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ค าน า 

 

 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้น เพ่ือเผยแพร่ผล

การด าเนินงาน แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการรับการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงาน ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด โดยรายงานผลการด าเนินงาน

ตามองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ

มาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินก าหนดไว้ว่า “เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” 

หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และผลเป็น “ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์” และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 

ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้อง

พิจารณา  และผลการประเมินเป็น 7 ระดับ  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่ารายงานฉบับนี้จะสะท้อนภาพการด าเนินงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในทุกมิติในรอบปี

การศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งทางหลักสูตรฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆจากคณะกรรมการ

การประเมินคุณภาพภายในเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงโดยด าเนินการ

แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของหลักสูตรฯ ต่อไป สุดท้ายนี้หลักสูตรฯ ขอขอบคุณบุคลากรของ

หลักสูตรฯ บุคลากรของคณะฯ และทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและจัดท า

รายงานจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

................................................................................. 

                                                                     (ผศ. ดร. ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา)                                                

    ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 รายงานผลการด าเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร รายงานโดยคณาจารย์ในหลักสูตร จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการประเมิน

คุณภาพการศึกษาส าหรับปีการศึกษา 2562 โดยใช้ข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 มา

ประกอบในรายงานเท่านั้น โดยมีช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงาน ตั้งแต่  1 สิงหาคม 2562 – 31 

กรกฎาคม 2563 

 เนื่องจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ จึงมี

ข้อมูลบางองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ได้รวบรวมมาจากหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะที่

ข้อมูลบางองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ได้รวบรวมจากผลการด าเนินงานของหลักสูตรเอง  ในปีการศึกษา 

2562 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจัดท าขึ้นตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยผลการด าเนินงานของหลักสูตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า ผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  มี

ผลการประเมินในภาพรวม ปรากฏว่า ผลการประเมิน “ผ่าน” และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ 

ปรากฏว่า องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์  10  ข้อ  ส่วนผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า  

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) มีระดับคุณภาพของ

หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่

ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) มีระดับ

คุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) มีระดับ

คุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ใน

เกณฑ์ 3 คะแนน 
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AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) มีระดับคุณภาพของ

หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

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

ผู้รับผิดชอบคุณภาพของบุคคลากรสายสนับสนุน มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ใน

เกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้ เรียน  (Student Quality and Support) มีระดับ

คุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 9 สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) มีระดับ

คุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) มีระดับคุณภาพของ

หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 

AUN. 11 ผลผลิต (Output) มีระดับคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 3 คะแนน 
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บทที่ 1 

ส่วนน า 

 

1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางกิจกรรมการเกษตรที่

หลากหลายและเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญของภาคใต้ตอนบน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่

ส าคัญ  ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผลและปