spatial 
Information 
Engineering/2553 
วท.ม./การสำรวจระยะไกล
และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร/์2545 
สถ.บ./สถาปัตยกรรม/2542 

1. 6140320503  
นายณรงค์ศักดิ์ เล็กบางพง 
 

ประธานคณะกรรมการสอบ
คือ ดร. ณัฐพล บุญนำ 

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

2557 Sc.D. (Mathematics) 
Tokai University, Japan 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต 
(คณิ ตศ าสตร์ ป ระยุ กต์ ) 



35 
 

รหัส-รายชื่อนักศึกษาที่
สอบวิทยานิพนธ ์

รายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรหรือเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบัน 

หน่วยงานที่กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์/สาร

นิพนธ์สังกัด 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
สำเร็จการศึกษาทุกระดับ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
(คณิ ตศ าสตร์ ป ระยุ กต์ ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมือง
ประทับ 

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

2554  ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ผศ.ดร.ธีร ศรสีวัสดิ ์

  อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสตูร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

2548 ปร.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินท
ร์ 

คณะกรรมการสอบ คือ    
1. ผศ.ดร.ศริิวรรณ ขจรกสิ
รัตน์    

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

2554 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์
เชิงคำนวณ), มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 2. ผศ.ดร.จตุรงค์ จันทรส์ี่ทิศ  อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสตูร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตรมหาวิทยาลัย 
มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

2548 Ph.D. (Diversity 
and Fractal Science) 
Laboratory of Vegetable 
science, Chiba 
University, Chiba, Japan 

1. รหัส-ช่ือนักศึกษา 
6140320507  
นางสาวเบญจวรรณ  
หนูสุวรรณ 

ประธานคณะกรรมการสอบ
คือ  
ผศ.ดร.จิราภรณ์  
เมืองประทับ 

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

ป ร . ด .  วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ 2554 
ว ท . ม .  วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ 2548 
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
2544 
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รหัส-รายชื่อนักศึกษาที่
สอบวิทยานิพนธ ์

รายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรหรือเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบัน 

หน่วยงานที่กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์/สาร

นิพนธ์สังกัด 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
สำเร็จการศึกษาทุกระดับ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
ผศ.ดร.สุพัตรา  
พุฒิเนาวรัตน ์

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

วส.ด. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2559 
วท.ม. การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2553 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
(เกียรตินิยมอันดับสอง) 
2550  

 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
ผศ.ดร.ศิริวรรณ 
ขจรกสิรตัน ์

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

ปร.ด. วิทยาศาสตรเ์ชงิ
คำนวณ 2554 
วท.ม. วิทยาศาสตรเ์ชิง
คำนวณ 2548 
วท.บ. คณิตศาสตรป์ระยุกต ์
2543  

 คณะกรรมการสอบ คือ    
 1.ดร.ณัฐพล บุญนำ 

 
 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

Sc. D. Mathematics 
2557 
วท.ม. คณิตศาสตรป์ระยุกต ์
2554 
วท.บ. คณิตศาสตรป์ระยุกต ์
2550 

 2. ผศ.ดร.ปรเมศวร ์
ห่อแก้ว 

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสตูร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

สาขาวิชาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร ์
สำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุร
นาร ี

Ph.D. Computer Science 
2547 
วศ.บ. วิศวกรรม
โทรคมนาคม (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 2542 

1. 6140320509  
นายอนิรุทธิ์ ศรีวิเชียร 
 

ประธานคณะกรรมการสอบ
คือ ดร. ณัฐพล บุญนำ 

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

2557 Sc.D. 
(Mathematics) Tokai 
University, Japan 
วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
วท.บ. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
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รหัส-รายชื่อนักศึกษาที่
สอบวิทยานิพนธ ์

รายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรหรือเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบัน 

หน่วยงานที่กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์/สาร

นิพนธ์สังกัด 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
สำเร็จการศึกษาทุกระดับ 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมือง
ประทับ 

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

2554  ปร.ด. (วทิยาการ
คอมพิวเตอร์) 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

 คณะกรรมการสอบ คือ    

 

1. ผศ.ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิ
รัตน์    

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

2554 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์
เชิงคำนวณ), มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ), 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 

2. ผศ.ดร.สุพัตรา พุฒิ
เนาวรัตน์    

 อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

2558 วส.ด.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 
เกียรตินยิมอันดับสอง 

 

3. รศ.ดร.ละออ บุญเกษม  อาจารย์ประจำ 
 อาจารย์ประจำหลักสตูร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

2550 ปร.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี   
2540 วท.ม. (ระบบและการ
จัดการสารสนเทศ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
2536 วท.บ. (คณิตศาสตร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
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ข้อ 8.1 จำนวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
(เกณฑ์ข้อนี้สำหรับกรณีของวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่รวมถึงสารนิพนธ์) 
ระดับหลักสูตร เกณฑ์ 

ปริญญาโท อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน 

ปรญิญาเอก อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข้อ 8.2 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
(เกณฑ์ข้อนี้สำหรับกรณีของวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่รวมถึงสารนิพนธ์) 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

ปริญญาโท ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ปริญญาเอก ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
เกณฑ์ข้อ 9 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ตามตารางที่ 8.1  
            มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  

  ไม่มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร (ข้ามไปทำข้อ 10) 
 

ช้อ 9.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน (ไม่นับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ในตารางท่ี 8.1 เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรดังที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1  
 เป็นไปตามเกณฑ์            
❒ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

ข้อ 9.2 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร (ไม่นับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (หลักสูตร
ปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกนั)  
 เป็นไปตามเกณฑ์            
❒ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................... ............. 
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ข้อ 9.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร (ไม่นับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
 กรณอีาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทำหน้าที่เป็น อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ใน
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน 
ภายใน 2 ปี หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ปี (ปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
❒ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................... ................... 
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตร (ไม่นับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  โดยแยกเป็นรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2558 
(2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) หากมีผลงานไม่ครบ 3 ชิ้นใน 5 ปียอ้นหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ กรุณา
วงเล็บระบุท้ายชื่ออาจารย์ว่าเป็น “อาจารย์ใหม่” (อายุงานไม่ถึง 5 ปี) 
***กรุณาระบุเฉพาะที่แตกต่างจากท่ีรายงานแล้วในหัวข้อ 1.6*** 
 
เกณฑ์ขอ้ 10 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

ตามตารางท่ี 8.1  
            มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

 ❒ ไม่มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทีเ่ป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ข้ามไปทำข้อ 11) 
 

ข้อ 10.1 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกท่าน (ในตารางที่ 8.1) มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)  
 หากไม่มีคุณวุฒิตามท่ีกำหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้ง คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
❒ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

ข้อ 10.2 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

ปริญญาโท 

 

มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี) 

ปริญญาเอก 

 

มีผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรบัในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 5 เรื่อง (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี) 
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หากไม่มีผลงานตามที่กำหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้ง คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
❒ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยแยกเป็น
รายบุคคล (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี แต่ต้องตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์) 
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่านที่ ....1.....  
      ระบุชื่อ-สกุล         ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  โหรานนท์   
      ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 
แบบจำลองเส้นทางการประมวลผลแบบฟ็อก-คลาวด์สำหรับการปรับใช้บนเครือข่ายเซนเซอร์แบบทุกหนทุกแห่ง 
Fog - Cloud Computing Traffic Model for Deploying on Ubiquitous Sensor Network 
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ส่วนที่ทำตัวหนาเป็นผลงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์) 
Journal / Articles  

1) Thananut Phiboonbanakit, Van-Nam Huynh, Teerayut Horanont, Thepchai Supnithi, 
Unsupervised hybrid anomaly detection model for logistics fleet management 
systems, IET Intelligent Transport Systems, Volume 13, Issue 11, p. 1636 –1648 (2019)  

2) Bipul Neupane, Teerayut Horanont, Nguyen Duy Hung, Deep learning-based banana 
plant detection and counting using high-resolution red-green-blue (RGB) images 
collected from unmanned aerial vehicle (UAV). PLoS ONE 14(10): e0223906. (2019)  

3) Teerayut Horanont, Thananut Phiboonbanakit, Santi Phithakkitnukoon, Resembling 
Population Density Distribution with Massive Mobile Phone Data, Data Science 
Journal, vol. 17, no. 24, pp. 1–9. (2018)  

4) Ghimire, S. and Horanont, T., "Evaluating the Accuracy of Modified Near-Infrared 
Camera with Wide FOV in Monitoring Crop Health", International Journal of 
Geoinformatics, Vol 13, No. 4, October-December, (2017)  

5) N. Boonnam, J. Pitakphongmetha, S. Kajornkasirat, T. Horanont, D. 
Somkiadcharoen, J. Prapakornpilai, "Optimal Plant Growth in Smart Farm 
Hydroponics System using the Integration of Wireless Sensor Networks into 
Internet of Things", Advances in Science, Technology and Engineering Systems 
Journal, vol. 2, no. 3, pp. 1006-1012 (2017)  

6) Surat Saelee and Teerayut Horanont, "Optimal Placement of EV Charging Station 
Considering the Road Traffic Volume and EV Running Distance", Journal of Traffic and 
Logistics Engineering, Vol. 4, No. 1, pp. 19-23,  June 2016  

7) Phithakkitnukoon S., Horanont T., Witayangkurn, A., Siri R., Sekimoto Y., Shibasaki R., 
"Understanding tourist behavior using large-scale mobile sensing approach: a case 
study of mobile phone users in Japan", Pervasive and Mobile Computing, Vol. 18, pp. 
18-39, 2015.  [Impact factor: 2.079] 
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8) Horanont T., Phithakkitnukoon S., Leong TW., Sekimoto Y., Shibasaki R., "Weather 
Effects on the Patterns of People's Everyday Activities: A Study Using GPS Traces 
of Mobile Phone Users". PLoS ONE 8(12): e81153, 2013 [Impact factor: 4.24]  

9) Witayangkurn, A., Horanont, T., Shibasaki, R., "The Design of Large Scale Data 
Management for Spatial Analysis on Mobile Phone Dataset”, Asian Journal of 
Geoinformatics, Vol.13,No.3, 2013  

10) Song, X., Zhang, Q., Sekimoto, Y., Horanont, T., Ueyama, S., Shibasaki, R., "Intelligent 
System for Human Behavior Analysis and Reasoning Following Large-Scale Disasters," 
Intelligent Systems, IEEE , vol.28, no.4, pp.35,42, July-Aug. 2013 [Impact factor: 2.54] 

11) Horanont, T., Witayangkurn, A., Sekimoto, Y., Shibasaki, R., "Large-Scale Auto-GPS 
Analysis for Discerning Behavior Change during Crisis," Intelligent Systems, IEEE , vol.28, 
no.4, pp.26,34, July-Aug. 2013 [Impact factor: 2.54]  

12) Teerayut Horanont, A Study on Urban Mobility and Dynamic Population Estimation by 
Using Aggregate Mobile Phone Sources, CSIS Discussion Paper, No. 115 pp 1-124, 
2012. 

13) 関本義秀, Horanont, T., 柴崎亮介, 解説：携帯電話を活用した人
々の流動解析技術の潮流, 情報処 理, Vol.52, No.12, pp.1522-1530, 
2011.12.  

14) Teerayut Horanont, A Smart City: Moving toward the future sustainable city, 
USR4Thailand Convergence for Sustainability, Knowledge Network Institute of 
Thailand, 2011.  

 
Conference Papers / Proceedings 

1) Thananut Phiboonbanakit, Van-Nam Huynh, Teerayut Horanont, Thepchai Supnithi, 
Detecting abnormal behavior in the transportation planning using long short-term 
memories and a contextualized dynamic threshold, Proceedings of the 2019 ACM 
UbiComp2019, September 2019, Pages 996–1007, London, UK.  

2) Ukrish Vanichrujee, Teerayut Horanont, Thanaruk Theeramunkong, Wasan Pattara-
atikom, Takahiro Shinozaki, Taxi Demand Prediction using Ensemble Model Based on 
RNNs and XGBOOST, Proceedings of the 9th International Conference of Information 
and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), pp. 130-135, May 
7-9, 2018,  Khon Kaen, Thailand.  

3) Suman Ghimire and Teerayut Horanont, Assessing banana growth in tropical 
farmland of Thailand using multitemporal crop surface model. Proceedings of 
the 12th GMSARN International Conference on Energy Connectivity, 
Environment, and Development in GMS, 28-30 November 2017, Danang City, 
Vietnam.  

4) Pichaya Prasertsung; and Teerayut Horanont, How does coffee shop get crowded?: 
Using WiFi footprints to deliver insights into the success of promotion, Proceedings of 
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The 6th International Workshop on Pervasive Urban Applications, In conjunction with 
ACM UbiComp 2017, 11 September 2017, Maui, Hawaii,USA.   

5) Hengyotmark S., Horanont T., Kaemarungsi K., Fukawa K. (2017). Pseudo-ranging Based 
on Round-Trip Time of Bluetooth Low Energy Beacons. Proceedings of the 13th 
International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT), Bangkok, 
Thailand.  

6) Pichaya Prasertsung; and Teerayut Horanont (2016). A classification of accelerometer 
data to differentiate pedestrian state. In Proceedings of the 20th International 
Computer Science and Engineering Conference 2016 (ICSEC 2016), 14 - 17 December 
2016, Chiang Mai, Thailand, 5 p.  

7) Jumras Pitakphongmetha; Nathaphon Boonnam; Siriwan Wongkoon; Teerayut 
Horanont; Deeprom Somkiadcharoen; and Jiranuwat Prapakornpilai (2016). 
Internet of things for planting in smart farm hydroponics style. In Proceedings of 
the 20th International Computer Science and Engineering Conference 2016 
(ICSEC 2016), 14 - 17 December 2016, Chiang Mai, Thailand, 5 p.  

8) Thananut Phiboonbanakit and Teerayut Horanont,  How does taxi driver behavior 
impact their profit? Discerning the real driving from large scale GPS traces, 
Proceedings of The 5th International Workshop on Pervasive Urban Applications, In 
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เกณฑ์ข้อ 11 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้สำเร็จการศึกษา 
 ในการปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาหรือไม่ เลือกตอบดังนี้ 
             มี (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 11.1) 

   ไม่มี (ข้ามไปทำ ข้อ 12) 
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ตารางที่ 11.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาทุกรายในปีการศึกษาที่ทำการประเมินในครั้งนี ้
ทั้งผลงานจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
รหัส-รายชื่อนักศึกษาผู้สำเร็จ

การศึกษาทุกรายในทุก
แผนการศึกษาในปีการศึกษา

ที่ทำการประเมินในครั้งนี้ 

โปรดระบุแผนการศึกษา 
ปริญญาโท  

(ก1 ก2 หรือ ข) หรือ 
ปริญญาเอก 

(แบบ 1 หรือแบบ 2) 

ชื่อผลงาน 
(หากไมไ่ด้เผยแพร่ 

ให้ระบุว่าไม่ได้
เผยแพร่) 

แหล่งเผยแพร่  
(หากไม่ได้เผยแพร่ ให้ระบุ

ว่าไม่มี) 
(แหล่งเผยแพร่รวมถึงการ

เผยแพร่ทาง PSU 
knowledge bank ด้วย) 

รหัสนศ. ชื่อ-สกุล 

6140320501 
นางสาวชนนิกานต์ สังข์เมฆ 

ปริญญาโท ก2 Fog - Cloud 
Computing 
Traffic Model 
and Performance 
Evaluation for 
Ubiquitous 
Sensor Network 
Infrastructure 

IEEE 2019 23rd 
International Computer 
Science and 
Engineering Conference 
(ICSEC) DOI: 
10.1109/ICSEC47112.20
19.8974817 

6140320503 
นายณรงค์ศักดิ์ เล็กบาพง 

ปริญญาโท ก2 The Control 
Model for 
Environmental 
Factor Effecting 
on Growth of St. 
John's Wort 

In 2019 16th 
International Joint 
Conference on 
Computer Science and 
Software Engineering 
(JCSSE), IEEE. 

Precise 
Automation and 
Analysis of 
Environmental 
Factor Effecting 
on Growth of St. 
John’s Wort 

IEEE Access 

ระบบระบุโรคในใบ
ย า ง ด้ ว ย ก า ร
ป ระม วลผลภ าพ
ดิจิทัล 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สังคม 
ความรู้ และดิจิทัล”. วันที่ 
24-25 ธันวาคม 2561 
จังหวัดเชียงใหม่ 

6140320507 
นางสาวเบญจวรรณ หนู
สุวรรณ 

ปริญญาโท ก2 การวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออก (ได้รับ
การตอบรับให้
เผยแพร่ ฉบับที่ 1 
ปี 2564) 

วารสารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 
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รหัส-รายชื่อนักศึกษาผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกรายในทุก

แผนการศึกษาในปีการศึกษา
ที่ทำการประเมินในครั้งนี้ 

โปรดระบุแผนการศึกษา 
ปริญญาโท  

(ก1 ก2 หรือ ข) หรือ 
ปริญญาเอก 

(แบบ 1 หรือแบบ 2) 

ชื่อผลงาน 
(หากไมไ่ด้เผยแพร่ 

ให้ระบุว่าไม่ได้
เผยแพร่) 

แหล่งเผยแพร่  
(หากไม่ได้เผยแพร่ ให้ระบุ

ว่าไม่มี) 
(แหล่งเผยแพร่รวมถึงการ

เผยแพร่ทาง PSU 
knowledge bank ด้วย) 

รหัสนศ. ชื่อ-สกุล 

Dengue Risk 
Mapping from 
Geospatial Data 
Using GIS and 
Data Mining 
Techniques (อยู่
ระหว่างการ
พิจารณา) 

International Journal of 
Online and Biomedical 
Engineering 

6140320509  
นายอนิรุทธิ์ ศรีวิเชียร 

ปริญญาโท ก2 Web-based 
Elderly 
Monitoring 
System with GIS 

In 2019 16th 
International Joint 
Conference on 
Computer Science and 
Software Engineering 
(JCSSE), IEEE. 

Comparison of 
Algorithm 
Selection to 
Analyze Elderly 
Activity 
Recognition 
Based on Sensor 
Data Using R 
Program 

In 2019 16th 
International 
Conference on 
Electrical 
Engineering/Electronics, 
Computer, 
Telecommunications 
and Information 
Technology (ECTI-CON), 
IEEE. 

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพ่ือการ
ประเมินคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สังคม 
ความรู้ และดิจิทัล”. วันที่ 
24-25 ธันวาคม 2561 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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11.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 1 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 2 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

ปริญญาโท แผน ข รายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ (บัณฑิตวิทยาลัยได้ออกประกาศเก่ียวกับเรื่องนี้ ดูได้ที่ 
https://grad.psu.ac.th/images/files/Practice/practice104.pdf)  

ปริญญาเอก แบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

ปริญญาเอก แบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

  

  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 12  การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
วิธีการประเมิน  

การนับรอบการปรับปรุงหลักสูตรนั้น สกอ. กำหนดให้นับจากปี พ.ศ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าปกของ
หลักสูตร ซึ่งต้องเป็นปีการศึกษาเดียวกับปีการศึกษาที่รับนักศึกษา (หากต่างกัน ให้นับปีที่ระบุบนปก) เช่น 
หากปกระบุปี 2559 หลักสูตรต้องปรับให้เสร็จและพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2564 (2559+5) 

  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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เกณฑ์ข้อ 13 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
ในการปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรหรือไม่ เลือกตอบดังนี้ 
            มีผู้เข้าศึกษา 

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

 ไม่มีผู้เข้าศึกษา (จบการรายงานข้อมูล) 
           
ข้อ 13.2 คุณวุฒิของผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษาที่ทำการประเมินในครั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมากหรือ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรรับนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการดำเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่
มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดำเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดำเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นนำ 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
นำ 
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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    ✓    

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 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 ได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการ

คำนวณ ได้มีการรวมข้อมูลร่วมกับการเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของ สกอ. เพ่ือใช้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของ

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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หลักสูตรและผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยพิจารณาให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

วิสัยทัศน์มหาวิทยลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ

เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 
2570 

พันธกิจ 
- สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และ

ประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
- สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
 
วิสัยทัศน์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคใต้และประเทศไทย 

ด้านการผลิตบัณฑิต และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการโดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
พันธกิจ 
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม 
- สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
- ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 
วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เป็นคณะชั้นนำของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พันธกิจ 

- ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 

- ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนอง ความ
ต้องการของชุมชน 

- บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
- ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติตามพันธกิจ มุ่งเน้น

ผู้เรียน และเป็นที่พ่ึงของสังคม สมรรถนะหลักขององค์กร เป็นสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อภาคการเกษตรธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน วัฒนธรรมองค์กร SCIT : 
Society Cooperation Innovation Targets มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน ทำงานเป็นทีม เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 
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ในการรายงานครั้งนี้หลักสูตร จึงนำเสนอวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
     และการสื่อสาร วิทยาการข้อมูล และสถิติ เพ่ือตอบสนองความต้องการในศาสตร์ต่างๆ 
(2) สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัยเพ่ือการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับงาน  
    ทางด้านวิทยาการคำนวณ รวมถึงพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

ทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) ดังนี้ 

PLO1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ กระบวนการทางคณิตศาสตร์   
         และสถิติ เพ่ือตอบสนองความต้องการในศาสตร์ที่สนใจ 
PLO2 สามารถสร้ างสรรค์ ผลงานและงานวิ จั ย เพ่ื อการประยุ กต์ ใช้ เทคโน โลยี สมั ย ใหม่   
         กับงานทางด้านวิทยาการคำนวณ รวมถึงพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
PLO3 สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงาน และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO4 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
         ตลอดเวลา 
PLO5 แสดงออกถึงการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคม 
         และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

โดยพิจารณาให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 1.1 
 

ตารางที่ 1.1 ความสอดคล้องของจุดประสงค์ของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
PLO ของหลักสูตร* 

1 2 3 4 5 
วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย 
ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัย
เป็นฐาน 

 
F 

 
F 

 
F 

 
      F 

 

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุ
วัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ใน
หลากหลายรูปแบบ 

  
F 

       
      F 

 

พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 

M F F   

พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่
การสอนเพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

  F F F 

F = Fully fulfilled (สอดคล้อง 80-100%); M = Moderately fulfilled (สอดคล้อง 40-79%); P = Partially fulfilled (สอดคล้อง 1-39%) 

*PLO1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อตอบสนองความต้องการในศาสตร์ที่สนใจ 
PLO2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานทางด้านวิทยาการคำนวณ รวมถึงพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
PLO3 สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงาน และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO4 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
PLO5 แสดงออกถึงการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
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ส่วนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะใช้มาตรฐานการเรียนรู้ ที่จำแนกออกเป็น 5 ด้านดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้นำมากระจายเป็นผลการเรียนรู้จำนวน  
5 ข้อ ดังตารางที่ 1.2 
 

ตารางที ่1.2 ความสอดคล้องของจุดประสงค์ของหลักสูตรกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
PLO ของหลักสูตร* 

1     2      3 4 5 
1. คุณธรรม จริยธรรม     F 
2. ความรู้ F F  F M 
3. ทักษะทางปัญญา M F  F  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   F  M 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ F F M F  
F = Fully fulfilled (สอดคล้อง 80-100%); M = Moderately fulfilled (สอดคล้อง 40-79%); P = Partially fulfilled (สอดคล้อง 1-39%) 

*PLO1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อตอบสนองความต้องการในศาสตร์ที่สนใจ 
PLO2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานทางด้านวิทยาการคำนวณ รวมถึงพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
PLO3 สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงาน และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO4 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
PLO5 แสดงออกถึงการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic  

(i.e. transferable) learning outcomes 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน จำแนกออกเป็น Subject Specific และ Generic ดังตารางที่ 1.3 

ตารางที่ 1.3 การจำแนกมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ข้อ ผลการเรียนรู้ 
Subject Learning Outcomes 

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

สารสนเทศ 
 ✓ 

   
 
 
 
 



62 
 

รายละเอียดผลการเรียนรู้บัณฑิตของหลักสูตรใหม ่ปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 มีวินัยตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเข้าใจผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
2. ความรู ้

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศประยุกต์ และที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบเป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2.2 มีความเข้าใจและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีข้อมูลและ
สารสนเทศประยุกต์ และที่เก่ียวข้อง 

2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยี
ข้อมลูและสารสนเทศประยุกต์และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ของศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 
3.2 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ 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 มีภาวะผู้นำมีความคิดริเริ่มสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

อย่างเหมาะสม 
4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำวิจัย 
5.2 มีทักษะการใช้ภาษาในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการเขียน 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและ

นำเสนอ รายงาน /วิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม 
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders  
ในการจัดทำหลักสูตรได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาหลักสูตร และผ่านที่

ประชุมของหลักสูตรดังนี้ 
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ จำนวน 3 ท่าน 
 3. สภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 5. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
 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    ✓    

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ออกแบบให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาเคมีและคณิตศาสตร์ประยุกต์และ
วิทยาการคำนวณ สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประจำบัณฑิต
วิทยาลัย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
โดยประกอบด้วยหัวข้อหลัก 8 หมวดได้แก่  

1. ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

AUN 2 
Programme Specification 
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4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล 
5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
6. การพัฒนาคณาจารย์ 
7. การประกนัคุณภาพของหลักสูตร 
8. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตร มีข้อกำหนดของหลักสูตรที่ชัดเจน โดยมีปรัชญาคือ ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานทางด้านวิทยาการคำนวณ มีทักษะในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและสากล รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ  
  หลักสูตรจะเน้นการปฏิบัติและทำวิทยานิพนธ์ คือ เป็นหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ที่มีการเรียนรายวิชา 
18 หน่วยกิต ร่วมกับทำวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต ดังตารางที่ 2.1 ซึ่งจะมีวิชาเลือกในวิชาเรียน 4 กลุ่มวิชา คือ 
กลุ่มวิชาเลือกด้านเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และสถิติ  กลุ่มวิชาเลือกด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มวิชาเลือกด้านสารสนเทศทางธุรกิจ และกลุ่มวิชาเลือกด้านการประยุกต์ (ประกอบด้วยกลุ่ม
วิชาเลือกย่อย ได้แก่ การเงินและการลงทุน คณิตศาสตร์ประกันภัย และคณิตศาสตร์ศึกษา) 

 

ตารางที่ 2.1 แผนการเรียนของหลักสูตร  

ลำดับ รายการ 
แผน ก แบบ ก 2 

(หน่วยกิต) 
1 

 
 
2 
3 

รายวิชา                              
1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
วิทยานิพนธ์  
วิชาสัมมนา ไม่นับหน่วยกิต  

18 
(12) 
(6) 
18 
2 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 
 

หลักสูตรได้เผยแพร่ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา  
คำแนะนำในการประกอบวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตร และเล่มหลักสูตร ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขต 
- เว็บไซตส์าขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ (http://scit.surat.psu.ac.th/ami) 
- เว็บไซตว์ิทยาเขต (http://surat.psu.ac.th) 
- เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยที่แสดงคู่มือการศึกษา (http://www.grad.psu.ac.th) 
- เฟสบุ๊คแฟนเพจของสาขาวิชา  

    (FB: สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ ม.อ. สุราษฎร์ธานี) 
- เฟสบุ๊คแฟนเพจของหลักสูตร  
  (FB: Master's Degree in Applied Mathematics and Computing Science, PSU SURAT) 
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2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
ในทุกภาคการศึกษา หลักสูตรเผยแพร่รายวิขาที่จัดสอนในหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ

นักศึกษา หลักสูตรมีรายละเอียดข้อกำหนดของทุกรายวิชาแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและทำให้บรรลุ
เป้าหมาย (มคอ. 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ผ่านระบบออนไลน์ 
(https://tqf-surat.psu.ac.th/) ก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 15 วัน โดยมีประธานหลักสูตร และ
ผู้บริหารระดับคณะ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ แผนการสอน เค้าโครงรายวิชา และแจ้งวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ให้
นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีรายวิชาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
2. อาจารย์ผู้สอนวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอน 
3. ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้สอนมีแผนปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะในรายงานใน มคอ.5 

ของปีการศึกษาก่อนหน้า โดยมีการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละป ี
กระบวนการและประเมินวิธีการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ ในละปี

การศึกษา มีดังนี ้
1. อาจารย์ผู้สอนมีการจัดทำผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 

ครบทุกวิชาหลังสิ้นสุดการศึกษาภาคการศึกษา 30 วัน และดำเนินการให้ครบทุกรายวิชาและ
ดำเนินการให้เสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2. การประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
3. การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders 
หลักสูตรได้เผยแพร่ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบาย

รายวิชา คำแนะนำในการประกอบวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตร และเล่มหลักสูตร ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

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

    (FB: สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ ม.อ. สุราษฎร์ธานี) 
- เฟสบุ๊คแฟนเพจของหลักสูตร  
  (FB: Master's Degree in Applied Mathematics and Computing Science, PSU SURAT) 

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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ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes 
การสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2560 (มคอ.2) ดำเนินการโดยใช้ปรัชญา วัตถุประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวกำหนดโครงสร้างหลักสูตร 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 และนำไปสู่การ
ปฏิบัติในรูปแบบของการจัดทำ มคอ. 3 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดหลัก ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป เช่นรหัสและชื่อ
รายวิชา จำนวนหน่วยกิต ผู้สอน ชั้นปีที่เรียน และสถานที่เรียน เป็นต้น วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินการ 
คำอธิบายรายวิชา จำนวนชั่วโมง การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละด้าน แผนการสอนและการ
ประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการประเมิน และการปรับปรุงการดำเนินการของ
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  การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์                    
934-502  สถิติประยุกต์และทัศนภาพสำหรับ 

การวิเคราะห์ 
                   

934-503  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและอุปกรณเ์คลื่อนที่                    
934-504  เทคโนโลยีสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ                    
934-505 สัมมนา 1                    
934-506 สัมมนา 2                    
934-507 เรขาคณิตเชิงคำนวณ                    
934-508  วิธีการเชิงตัวเลข                    
934-509  การวิเคราะห์หลายตัวแปร                    
934-510  เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ                    
934-511  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงประยุกต์                    
934-512  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                    
934-513  เทคโนโลยีเซนเซอร์                    
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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 
934-514 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่                    
934-515  วิทยาการข้อมูล                    
934-516 ปัญญาเชิงคำนวณ                    
934-517  หัวข้อพิเศษ 1                    
934-518  หัวข้อพิเศษ 2                    
934-519  การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายและสื่อสังคม                    
934-520  ธุรกิจอัจฉริยะ                    
934-521  การวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                    
934-522  วิทยาการคำนวณทางการตลาด                    
934-523  ทฤษฏีตลาดทุนและการตั้งราคา 

ของหลักทรัพย์ทางการเงิน 
                   

934-524 เศรษฐมิติทางการเงิน                    
934-525  ตราสารอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงทาง

การเงิน 
                   

934-526  คณิตศาสตร์การเงิน                    
934-527  หลักการบริหารความเสี่ยงและ 

การประกันภัย 
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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 
934-528 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 โดยในแต่ละวิชาจะมีการจัดทำแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ดังตารางที่ 3.1 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจำนวนผลการเรียนรู้ไปกำหนด
วิธีการสอนและวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังแสดงใน มคอ. 3 และถ่ายทอดไปยัง
นักศึกษาผ่าน Course Outline โดยมีการแจ้งวัตถุประสงค์ คำอธิบายรายวิชา แผนการสอน และการวัดและ
การประเมินผลในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 

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

การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่  
 1. หมวดวิชาบังคับ  
 รายวิชาบังคับจะประกอบด้วย การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์และทัศนภาพ

สำหรับการวิเคราะห์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักศึกษาจะได้รับความรู้ทักษะรอบด้าน
ในทางคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ การใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ และการนำไปใช้ประโยชน์ 
โดยเรียงลำดับตามทักษะและองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้รับในแต่ละภาคการศึกษา 

 2. หมวดวิชาเลือก  
 เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกที่นักศึกษาสนใจ หรือเป็นพ้ืนความรู้ก่อนที่จะทำวิทยานิพนธ์ ทำให้

นักศึกษาได้รับพัฒนาทักษะที่สูงขึ้นตามลำดับ และครบตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาเลือก คือ 

– กลุ่มวิชาเลือกด้านเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
– กลุ่มวิชาเลือกด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
– กลุ่มวิชาเลือกด้านสารสนเทศทางธุรกิจ  
– กลุ่มวิชาเลือกด้านการประยุกต์  

 3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 ส่วนในหมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์ หลังจากนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมในการเรียนรายวิชา

บังคับข้างต้น และมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการทำวิจัยของนักศึกษาด้วยการศึกษาบทความจากวารสารที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ หรือความสนใจของนักศึกษาด้วยตนเอง เพื่อถ่ายทอดและวิเคราะห์ร่วมกับคณาจารย์
ในรายวิชาสัมมนา 

หลักสูตรมีความเชื่อมโยงรายวิชา โดยมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้พ้ืนฐานต่อยอดความสัมพันธ์กับรายวิชา
เฉพาะด้าน แผนการเรียนของนักศึกษาจะเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  ตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรจะมีการปรับปรุงทุก 4 ปี เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  

ในการศึกษา 2561 ผลการดำเนินการของหลักสูตรแบบ ก แผน ก 2 เพ่ิงรับนักศึกษาในปีแรก มีรายวิชา
ดำเนินการทำ มคอ.3 และ มคอ.5 จำนวน 10 รายวิชา และมีการเขียนแผนปรับปรุงรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป และยังนำข้อเสนอแนะจากนักศึกษามาพิจารณาปรับปรุง
รายวิชาด้วย 
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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    ✓    

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 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 ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดำเนินไปตลอดชีวิต 

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยจากหลักการดังกล่าวข้างต้นนำสู่
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการ
ปฏิบัติ  (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based 
Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning) และการเรียนรู้ โดยการบริการสังคม 
(Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง”  เป็นแนวทางในการดำเนินการ 

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ ได้มี
ปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้ 

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

หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอน โดยยึดตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้ปรับตัวให้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป พัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง และ
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กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติ ได้ทดลอง ได้ฝึกคิด แก้ปัญหา หาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายข้อมูล และ
สรุปผลได้ด้วยตนเอง 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. จัดเปิดวิชาเลือกให้กับนักศึกษาที่สนใจและต้องการ  
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 
หลักสูตรได้จัดโครงสร้างในแต่ละชั้นปีตามลำดับการเรียนรู้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการการเรียนรู้ในทุก

รายวิชา โดยแต่ละรายวิชามีวิธีการสอน การเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
อาจารย์ผู้สอนนำมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่รับผิดชอบมากำหนดแผน และวิธีการสอนให้สอดคล้อง
ทั้งหมด ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา และมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการสอนและ
การวัดผล โดยแจ้งในคาบแรกของการเรียนการสอน และ มคอ.3 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือสะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ตอบสนอง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยกำหนดกลยุทธ์ 
วิธีการสอน หรือกิจกรรมที่หลักสูตรดังนี้ 

คุณลักษณะ กลยุทธ์ วิธีการสอน หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
 
 

1. ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์
งานที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
2.  การพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าสู่งานวิจัย
และประยุกต์ใช้ด้านเคมีประยุกต์ 

2. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2.  จัดกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมใช้
ภาษาอังกฤษ 
3.  ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

3. มีความสามารถด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

จัดการเรียนการสอนที่ ส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐาน 
ข้อมูลต่างๆ และ web base application  

4. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
2. สอดแทรกจิตสำนึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการทำ
กิจกรรมของนักศึกษา 
3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
หลักสูตรได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Life-long Learning ดังนี้ 

– รายวิชาสัมมนา เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะได้รับฝึกให้มีทักษะในการค้นคว้าความรู้จากแหล่งต่างๆ 
ภายนอกห้องเรียน และนำความรู้ที่ได้มาประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตลอดจนการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่มานำเสนอ อภิปราย และถกปัญหา หน้าชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ที่สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ 

– รายวิชาวิทยานิพนธ์ ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคนมีการรายงานเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ในการประเมินในแต่ละรายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พิจารณาจากการที่นักศึกษาเข้าเรียนตรงต่อ
เวลา การส่งงานทันตามเวลากำหนด มีความซื่อความสัตย์ในการเสนอข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิทยานิพนธ์ 
ในการเรียนการสอน อาจารย์ได้รากในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพเคมี ตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในวิชาเรียน  

การประเมินด้านความรู้และทักษะทางปัญญาดำเนินการควบคู่กันไป เบื้องต้นมีการสอบข้อเขียน และการ
ถามตอบในชั้นเรียน เพ่ือซักซ้อมให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาความรู้ที่ได้รับ ในทุกรายวิชามักมีการให้ นักศึกษาได้
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากวารสารต่างประเทศในหัวข้อที่เก่ียวข้องของรายวิชานั้น ๆ ทำรายงานและนำเสนอปากเปล่า
ในชั้นเรียน และประเมินจากการตอบคำถามของอาจารย์ เพ่ือแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีทักษะทางปัญญาใน
การคิดวิเคราะห์ และสามารถเพ่ิมพูนความรู้ของตนเองได้ โดยอาศัยความรู้ที่ได้รับจากข้ันเรียนเป็นพื้นฐาน 

ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้จากการทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน เช่น การแบ่ง
กันใช้เครื่องมือในการทำวิจัย มีการจองเวลาทำงานล่วงหน้า ตลอดจนรายงานความผิดปกติของเครื่องมือทุก
ครั้งที่มีการใช้งาน และรายงานให้ผู้ดูแลทราบ 

ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากทำปฏิบัติการ ทำวิทยานิพนธ์ และรายงานผลที่ได้ นอกจากนี้วัดจากการที่นักศึกษามีความสามารถ
ในการสื่อสาร โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่และฐานข้อมูล ในการค้นคว้าหาข้อมูล นักศึกษาต้องความรู้ภาษาอังกฤษ
ในระดับที่อ่านบทความจากวารสารต่างประเทศ เข้าใจและอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ ทัง้ในการเขียนรายงาน และ
การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 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    ✓    

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes 
การประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ มีดังนี้ 
1. นักศึกษาใหม่ ผ่านการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงวิชาการ เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมต่อการ

เรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 โดยกำหนดคุณสมบัติผู้เรียน หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 2.50 หรือ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้รับนักศึกษาจำนวน 7 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ เลือกเรียนในแผน ก แบบ ก 2 และได้เรียนตามแผนการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 1 ครบถ้วนทุกวิชา โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ผ่าน (GPAX มากกว่า 3.00) แสดงให้เห็น
ว่าเกณฑ์การประเมินนักศึกษารับเข้า สามารถใช้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ เพ่ือศึกษาในหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



79 
 

2. นักศึกษาที่กำลังศึกษา นักศึกษาได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (รวมทั้งรายวิชาวิทยานิพนธ์) 
ประกอบด้วยด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามที่แต่ละรายวิชาระบุไว้ใน มคอ.2 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2560 ในแต่รายวิชาที่เปิดสอนได้มีการระบุรูปแบบการประเมินที่
หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียน รายงาน การบ้าน และการนำเสนอหน้าชั้น เป็นต้น และสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้หลักที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 และ มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา นอกจากนี้ยังมีการแบ่งคะแนนของแต่ละ
รูปแบบการประเมินให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเรียน  

3. นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร และมหาวิทยาลัยกำหนดตามที่ระบุ
ไว้ใน มคอ. 2 และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 โดยมี
ข้อกำหนดดังนี้ 
  - การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เป็นการวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครบทุกด้าน และผลการเรียนรู้ทั้ง  
      5 ด้าน ในระหว่างศึกษาของหลักสูตร 
  - สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  - มีผลงานตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการ หรือผลงานตีพิมพ์ที่ สกอ. รับรอง 
ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
1. นายณรงณค์ศักดิ์ เล็กบางพง 
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ  
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซนต์จอร์นเวิร์ดโดยใช้อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 
(Environmental Factor Effecting on Growth of St. John’s Wort by using Internet of Thing) 
วันจันทร์ที ่18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมทุ่งใสไช สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting 
 
2. นายอนิรุทธิ์ ศรวีิเชียร 
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ  
ระบบการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของผู้สูงอายุภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยอาศัยสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีเซนเซอร์ 
Tracking and Monitoring System for Elderly Activity in Indoors and Outdoors Based on 
Geoinformatics and Sensor Technology 
วันอังคารที ่19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมทุ่งใสไช สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting 
 
3. นางสาวเบญจวรรณ หนูสุวรรณ 
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ  
การระบุปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
Identification of risk factors for Dengue infection using data mining technique 
วันพฤหัสบดีที ่20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.30 น.  
ณ ห้องประชุมทุ่งใสไช สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting 
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4. นางสาวชนนิกานต์ สังข์เมฆ 
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ  
แบบจำลองเส้นทางการประมวลผลแบบฟ็อก-คลาวด์สำหรับการปรับใช้บนเครือข่ายเซนเซอร์แบบทุกหนทุกแห่ง 
Fog - Cloud Computing Traffic Model for Deploying on Ubiquitous Sensor Network 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมทุ่งใสไช สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting 
 
โดยการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครบทุกด้าน และผลการเรียนรู้ทั้ง  
5 ด้าน ในระหว่างศึกษาของหลักสูตร นอกจากนี้ยังสามารถสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดตามเวลา และมีผลงานตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการ หรือผลงานตีพิมพ์ที่ สกอ. รับรอง 
 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
หลักสูตรกำหนดเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ด้าน คือการประเมินการรับเข้า การติดตามความก้าวหน้า

ระหว่างการศึกษา และสำเร็จการศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยมีการประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกันทั้ง
ขั้นตอนการประเมิน ลักษณะการประเมิน และช่วงเวลาการประเมิน ก่อนการประเมิน ดังนี้ 

1. การประเมินการรับเข้า ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ โดยมีช่วงเวลาในการรับสมัคร ขั้นตอนใน
การสมัคร และการประเมินผลเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
(http://www.grad.psu.ac.th) เว็ บ ไซ ต์ ข อ งส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ป ร ะ ยุ ก ต์ แ ล ะ ส า ร ส น เท ศ 
(http://scit.surat.psu.ac.th/ami) เฟสบุ๊คแฟนเพจของสาขาวิชา (FB: สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ
สารสนเทศ ม.อ. สุราษฎร์ธานี ) และเฟสบุ๊คแฟนเพจของหลักสูตร (FB: Master's Degree in Applied 
Mathematics and Computing Science, PSU SURAT) 

2. การประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
รูปแบบการประเมินทั้งการอภิปรายในชั้นเรียน การนำเสนองาน และการสอบข้อเขียนประมวลความรู้   
เป็นไปตามหัวข้อ ช่วงเวลา น้ำหนักคะแนน ในการประมวลผลรายวิชา นอกจากนี้ ผู้สอนยังได้ทำการประเมิน
ความมีประสิทธิผลในรูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ใน มคอ. 5 โดยนักศึกษาจะได้รับทราบในห้องเรียน และผ่านระบบประมวลรายวิชา 

3. การประเมินผลก่อนการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการนำเสนอผลการทำ
วิทยานิพนธ์ต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีผลการตีพิมพ์ในวารสารที่ สกอ.รับรอง ซึ่งนักศึกษาจะได้รับ
ข้อมูลผ่ าน เล่มหลักสู ตร มคอ. 2  (ผ่ าน เว็บ ไซต์  http://scit.surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/ 
curiculum/graduate) และ/หรือ ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ (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 หรือนำเสนอ เพ่ือให้นักศึกษาได้
ทวนสอบคะแนนกับอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้แต่ละรายวิชาจะมีการพูดคุยระหว่างผู้สอน เพ่ือนำข้อเสนอแนะ
และข้อวิพากษ์ต่างๆ ที่นักศึกษาเข้าไปประเมินในระบบประเมินการสอน นำมาปรับปรุงการสอนและการ
ประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป ใน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา ในรายวิชาสัมมนา มีการประชุมผู้สอนร่วมกัน
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เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ทำให้เกรดของนักศึกษามีความยุติธรรมและเชื่อถือได้
มากขึ้น 

ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานวิจัยและตอบคำถามจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยผลสอบ จะเป็นการลงความเห็นของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยจัดสอบในแบบสาธารณะซึ่งนักศึกษา
จะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

ทุกรายวิชามีการประกาศคะแนนการสอบแต่ละครั้งให้นักศึกษาทราบ ในบางรายวิชามีการชี้ข้อที่
นักศึกษาผิดพลาดให้เห็นเพ่ือให้นักศึกษาปรับปรุง ในรายวิชาสัมมนา อาจารย์จะให้ข้อแนะนำและชี้จุดบกพร่อง
ต่างๆ ให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการสัมมนาครั้งถัดไป ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีชั่วโมงพบนักศึกษาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และประเมินผลการ
เรียนรู้ ผ่านการสังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกมา และชี้แนะเพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับปรุงผลการเรียนรู้
บางประการที่นักศึกษา ยังมีพัฒนาการไม่ดีเท่าที่ควร โดยสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละภาคการศึกษา จะมีการ
นำเสนอความก้าวหน้าให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรได้เข้ารับฟัง ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ 
 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 

นักศึกษาสามารถร้องเรียนผ่านหลายช่องทาง และหลายระดับ เช่น ผ่านประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ช่องทางร้องเรียนของบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยระดับ 
วิทยาเขต เมื่อกรรมการบริหารหลักสูตร หรือกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งให้นักศึกษา
ทราบถึงแนวทางการแก้ไข โดยในปีการศึกษา 2562 ไมป่รากฏการร้องเรียน 
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Criterion 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   ✓    

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

   ✓    

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

   ✓    

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

   ✓    

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

   ✓    

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

   ✓    

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

   ✓    

Overall opinion    ✓    

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 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 

การวางแผนและดำเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ควบคุมโดยการบริหารของงานแผนและนโยบาย งานบริหารงานบุคคลและงานวิจัย โดย
อัตรากำลังวิเคราะห์จากความต้องการจำเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น แผนการเกษียณอายุของบุคลากร 
แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่บุคลากรทุกคนถูกกำหนดให้มีแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าทางสายงาน และเพ่ือเสริมขวัญและกำลังใจจึงมีการยกย่องชมเชยบุคลากร เช่น การได้รับ



84 
 

ตำแหน่งทางวิชาการ หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการ
มีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

สาขาวิชาปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นประจำทุกปี โดย
นำมาพิจารณาในที่ประชุมสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินงานในปีที่แล้ว โดยสาขาวิชาสามารถ
ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมบริหาร
หลักสูตรเนื่องด้วยยังเป็นไปตามคุณสมบัติทุกประการ 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรสามารถบริหารอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ประจำ
หลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง ตามแผนที่วางไว้ จากตาราง 6.1 แสดงข้อมูลจำนวนอาจารย์ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 16 คน มีจำนวนผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 4 คน และอาจารย์ 12 คน โดยมีอาจารย์ที่กำลังยื่นขอรองศาสตราจารย์ 2 คน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 6 คน โดยทางสาขาวิชาได้สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการให้ยื่นขอ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีอาจารย์ 4 คน อยู่ในกระบวนการทำผลงานทางวิชาการและยื่นประเมินการ
สอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ มีคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิด
เป็น 100%    

 

ตารางที ่6.1 จำนวนตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของคณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ  

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน (%) ปริญญาเอก (%) 
Professor  0 (0%)  0 (0%)  
Associate Professor  1 (6.66%)  1 (6.66%)  
Assistant Professor  7 (46.67%)  7 (46.67%)  
Lecturer  7 (46.67%)  7 (46.67%)  
Total  15 (100%)  15 (100%)  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ขอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก คุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก
และกรอบภาระงาน ไปยังหน่วยงานเจ้าของอัตรา 

เริ่มต้น 

 

หน่วยงานเจ้าของอัตราแจ้งรายละเอียดการเปิดรับสมัคร 

ขออนุมัติดำเนินการสอบคัดเลือกพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

สอบคัดเลือก 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พิจารณาอนุมัติ 

Yes 

No 

ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่กำหนด 

จัดทำเอกสารเสนอคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพิจารณาใบสมัคร 
เพ่ือคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพิจารณาใบสมัครและส่ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปยังบริหารงานบุคคล 

1 
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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 คณาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชามีการประชุมเพ่ือกำหนดภาระ
งานสอนในแต่ละรายวิชา โดยกำหนดให้ความเหมาะสมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ จำนวน
ชั่วโมงสอนรวมของอาจารย์แต่ละท่านจะถูกนำมาพิจารณาเพ่ือเกลี่ยภาระงานสอนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
ส่งไปยังหัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาภาระงานสอนอีกครั้งโดยพิจารณาจากภาระงาน
ของอาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกับงานบริหารของอาจารย์แต่ละท่าน  
            ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ  
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการ
ประชุมเพ่ือกระจายภาระงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม   
  

ตารางที่ 6.2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ 

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
2562 2.50 10 1 : 4 

 
 

1 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่กำหนด  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

รับรายงานตัวบุคลากรใหม่ 

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

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ เพ่ือการกำหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ และทักษะของอาจารย์ใหม่ และนำเข้าพิจารณาในการประชุม
หลักสูตร มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการรับสมัครแก่บุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง  เพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
หลากหลาย มีการสอบสัมภาษณ์ สอบสอน ที่เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่
ประกอบด้วยบุคลากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรมีการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการทำงาน
ของอาจารย์ มีการกำหนดมาตรฐานภาระงานที่เหมาะสม หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านพัฒนาตนเอง
โดยการร่วมประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ของ สกอ. ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัต ิ 
 

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ                                                                    
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล                                             
2. กำหนดภาระงานของตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                                                                                                     
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย                                                        

3.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว  
       เป็นประธานกรรมการ                                                                   

3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว  
       เป็นกรรมการ                                                                             

3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ                                                                             
4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก                                                           

4.1 กำหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม 
        กับตำแหน่ง                                                                                                    

4.2 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก                                                                                      
5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี้                                                                                   

5.1 สอบข้อเขียน                                                                                                               
5.2 สอบปฏิบัติ                                                                                                                  
5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด                                           
5.4 วิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงาน 

       ให้มหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนน 
   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
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กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ                                                                          
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน                                                                            
2. กำหนดภาระงานของตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                                                                                     
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก                                                                                    
4. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนด                                                      
5. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก       
                                                                            
นโยบายในการจ้างงานบุคลากรสายวิชาการ                                                                   
  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้จ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่ง
จ้างและลงนามในสัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้                                 

1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น                                                                                                                                   
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แตไ่ม่เกิน 5 ปี                                                                                                         
3. พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และ

ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบเกษียณอายุตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด                    

4. การทำสัญญาจ้างให้ทำตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้างกำหนดข้อตกลง
เกี่ยวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย                                                                                                                  

5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการไว้อย่างชัดเจน ได้แก่  
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักจำนวน 5 ข้อ                                                                          

1. จริยธรรม 
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                   

2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ                                                                                                      
ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ  

3. การทํางานเป็นทีม                                                                                                    
4. ความตั้ งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นส่วนหนึ่ งของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้ ง

ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม                                                                                                                                    
5. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                                                                                     

ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์                                                            

6. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มา
ก่อน                                                                         
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สมรรถนะเฉพาะงาน จำนวน 3 ข้อ ได้แก่                                                                          
1. ความรู้ความเขา้ใจในงานที่รับผิดชอบ            

มีความรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้                                                                             

2. ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ                                                                             
มีทักษะ ความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 

3. ความสามารถในการประสานงาน                                                                        
การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

และชัดเจนโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่เหมาะสมทำให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่า ย
และบรรลุเป้าหมายของงาน 
 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities 

are implemented to fulfil them 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ ได้ดำเนินการ

ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
สนับสนุนการพฒันาในวิชาชีพ อาทิ   

– สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ เพ่ือศึกษาทำงานวิจัยในต่างประเทศ                                                                                                          
– สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่สนใจ หรือที่เกี่ยวข้องกับ

การทำงานในทุกปี โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละ 10,000 บาท/ปี    
– สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีดำรงตำแหน่งอาจารย์ 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการของหลักสูตร โดยให้หลักสูต รส่งโครงการ
มายังคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพ่ือพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ ละปี และเมื่อ
โครงการได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงนำมากำหนดเป็นปฏิทินการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรประจำป ีเพ่ือกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบโครงการ 
            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ  
ได้ดำเนินการโดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรไปแล้ว อาทิ                                                                                                
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม่   

อาจารย์ใหม่ทุกท่านที่เริ่มปฏิบัติงานได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทั้งที่จัดขึ้น
โดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และได้เข้าร่วมการประชุมในหลักสูตรทุกครั้ง ทำให้ทราบแล ะ
เข้าใจในหลักสูตรเป็นอย่างดี และยังมีโครงการต่าง ๆ ให้ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่  โดยสามารถติดตาม
รายละเอียดต่าง ๆ ได้ท่ี http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/scholarship 
โครงการที่เน้นทางด้านการเรียนการสอน ได้แก่                  

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติทางด้านวิทยาข้อมูล PSU SURAT workshop on Data Science 
2. กิจกรรม Lunch Talk เรื่อง การสอนสดในระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM และอ่ืนๆ 
3. กิจกรรม Lunch Talk เรื่อง Guide to selecting technology for online classroom 
4. กิจกรรม Lunch Talk เรื่อง การจัดทำหลักสูตรแบบโมดูล 
5. กิจกรรม Lunch Talk เรื่อง เล่าสู่กันฟัง ... PSU-TPSF ระดับ วิชชาจารย์ (Professional Teacher) 
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6. ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
7. ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือศึกษาระดับปริญญาเอก หรืระดับวุฒิบัตร 

ภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 
โครงการที่เน้นด้านการวิจัย ได้แก่         

1. โครงการอบรมคลายปมปัญหา นำพาสู่ความสำเร็จ  
2. การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี

งบประมาณ 2562    
โครงการที่เน้นด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร จากการสำรวจคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พบว่าอาจารย์จากทุกหลักสูตรต้องการพัฒนาตนเอง เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA ซึ่ง
ทางคณะ ฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  สามารถ
นำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรได้ ดังนั้น คณะ ฯ จึงได้นำเสนอความต้องการให้ทางสำนักงานวิทยาเขตทราบ
และทางวิทยาเขตได้ให้การสนับสนุนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนรายงานประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ AUN-QA ให้แก่คณาจารย์ทั้ง 2 คณะ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 อาจารย์จากทุกหลักสูตรได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว 
 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service                                                                            
เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ 

เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาสวันสำคัญ
ของวิทยาเขต ดังนี้                              

1) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท                                                                                             
2) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)                                                            
3) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)   

 
กระบวนการประเมินการสอน (ตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ)                                                                                 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบันกำหนด ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย                                                                                             

1. คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ 554 เสนอขอ
กำหนดตำแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ                                                                                      

2. หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ                                                                                                 
ผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอนด้วย โดยอาจจะขอรับการประเมินผล
การสอนล่วงหน้าก่อนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่เกิน 3 ปี  
 
กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดำเนินของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการประกาศเกณฑ์ในการ
ประเมินผลงานของแต่ละหลักสูตร) ผลต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
วิชาการ ดังนี้                             
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1) รอบการประเมิน ให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้                                                                                                   
1.1 ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม                                                     
1.2 ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม                                               

2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน                                                                                              
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน ร้อยละ 80                                                                                                
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 

3) การกำหนดระดับผลการประเมิน  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  กำหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้                                    
4.1 ระดับท่ี 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา 

และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ                                                    
4.2 ระดับท่ี 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน                                                                                                    
4.3 ระดับท่ี 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย     
                                                        

สมรรถนะบุคลากร (การกำหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online                                                           
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ ดังนี้                                                                                    

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) บุคลากรสายวิชาการ  

ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จำนวน 5 ข้อ และข้อ 3) จำนวน 3 ข้อ บุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จำนวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจำนวน 3 ข้อ 
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 15 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกทั้ง 15 คน และอาจารย์ประจำมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกครบ 100%  

ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูล
บุคลากรด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหารและอ่ืนๆ) ผลงานทางวิชาการ 
และประวัติการเข้าประชุม อบรมสัมมนา ข้อมูลบางส่วนถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อการพัฒนาและเพ่ิมค่าจ้าง และเป็นประวัติผลงานของแต่ละบุคคลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว   
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ตารางที่ 6.3 จำนวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ
วิทยาการคำนวณ 

Category M F 
Total Percentage of 

PhDs Headcounts FTEs 
Professors - - - - 0 
Associate Professors 1 - 1 - 100 
Assistant Professors 1 6 7  100 

Full-time Lecturers 5 2 7  100 
Part-time Lecturers - - - - 0 
Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - 0 

Total 7 8 15  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] 

  ✓     

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] 

  ✓     

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
Overall opinion   ✓     

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
  นอกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนสายวิชาการแล้ว เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
ยังความสำคัญเช่นกัน โดยภารกิจสายสนับสนุนจะขึ้นอยู่กับการบริหารภายใต้สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต  
สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเครื่องมือกลาง
เจ้าหน้าที่ งานบรรณสารสนเทศ งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  งานบริการคอมพิวเตอร์ งาน เครือข่าย 
โปรแกรมเมอร์ งานผลิตสื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์อยู่ภายใต้ศูนย์สนเทศและการ
เรียนรู้ 
 

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 
– มีการวางแผนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับผิดชอบด้านกำลังคนทั้งหมด 
– มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้มีการดำเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย 

รวมทั้งงานบริการวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
– มีการวางแผนการดำเนินการที่ชัดเจน นโยบายจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับสิ่งที่หน่วยงาน

ต้องการ  
  งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการวางแผน เรื่อง อัตรากำลังคนสายสนับสนุน เพ่ือให้การบริการทั้งทางด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนภายใต้การ
บริหารจัดการระดับคณะ ซึ่งเป็นการบริหารจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลงานวิชาการ 
3 คน ดูแลงานบริหาร 3 คน ซึ่งต้องคอยสนับสนุนหลักสูตรที่มีอยู่ทั้งหมด 16 หลักสูตร ทำให้เกิดความไม่
คล่องตัวในการบริการให้แก่หลักสูตรและนักศึกษาที่มาประสานงานเรื่องโครงงานก็มีจำนวนมาก  อีกทั้งใน
ช่วงเวลานี้มีการปรับปรุงหลักสูตร เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้ามาช่วยบริการติดต่อประสานงาน ทางวิทยาเขตจึงส่ง
เจ้าหน้าที่เฉพาะทางมาช่วยให้คำปรึกษา ดูแลนักศึกษาโครงงาน และการจัดโครงการบริการวิชาการ คือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงิน ทำให้เจ้าหน้าที่งานวิชาการสามารถ
ช่วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มากข้ึน  
 
รายการหลักฐาน 
จำนวนตำแหน่งเพิ่มใหม่ ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 
http://192.168.240.181/qasi/upload/2051360575.pdf 

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

determined and communicated 
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน มีดังต่อไปนี้  

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 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. กำหนดภาระงานของตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
 3. ดำเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั่วไปและดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
     3.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติ และ  
     3.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้
คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอย่าง
รอบคอบและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย  
 
รายการหลักฐาน 

- การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (28 
มก ราคม  พ .ศ .2563) http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=news& 
amp;category=8&amp;id=2928 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพ่ือจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ  http://www.surat.psu.ac.th/demo/ 
news_detail.php?name=news&amp;category=8&amp;id=2953 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง http://www.surat.psu.ac.th/demo/ 
news_detail.php?name=news&amp;category=8&amp;id=2973 

 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน สำหรับการ
ประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ ดังนี้ 
    1. จริยธรรม หมายถึง การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มาตดิต่อ 
    3. การทำงานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หน่วยงาน
หรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
    4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้  สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใ ช้ความรู้ 
ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
    5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ 
การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทำได้มาก่อน 
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 มีการสร้างระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนโดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
      1. รอบการประเมิน ให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
           1.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
           1.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม  
      2. องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน 
           2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
           2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
      3. การกำหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
           - ระดับดีเด่น     คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100  
           - ระดับดีมาก     คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89 
           - ระดับด ี         คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79 
           - ระดับพอใช้     คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 
           - ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
      4. ระดับการประเมิน กำหนดให้มีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 

4.1 ระดับท่ี 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
      จำนวนตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ 
4.2 ระดับที่ 2 ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ   
      ปฏิบัติราชการ จำนวนตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบั ติราชการและให้
ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล  
  ในปีการศึกษา 2562 ความพึงพอใจของนักศึกษาโดยเฉลี่ย ที่มีต่อการบริการของห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ คือ 3.98 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และมีข้อเสนอแนะหลัก คือ การยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องมือ
และความพอเพียงของเครื่องแก้ว ทั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางได้รับทราบ
ปัญหาแล้วและกำลังดำเนินการแก้ไขระบบยืม-คืนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
รายการหลักฐาน 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องโครงงาน_วิจัย 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpq3em7Ov4wW_QermGTIT86myE6EbYY
WoVniX7uuZCk-1lHg/viewform 

- แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ1MNbVqh5LnAuzmfxrtdtnHx698- 
1Wpfnf5RBz6r8tlqcPQ/viewform 
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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 กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้  
1. โครงการการสร้างความเป็นเลิศในงานบริการและการสื่อสารในงานบริการ (Service 

Communication and Service Excellence) 
2. โครงการบรรยายทำความเข้าใจพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HR for HR (Heart Reset for Human Resource) 
4. โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำปี 2562 
5. โครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มผู้อำนวยการกองและเลขานุการคณะ 
6. โครงการอบรม เสริมส ร้ างสุ ขภ าวะ  การทำงาน ให้ ป ระสบความสำเร็ จอย่ างยั่ งยื น 

โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน 
– มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้สามารถทำงานได้ตามสมรรถนะหลักที่

กำหนดไว้ 
– หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ กองการ

บริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้สังกัดกับทางคณะฯ 
และหลักสูตร 

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

– ไม่มีการกำหนดจำนวนชั่วโมงในการอบรมต่อปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากบาง
โครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของ
กิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้
บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด 

– แม้จะมีสัดส่วนงบพัฒนาและฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนต่องบประมาณทั้งหมด แต่
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณ 

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อีกทั้งยังสนับสนุน
ให้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาด้วยเช่นกัน ทางวิทยาเขตได้ทำการวิเคราะห์เรื่องการจัดอบรม โดยให้โอกาส
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในการเลือกเข้าอบรมหลักสูตรที่สนใจและสอดคล้องกับลักษณะงานของตน จากการที่มี
นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทำให้ทางวิทยาเขตได้จัดสิทธิ์การเรียน Tell Me 
More ให้แก่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทางในการสื่อสาร  ทำให้
นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาหรือมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีความสะดวกในการมาติดต่อราชการมากยิ่งข้ึน 
 
รายการหลักฐาน 
ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา http://192.168.240.181/qasi/upload/2020-03-042028284581.pdf 
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7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 

มีการสร้างระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อมี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้  
      ระดับชำนาญการ ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้   
            1. วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
            2. วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
            3. วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
      ระดับชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

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

– บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากขาด
ระบบการวางแผนในการทำงาน ขาดพ่ีเลี้ยงและความแม่นยำเรื่องของระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการทำงาน บุคลากรสายสนับสนุนจึงมักมีความเครียดและแรงกดดันสูง   

 
ความก้าวหน้าของสายสนับสนุนทำได้โดยขอตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ตามรายละเอียด http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_170.pdf อีกทั้งยังมีการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นซึ่งเป็นผู้มีความ
ประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเทและเสียสละ 
เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้
บุคลากรดีเด่นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี 
 
ตารางที่ 7.1 จำนวนบุคคลากรสายสนับสนุน เดือนสิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563  

Support Staff 
บุคคลากร 

         Highest Educational Attainment 
                  ระดับการศึกษาสูงสุด Total 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  บคุลากรห้องสมุด - 1 2 1 - 4 
บุคลากร
หอ้งปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

1 1 18 4 1 25 

บุคลากรศูนย์
สารสนเทศ 

 2 10 1 
- 

13 

บุคลากรด้านงาน
บริหาร 

7 5 63 7 
- 

82 

บุคลากรด้านบริการ - - 17 7 - 24 
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Support Staff 
บุคคลากร 

         Highest Educational Attainment 
                  ระดับการศึกษาสูงสุด Total 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วิชาการนักศึกษา 
บุคลากรด้านบริการ
งานพัฒนานักศึกษา 

- - 
8 1 

- 
9 

บุคลากรด้านงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

- - 
6 1 

- 
7 

บุคลากรศูนย์กีฬา - - 5 - - 5 
บุคลากรด้านบริการ
วิชาการชุมชน 

- - 
1 1 

- 
2 

บุคลากรวิทยาลัย
นานาชาติ 

- - 
1 1 

- 
2 

Total 
รวม 

8 9 131 24 1 173 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   ✓    

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

   ✓    

8.3 There is an adequate 
monitoring system for student 
progress, academic performance, 
and workload [3] 

   ✓    

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

   ✓    

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

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

   ✓    

Overall opinion    ✓    

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

published, and up-to-date 
หลักสูตรวางแผนการรับจำนวนนักศึกษาที่หลักสูตรสามารถรับได้ โดยมีกระบวนการคัดเลือกและ

ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
– หลักสูตรมีนโยบายการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรตามคุณลักษณะเฉพาะและความเหมาะสม

ของหลักสูตรอย่างชัดเจนและกำหนดแผนการรับนักศึกษา ดังระบุใน มคอ.2 และปีถัดไปจะได้มีการ
ประชุม เพ่ือกำหนดแผนทบทวนการรับนักศึกษา 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 (http://grad.psu.ac.th)  

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

evaluated 
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา เกณฑ์ในการคัดเลือก ช่องการรับนักศึกษาและประเมินการรับ

นักศึกษา ดังนี้ 
1. หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและได้กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาใน

หลักสูตร (มคอ. 2) คือรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้กรอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาของ
หลักสูตรในหน้า 1 และหมวด 3 (ระบบการจัดการศึกษาการดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร) และตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ที่สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดของหลักสูตร 

2. ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนดใน
หลักสูตร และใช้การสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง การสัมภาษณ์มีเกณฑ์ประเมินอย่าง
ชัดเจน มีการนำผลการประเมินมาประชุมในกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษา 
และสรุปผลการคัดเลือก แล้วประกาศให้นักศึกษาทราบ โดยข้อมูลการคัดเลือกของวิทยาเขตสุราษฎรธานี  
จะผ่านกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี อ.เมือง 
จ.สุราษฎรธานี 84000 โทร. 0-7735-5450 E-mail: siriwan.woh@psu.ac.th 

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

- การรับสมัครประจำปีการศึกษา ช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 
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- การรับสมัครตลอดปีการศึกษา ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - ธนัวาคม 
- กรณเีขา้ศึกษาในภาคการเรียนที่ 1 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน  
- กรณีเข้าศึกษาในภาคการเรียนที่ 2 ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  

การรับนักศึกษาใหม่ได้แสดงจำนวนรับการเข้าศึกษาตามประกาศรับสมัครและได้จำแนกข้อมูลจำนวนรับ 
จำนวนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวนผู้มารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวนนักเรียนยืนยัน
สิทธิ์ จำนวนนักเรียนมารายงานเป็นนักศึกษาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 8.1 Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2562 5 10 5 
2561 7 10 6 

 

สำหรับจำนวนนักศึกษาที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้มีกำหนดการประชุม  
เพ่ือวางแผนเพ่ือให้มีนักศึกษาเข้าศึกษาตามเป้าหมาย เช่น สร้างเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
(http://scit. surat.psu.ac.th/chem/index.php/en/curiculum/graduate) เฟสบุ๊คแฟนเพจของสาขาวิชา 
(FB: สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ ม.อ. สุราษฎร์ธานี) และเฟสบุ๊คแฟนเพจของหลักสูตร  
(FB: Master's Degree in Applied Mathematics and Computing Science, PSU SURAT) 

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

performance, and workload 
หลักสูตรมีระบบเพ่ือกำกับดูแลนักศึกษา และติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา พฤติกรรมการ

เรียน และภาระการเรียนของนักศึกษาดังนี้ 
1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในช่วงแรกที่นักศึกษายังไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ จะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรช่วยกันดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะกำกับดูแลนักศึกษาให้ทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จ
ตามเวลาที่กำหนด 

2. การติดตามความก้าวหน้าในแต่ละรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน จะมีการสอบเก็บคะแนนในรูปแบบการ
สอบเก็บคะแนนย่อย การสอบกลางภาค การนำเสนองาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการ โดยหลักสูตร
จะติดตาม กำกับ และดูแล การจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากระบบ มคอ . และ
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 

3. ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าให้
บัณฑิตวิทยาลัยทราบในทุกภาคการศึกษา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและรับทราบ  

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

สำหรับการดำเนินการของหลักสูตรในการติดตามนักศึกษาในแต่ละชั้นปี แสดงดังตารางที่ 8.2 โดย
นักศึกษาที่รับเข้ามายังอยู่ในชั้นปีที่ 1 และผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
(มากกว่า 3.00) แต่เนื่องจากมีนักศึกษา 2 คน มีปัญหาในส่วนของการค่าใช้จ่ายในการศึกษา จึงจำเป็นต้อง
ลาออกหลังจากสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 1/2561 ไปแล้ว 
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ตารางที ่8.2 Total Number of Students  

Academic Year 
Students 

1st 
Year 

2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th 

Year 
>4th 
Year 

Total 

2562 5 5 - - - 10 
2561 5 - - - - 5 

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

support services are available to improve learning and employability 
หลักสูตรมีระบบการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการให้นักศึกษา ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ รว่มกับคณะและวิทยา

เขต เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่หลักสูตร และมหาวิทยาลัยต้องการ ได้แก่ 
1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในช่วงแรกที่นักศึกษายังไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ จะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

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

 2. คณะและมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการแข่งขันในหลายๆ ด้าน 
ยกตัวอย่างเช่น  

– โครงการประชุมวิชาการ ในงาน มอ วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน และพัฒนาความสามารถด้านการนำเสนอ โดยมี
รางวัลการนำเสนอประเภทต่างๆ  

– โปรแกรม Tell Me More เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาและแข่งขันกับตัวเองในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

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

ได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 
– กิจกรรมการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 

นอกจากนี้วิทยาเขตสุราษฏร์ธานีและบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีแหล่งทุนสนับสนุนสำหรับบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นักศึกษามีทุนการศึกษา และทุนส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตศึกษา ยกตัวอย่างเช่น 

– ทุนการศึกษาจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
o ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย  
o ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 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 

  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี เปิดให้บริการสนาม
ฟุตบอล สระว่ายน้ำ ห้องฟิตเนส ยิมเนเซียม สนามแบดมินตัน แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคล
ทั่วไป  โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้  http://sportscenter.surat.psu.ac.th/ และมีการประเมินความพึง
พอใจการให้บริการจากผู้ใช้งาน ที่ผ่านมามีการแข่งขัน และขอใช้สนามฟุตบอลจากหน่วยงานภายนอกบ่อยครั้ง 
เพ่ือใหส้นามอยู่ในสภาพดีจึงไดม้ีการปรับปรุงสนามหญ้าใหม่ และซ่อมบำรุงสระว่ายน้ำ 

 

 
 

งานจัดการหอพัก ให้บริการสวัสดิการที่พักสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีหอพัก
ให้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 6 อาคาร ได้จัดห้องพยาบาลไว้บริการนักศึกษาเพ่ือให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึงและสามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงที  มหาวิทยาลัย
จึงจัดหน่วยบริการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น บริการดูแลสุขภาพนักศึกษาท้ังในและนอกเวลาราชการ ดังนี้ 

- วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ที่  งานพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรม ชั้น 1  
จำนวน 1 ห้อง และมีเตียงให้บริการนักศึกษาเจ็บป่วย จำนวน 3 เตียง 

- นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น. ณ บริเวณอาคารกิจกรรม ชั้น 1 จัดบริการ
ดูแลตรวจสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ วันละ 1 คน พร้อมทั้งได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
ผ่านเว็บและบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- นอกเวลาดังกล่าวจะมีรถสวัสดิการและรถกู้ภัยหรือ 1669 คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 

http://sportscenter.surat.psu.ac.th/
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ระบบความปลอดภัย 

- จัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่เวร ทำหน้าที่รับเรื่องฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี
เบอร์สายด่วนที่นักศึกษาสามารถติดต่อได้   

- มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือป้องกันคนนอกเข้าออก /มีระบบกล้อง
วงจรปิดเพื่อติดตามกรณีเกิดเหตุ  

- มีการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการรับมือกับภัยพิบัติให้นักศึกษาหอพัก  
- มีการอบรมเพ่ือเรียนรู้การช่วยเหลือนักศึกษากรณีลิฟต์ขนส่งขัดข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่หอพัก พนักงาน

รักษาความปลอดภัย คณะกรรมการหอพัก  
- มีระบบกำกับดูแลความเรียบร้อยของอาคารที่พัก โดยจัดทำแผนการตรวจเช็คประจำปี 
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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] 

   ✓    

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 

   ✓    

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 



107 
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
defined and implemented [7] 
Overall opinion    ✓    

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 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 
หลักสูตรได้ใช้บริการของวิทยาเขตในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนและการเรียนรู้เพียงพอ และ

ทันสมัยที่ใช้การเรียนและการวิจัย โดยมีข้อมูลพื้นฐานดังนี้ 
 - มีห้องบรรยายทั้งตึกบริการวิชาการกลาง และ ตึกศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
ขนาดความจุ 20 – 350 คน  
 - ห้องสมุดท่ีทันสมัยของวิทยาเขต  
โดยวิทยาเขตจะมีระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมี
ส่วนร่วม ดังนี้  การดำเนินการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ wifi และ
อ่ืนๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    จากแผนการรับนักศึกษาระบุจำนวน งานรับนักศึกษาใหม่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร  
ทางฝ่ายงานจัดการทรัพย์สินเตรียมสถานที่ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางดูแลงานที่ เกี่ยวข้องกับสารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมื อ งานทะเบียนและ
ประมวลผล เป็ น ฝ่ ายกำหนดห้ อ งเรี ยน  ห ากห้ อ งเรียนมี ปั ญ ห าอาจารย์ ส ามารถแจ้ งซ่ อม ได้ที่  
http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php หรือหากอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ชำรุดสามารถแจ้งได้ที่ 
http://tracking.surat.psu.ac.th/login_form.php 
 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research 
หลักสูตรได้ใช้บริการของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยในเรื่องห้องสมุดและทรัพยากร เพียงพอและทันสมัย

ที่ใช้ในการเรียนและการวิจัย 
 1. ห้องสมุดของวิทยาเขต  
 ความพอเพียงของทรัพยากร 

- มีทรัพยากรยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา และเนื้อหารายวิชาที่เปิดสอน   
การดำเนินการของห้อสมุด 

ห้องสมุดได้สำรวจทรัพยากรและความต้องการของทรัพยากรในทุกปี โดยอ้างอิงจาก มคอ 3 และสำรวจ
มายังอาจารย์ประจำรายวิชา เพื่อนำข้อมูลไปจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อไป 

ห้องสมุดได้สำรวจ ความพึงพอใจของทรัพยากรจากนักศึกษาและบุคลากร และนำมาประชุมเพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 

2. ห้องสมุดออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
ความพอเพียงของทรัพยากร 



108 
 

เว็บไซท์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ มี E-resources หลายรูปแบบที่ทันสมัย และพอเพียง ดังนี้ 
- E-database 
- E-Journal 
- E-books 
- Open Access เป็นต้น 

ด้านการบริการของห้องสมุดนั้น มีการดำเนินการของห้องสมุด โดยเจ้าหน้าที่งานบรรณสารสนเทศ  
ทำการสำรวจเอกสารประกอบการสอน และจัดหาหนังสือตามที่ระบุไว้ใน มคอ 3 เมื่อได้หนังสือมาแล้ว 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดแจ้งมายังอาจารย์ผู้สอนผ่านทางอีเมล์ นอกจากนี้ทางด้านการวิจัย อาจารย์สามารถค้นหา
ข้อมูล บทความวิจัย ได้สะดวก โดยสามารถเข้าผ่านทาง https://vpn2.psu.ac.th/remote/login?lang=en
หากอาจารย์ต้องการยืมหนังสือสามารถแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์ได้  หรือช่องทาง http://library.surat. 
psu.ac.th/ ได ้

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีบริการตอบคำถามออนไลน์ บริการยืมระหว่างห้องสมุด และบริการเพ่ือน
ช่วยหาหนังสือ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าถึงทรัพยากรได้มากข้ึน นอกจากนี้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
มีระบบ QA ประเมินคุณภาพ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 

and research 
หากนักศึกษาหลักสูตรมีความประสงค์จะใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สามารถขอใช้บริการของ

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาเขต โดยได้รับบริการ
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ เพียงพอและทันสมัยที่ใช้ในการเรียนและการวิจัย ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จะทำการสำรวจทุกครั้งก่อนเปิดภาคเรียน โดย
ให้อาจารย์นำส่งบทปฏิบัติการล่วงหน้าเพ่ือเตรียมอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม ในด้านการวิจัย  
งานแผนและนโยบายสำรวจความต้องการ อาจารย์สามารถยื่นขอซื้อ สารเคมี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ ผ่านทางศูนย์
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  

นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางได้มีการจัดตั้งศูนย์ซ่อม–สร้างเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เพ่ือให้สามารถซ่อมเครื่องมือที่เสียหายชำรุดได้อย่างรวดเร็ว ลดความล่าช้า
และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมลงได้ ซึ่งหน่วยซ่อม–สร้าง ถือเป็นหน่วยงานย่อยที่มีความสำคัญมากในการ
สนับสนุนงานการเรียนการสอนและการวิจัย โครงงานนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ซ่อม – 
สร้าง มีใบงานแจ้งซ่อมทั้งสิ้น 117 รายการ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมจากบริษัทภายนอกได้ทั้งหมด 
358,433.50 บาท 
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research 
หลักสูตรได้ใช้บริการทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ภายใต้การกำกับของวิทยาเขต ได้จัดเตรียมห้อง

คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2560 มี จำนวน 4 ห้อง ดังนี้ 
   1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง 
   2. ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง 

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ติดตั้งข้อมูลจุดให้บริการ Wifi ในปี 2560 รวม 128 จุด และมีความเร็วในการ
รับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps จำนวน  60 จุด และความเร็วในการ
รับส่งข้อมูล 300 Mbps จำนวน 68 จุด 
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นอกจากนี้ยังมี ทรัพยากรไอทีรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัยที่ใช้ในการเรียนและการวิจัย 
ห้องสมุดออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความพอเพียงของทรัพยากรที่หลักสูตรได้รับจากวิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัย โดยมีเว็บไซท์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ มี E-resources หลายรูปแบบที่ทันสมัย และพอเพียง  

การดำเนินการของห้องสมุดต่อการให้บริการต่างๆ ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ คือ ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยมีบริการตอบคำถามออนไลน์ บริการยืมระหว่างห้องสมุด และบริการเพ่ือนช่วยหาหนังสือ เพ่ือให้
นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้น นอกจากนี้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีระบบ QA ประเมิน
คุณภาพ 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 มีไฟแสงสว่างสำรอง ในกรณีที่
ไฟฟ้าดับ ประมาณ 30 นาที 

- กรณีเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงจะมีเครื่องสำรองไฟ (UPS) ซึ่งสามารถสำรองไฟได้ประมาณ 30 นาที
กรณีแก๊สระเบดิ 

- มีถังดับเพลิงประจำห้องปฏิบัติการทุกห้อง และถังดับเพลิงมีการ Maintenance ทุกปี เพ่ือให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
2. ข้อมูลด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านทางศูนย์

ปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาเขต มีดังนี้ 
- มีนโยบายและแผนทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- มีผู้รับผิดชอบทางด้านต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น รับผิดชอบทางด้านสารเคมี รับผิดชอบทางด้านกำจัด

ของเสีย เป็นต้น 
- เก็บสารเคมีในภาชนะท่ีเหมาะสม และมีฉลากชัดเจน 
- มีการจัดเก็บถังแก๊สอย่างปลอดภัย เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง เก็บถังแก๊สในที่แห้ง อากาศ

ถ่ายเทได้ดี ห่างจากความร้อน ประกายไฟ แหล่งกำเนิดไฟ วงจรไฟฟ้า 
- จำแนกของเสียโดยอ้างอิงตามการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการกำจัดของ

เสีย สารเคมีอันตรายจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มีการแยกประเภทขยะ เช่น ขยะทั่วไป อุปกรณ์การทดสอบที่เป็นแก้วแตก 
- ของเสียจากการทดลองในห้องปฏิบัติการมีป้ายระบุชัดเจน มีการเก็บในภาชนะ และมีพ้ืนที่จัดเก็บ 
- มีอุปกรณป์้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นนิรภัย เสื้อคลุม ที่เหมาะสมกับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ 
- มีอุปกรณ์เก่ียวกับความปลอดภัย เช่น อ่างล้างตา ชุดล้างตัว ถังดับเพลิง  
- กรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมี มีอ่างน้ำ และมี Shower สำหรับล้างตัวในห้องปฏิบัติการ กรณีที่

ผู้ปฏิบัติงานโดนสารเคม ี
3. ด้านสุขภาพ 

 วิทยาเขตบริการห้องพยาบาลทั้งอาคารเรียนรวม และหอพักนักศึกษา รวมถึงที่จัดหายาที่ใช้สำหรับ
ปฐมพยาบาลนักศึกษา ได้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้วิทยาเขตมีสนับสนุนเรื่องการออก
กำลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยมีอุปกรณ์กีฬา อาคารศูนย์กีฬา และสนามกีฬา และยังมีกิจกรรมกีฬาที่ส่งเสริม
สุขภาพ 



110 
 

 
 
 

 
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 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    ✓    

AUN 10  
Quality Enhancement 



111 
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 
Overall opinion    ✓    

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

development 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรใหม่ ปี 

พ.ศ.2560 ได้จัดทำขึ้นโดยการพิจารณาหลักสูตรในรายละเอียดต่างๆ เช่น โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และ
แผนการเรียน ผ่านทีป่ระชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาเคมีและคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ จำนวน 2 ท่าน 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเคมี จำนวน 1 ท่าน 
 3. สภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 5. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
 6. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัย 
 7. คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรในทุก ๆ 4 ปี ตามกรอบเวลา เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการ
ของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 

evaluation and enhancement 
กรรมการร่างหลักสูตรและกรรมการพิจารณาหลักสูตร ได้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ของ

หลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการพิจารณาจาก สกอ. แล้ว 
การประเมินของหลักสูตรมีกำหนดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 8 เรื่องการประเมินและปรับปรุงการดำเนินการ

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 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปรายการซักถามและการตอบคำถาม 
1.1.5 ดำเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
1.2.1 นักศกึษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
1.2.2 สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
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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. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ของ มคอ.2 โดยคณะกรรมการ

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

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินผลหลักสูตร 
4.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนำผล

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 ปรับปรุงและประเมินกระบวนการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา โดยทบทวนรายละเอียดของรายวิชาในหัวข้อการสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการวัด
และประเมินผล โดยจัดทำ มคอ.3 เพ่ือเสนอให้ประธานหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

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

ในบางรายวิชาได้มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพชัด เจน
มากขึ้น และเห็นการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างชัดเจน และในบางรายวิชายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเห็น
ผลงานวิจัยจริง และได้ลงมือทำงานวิจัย เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาที่สอนมากขึ้น เช่น 
934-513 SENSOR TECHNOLOGY เป็นรายวิชาที่สอนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนทำวิทยานิพนธ์จริง 
โดยนักศึกษาจะนำหัวข้อหรือเรื่องที่นักศึกษาสนใจ มาลองทำจริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำวิชาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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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 ในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

และสิ่งสนับการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เช่น ห้องสมุด ระบบเครือข่าย Internet Wi-Fi ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
โดยหน่วยต่างๆ ที่ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ จะมีการประเมินการใช้งานของนักศึกษาทุกครั้ง และนำ
ผลการดำเนินงานไปปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมให้ดีมากยิ่งขึ้น 

 

ประเด็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ 

ระดับความพึงพอใจ/ระดับความไม่พึง
พอใจ (คน) 

3 2 1 -1 -2 -3 
คุณภาพของหลักสูตรที่ท่านศึกษา 5 3 0 0 0 0 
การเรียน การสอน ในหลักสูตรที่ท่านศึกษา 5 3 0 0 0 0 
กิจกรรมเสริมในรายวิชาของหลักสูตร 7 1 0 0 0 0 
การให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ PSU Library 1 2 2 3 0 0 
ความสอดคล้องของทรัพยากรห้องสมุดกับหลักสูตร/วิชาเรียน 1 3 1 3 0 0 
ความทันสมัยของทรัพยากรห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ 1 2 2 3 0 0 
การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, Wi-Fi และระบบคอมฯ 2 0 3 1 2 0 
ความสอดคล้องของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, Wi-Fi และระบบ
คอมฯ กับการใช้งานของท่าน 

2 1 2 1 2 0 

การให้บริการห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (ถ้ามี) 2 1 2 0 0 3 
ความสอดคล้องของห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (ถ้ามี) 2 1 2 0 0 3 
ความเพียงพอของอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ 1 3 1 1 0 2 
การให้บริการศูนย์กีฬาและการออกกำลังกาย 2 3 1 1 1 0 
ความปลอดภัยของศูนย์กีฬาและการออกกำลังกาย 2 3 1 0 1 1 
การให้บริการหอพัก (เฉพาะนักศึกษาท่ีพักหอพักมหาวิทยาลัย) 1 3 3 1 0 0 
ความหนาแน่นภายในหอพัก (เฉพาะนักศึกษาที่พักหอพัก
มหาวิทยาลัย) 

3 2 2 1 0 0 

ความปลอดภัยของหอพัก (เฉพาะนักศึกษาที่พักหอพักมหาวิทยาลัย) 2 1 3 2 0 0 
การให้บริการโรงอาหารและการจำหน่ายอาหาร 2 2 4 0 0 0 
ความหลากหลายของอาหารในโรงอาหาร 2 2 3 1 0 0 
สุขลักษณะที่ดีของโรงอาหารและการจำหน่ายอาหาร 1 4 2 1 0 0 
ความสอดคล้องของห้องเรียน อาคารเรียน และอุปกรณ์ 1 4 1 2 0 0 
ความเพียงพอของห้องเรียน อาคารเรียน และอุปกรณ์ 2 3 1 1 1 0 
การดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 2 3 3 0 0 0 
ความรู้สึกปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย  2 4 1 1 0 0 
ความผูกพันที่มีต่อหลักสูตร การเรียนการสอน   4 3 1 0 0 0 
ความผูกพันที่มีต่ออาจารย์ในสาขาและคณะฯ 6 2 0 0 0 0 
ความผูกพันที่มีต่อความเป็นลูกพระบิดา ม.สงขลานครินทร์  6 1 0 1 0 0 
ความพึงพอใจโดยรวม เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 2 4 0 0 1 1 
*3 = พอใจมากที่สุด 2 = พอใจ 1 = พอใจน้อย -1 = ไม่ค่อยพอใจ -2 =  ไม่พอใจ -3 = ไม่พอใจมาก 
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ประเด็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
ระดับความพึงพอใจ/ระดับความไม่พึงพอใจ 

(%) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ 3 2 1 -1 -2 -3 

คุณภาพของหลักสูตรที่ท่านศึกษา 62.5 37.5 0 0 0 0 
การเรียน การสอน ในหลักสูตรที่ท่านศึกษา 62.5 37.5 0 0 0 0 
กิจกรรมเสริมในรายวิชาของหลักสูตร 87.5 12.5 0 0 0 0 
การให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ PSU Library 12.5 25 25 37.5 0 0 
ความสอดคล้องของทรัพยากรห้องสมุดกับหลักสูตร/วิชาเรียน 12.5 37.5 12.5 37.5 0 0 
ความทันสมัยของทรัพยากรห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ 12.5 25 25 37.5 0 0 
การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, Wi-Fi และระบบ
คอมฯ 

25 0 37.5 12.5 25 0 

ความสอดคล้องของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, Wi-Fi และ
ระบบคอมฯ กับการใช้งานของท่าน 

25 12.5 25 12.5 25 0 

การใหบ้ริการห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (ถ้ามี) 25 12.5 25 0 0 37.5 
ความสอดคล้องของห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (ถ้ามี) 25 12.5 25 0 0 37.5 
ความเพียงพอของอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ 12.5 37.5 12.5 12.5 0 25 
การให้บริการศูนย์กีฬาและการออกกำลังกาย 25 37.5 12.5 12.5 12.5 0 
ความปลอดภัยของศูนย์กีฬาและการออกกำลังกาย 25 37.5 12.5 0 12.5 12.5 
การให้บริการหอพัก (เฉพาะนักศึกษาท่ีพักหอพัก
มหาวิทยาลัย) 

12.5 37.5 37.5 12.5 0 0 

ความหนาแน่นภายในหอพัก (เฉพาะนักศึกษาที่พักหอพัก
มหาวิทยาลัย) 

37.5 25 25 12.5 0 0 

ความปลอดภัยของหอพัก (เฉพาะนักศึกษาที่พักหอพัก
มหาวิทยาลัย) 

25 12.5 37.5 25 0 0 

การให้บริการโรงอาหารและการจำหน่ายอาหาร 25 25 50 0 0 0 
ความหลากหลายของอาหารในโรงอาหาร 25 25 37.5 12.5 0 0 
สุขลักษณะที่ดีของโรงอาหารและการจำหน่ายอาหาร 12.5 50 25 12.5 0 0 
ความสอดคล้องของห้องเรียน อาคารเรียน และอุปกรณ์ 12.5 50 12.5 25 0 0 
ความเพียงพอของห้องเรียน อาคารเรียน และอุปกรณ์ 25 37.5 12.5 12.5 12.5 0 
การดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 25 37.5 37.5 0 0 0 
ความรู้สึกปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย  25 50 12.5 12.5 0 0 
ความผูกพันที่มีต่อหลักสูตร การเรียนการสอน   50 37.5 12.5 0 0 0 
ความผูกพันที่มีต่ออาจารย์ในสาขาและคณะฯ 75 25 0 0 0 0 
ความผูกพันที่มีต่อความเป็นลูกพระบิดา ม.สงขลานครินทร์  75 12.5 0 12.5 0 0 
ความพึงพอใจโดยรวม เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 25 50 0 0 12.5 12.5 
*3 = พอใจมากที่สุด 2 = พอใจ 1 = พอใจน้อย -1 = ไม่ค่อยพอใจ -2 =  ไม่พอใจ -3 = ไม่พอใจมาก 
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  การที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ จะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ
เป็นหลักในด้านต่างๆ  ความต้องการในด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะต้องมีจำนวนเพียงพอ ทันสมัย และตรง
กับความต้องการของผู้เรียน ด้านขั้นตอนกระบวนการของห้องสมุด ก็ควรมีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย 
และถูกต้อง ด้านบุคลากรที่ให้บริการควรมีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้น ให้บริการด้วยความ
เสมอภาค รวดเร็วและเชื่อถือได้ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก จะต้องมีสถานที่ที่สะอาด และ
ปลอดภัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและจำนวนที่เพียงพอ ส่วนด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง มีเอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการที่ชัดเจน และมีการแจ้ง
ข่าวสารกิจกรรม หรือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง 

  หลักสูตรใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง ในการให้บริการนักศึกษาด้าน
งานวิจัยในหลายๆ ด้าน ได้แก่ สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องโครงงานนักศึกษา 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัย สนับสนุนการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง และการ
ให้บริการซ่อม สร้างและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง จะมีลงบันทึกการมใช้งาน
ห้อง ครุภัณฑ์ หรือการยืมคืนทุกครั้ง หลังจาการใช้งาน ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จะมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจการใช้บริการของศูนย์ฯ และศูนย์ฯ ก็จะมีการประชุมแก้ไข หรือดำเนินการอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น มี
การสำรวจต้องการของครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนในทุกปี หากไม่เพียงพอ ศูนย์ฯจะดำเนินการประชุม และ
เสนอให้วิทยาเขตจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอต่อไป 

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

evaluation and enhancement 
หลักสูตรมีผลการดำเนินงานในการนำผลการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา โดยใช้รายละเอียดรายวิชาใน 

มคอ.5 และการประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือดำเนินการปรับปรุงวิธีการสอนในแต่ละรายวิชาสำหรับปีถัดไป  
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   ✓    

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

   ✓    

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

   ✓    

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

   ✓    

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

   ✓    

Overall opinion    ✓    
 
 
 
 

AUN 11 
Output 
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ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 

for improvement 
ในปีการศึกษา 2562 ข้อมูลร้อยละนักศึกษาที่เรียนอยู่เป็นดังตารางที่ 11.1 โดยหลักสูตรรับนักศึกษาใน

ปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คน แต่เนื่องจากมีนักศึกษา 2 คน มีปัญหาในส่วนของการค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
จึงจำเป็นต้องลาออกหลังจากสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 1/2561 ไปแล้ว และในปีการศึกษา 2562 
สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 คน อยู่ระหว่างการศึกษา 1 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 คน  

 

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 
2562 10 - - - - - - - 
2561 7 - - - 2 - - - 

  

หลักสูตรมีระบบติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาของนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือให้คำแนะนำด้านการเรียนและการทำวิจัยของนักศึกษา นอกจากนี้กรรมการบริหารหลักสูตรได้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในช่วงต้นภาคการศึกษา และช่วงปลายภาคการศึกษา เพ่ือให้การเรียนและทำ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอยู่ในระดับที่หลักสูตรตั้งเกณฑ์ไว้ และประชุมในกรรมการหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 

หลักสูตรได้เทียบเคียงการดำเนินงานกับหลักสูตรในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
เช่นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ  พบว่าอัตราการตกออก
ของบางสาขาวิชามีบ้าง แต่ไม่ปรากฎในหลักสูตรในสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement 
 นักศึกษาปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 คน สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา 2 ปี โดยหลักสูตรมี
ระบบติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาของนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้คำแนะนำ
ด้านการเรียนและการทำวิจัยของนักศึกษา นอกจากนี้กรรมการบริหารหลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ในช่วงต้นภาคการศึกษา และช่วงปลายภาคการศึกษา เพ่ือให้การเรียนและทำวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาอยู่ในระดับที่หลักสูตรตั้งเกณฑ์ไว้ และประชุมในกรรมการหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา  

หลักสูตรได้เทียบเคียงการดำเนินงานกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เช่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พบว่า ระยะเวลาการจบการศึกษาของสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณได้ตรงตามเกณฑ์การศึกษามากที่สุด (จบภายใน 2 ปี)  
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11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement 

 ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาจบการศึกษา จำนวน 4 คน โดยทางหลักสูตรได้เทียบเคียงการ
ดำเนินงานกับหลักสูตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เช่นหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พบว่า สาขาวิชาที่นักศึกษาจบการศึกษาแล้วหลายรุ่น ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยียาง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีอัตราการได้งานทำสูง 
 
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement 
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นการทำวิจัยของนักศึกษา ได้แก่ 
 - ส่งเสริมให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชา โดยวิทยาเขตได้สนับสนุนเงินไปนำเสนอผลงาน 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนางานวิจัยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง  
  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 13 เรื่อง 
ได้แก่ 
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2019 16th International Joint Conference on Computer Science and Software 
Engineering (JCSSE) (pp. 158-163). IEEE.   

2. Lekbangpong, N., Muangprathub, J., Srisawat, T., & Wanichsombat, A. (2019). Precise 
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Wort. IEEE Access, 7, 112848-112858.   

3. Muangprathub, J., Boonnam, N., Kajornkasirat, S., Lekbangpong, N., Wanichsombat, A., 
& Nillaor, P. (2019). IoT and agriculture data analysis for smart farm. Computers and 
electronics in agriculture, 156, 467-474.   

4. Lekbangpong, N., Srisawat, T., Wanichsombat, A., Chumkaew, P., Chanseetis, C., & 
Muangprathub, J. (2020). An IoT-based System to Smart Agriculture for Growth 
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electronics in agriculture. (Submitted) 

5. Sriwichian, A., Boonjing, V., Nillaor, P., & Muangprathub, J. (2019, July). Web-based 
Elderly Monitoring System with GIS. In 2019 16th International Joint Conference on 
Computer Science and Software Engineering (JCSSE) (pp. 38-42). IEEE.  
https://doi.org/10.1109/JCSSE.2019.8864174   

6. Sriwichian, A., & Muangprathub, J. (2019, July). Comparison of Algorithm Selection to 
Analyze Elderly Activity Recognition Based on Sensor Data Using R Program. In 2019 
16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
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หลักสูตรได้เทียบเคียงการดำเนินงานกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เช่น  หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  พบว่า จำนวนผลงานนักศึกษาในสาขาวิชามีจำนวนผลงานมากที่สุด 
 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 
 มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (http://www.tes.psu.ac.th.) 
ทำให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชาในหลักสูตร นอกนี้ยังมีการประเมินความพึง
พอใจ และการวิพากษ์หลักสูตรโดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
 ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์ พบว่า นักศึกษาพึงพอใจในการเรียนการ
สอนโดยภาพรวม สำหรับข้อมูลการสะท้อนกลับของนักศึกษาในการเรียนการสอน จะมีการนำมาหารือใน
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เช่น วิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์มาก
ขึ้น การวิเคราะห์ติดตามและประเมินวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 
จุดแข็ง (5 ประเด็น) 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคน และมีตำแหน่งทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์ 1 คน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน  ทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. หลักสูตคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (Active Learing) ได้เป็นรูปธรรม 

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

4. หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณเป็นสาขาวิชที่ไม่ตรงกับหลักสูตรอื่น ๆ ที่เปิดสอน
ในภาคใต้ตอนบน 

5. เป็นสาขาวิชาที่ทันสมัย ตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาชาติในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่   
 

จุดที่ควรพัฒนา (5 ประเด็น) 

1. ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการ
คำนวณ รับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนได้ไม่ตรงตามเป้า 

2. การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอสำหรับการผลิตบัณฑิตด้าน
คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณที่มีคุณภาพสูง 

3. การจัดให้มีระบบส่งเสริมให้อาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการและทุนวิจัยทั่วถึงและเพียงพอ 
4. ขาดทรัพยากรเฉพาะทางในการเรียนรู้ขั้นสูง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  
5. ขาดสถานที่ทำวิจัยให้แก่นักศึกษาที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่อการทำวิทยานิพนธ์ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. คณะ ฯ ควรมอบหมายให้หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและหน่วยจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกในการ
ส่งเสริมและผลักดันในการให้ทุนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

2. วิทยาเขต ฯ ควรมีหน่วยงานสำหรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือส่งเสริมกลไกการรับนักศึกษา 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
ลำดับที ่ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินงาน 
จำนวนหลกัสูตร  

1 จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด (หลักสตูร)  
2   - ระดับปริญญาตร ี  
3   - ระดับปริญญาโท 1 
4   - ระดับปริญญาเอก   

จำนวนนักศกึษาปจัจุบนัทั้งหมด  
5 จำนวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมด (คน)  
6   - ระดับปริญญาตร ี  
7    - ระดับปริญญาโท 10 
8   - ระดับปริญญาเอก   

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  
9 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด (คน)  
10   - ระดับปริญญาตร ี  
11   - ระดับปริญญาโท 0 
12   - ระดับปริญญาเอก   

จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา  
13 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ (คน)  
14   - วุฒิปริญญาตรี   
15   - วุฒิปริญญาโท   
16   - วุฒิปริญญาเอก  15                                                                                                           
17 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหน่งอาจารย์ (คน)  
18   - วุฒิปริญญาตรี   
19   - วุฒิปริญญาโท   
20   - วุฒิปริญญาเอก  7 
21 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   (คน)  
22   - วุฒิปริญญาตรี   
23   - วุฒิปริญญาโท   
24   - วุฒิปริญญาเอก  7 
25 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (คน)  
26   - วุฒิปริญญาตรี   
27   - วุฒิปริญญาโท   
28   - วุฒิปริญญาเอก  1 
29 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดทีด่ำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์(คน)  
30   - วุฒิปริญญาตรี   
31   - วุฒิปริญญาโท   
32   - วุฒิปริญญาเอก   

จำนวนของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
33 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (เร่ือง/ ชิ้น) 50 
34 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 12 
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ลำดับที ่ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินงาน 
35 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 21 

36 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
37 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2  
38 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบนั
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ 
แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

 

39 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 17 

40 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
41 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  
42 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ  
43 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน  
44 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  
45 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่

ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
 

46 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูร 
 

 

การมีงานทำของบัณฑิต  
47 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน)  
48 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสำรวจ (คน)  
49 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)  
50 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  
51 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา  
52 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว  
53 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
54 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท  
55 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
56 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ

อิสระ (ค่าเฉลี่ย)  
57 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
58 จำนวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ (เร่ือง/ชิ้น) 13 
59  -จำนวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีม่กีารตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  7 
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ลำดับที ่ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินงาน 
60  -จำนวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  4 
61  -จำนวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

62  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร  
63  -จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  
64  -จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 
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65  -จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาน
ชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556  

66  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร  
ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

 67 จำนวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่  (เร่ือง/ชิ้น) 

 

68   - จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   
69   - จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัทำเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

70   - ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร  
71   - จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2  
72   - จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 

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

 

73   - จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556  

 

74   - ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  
 


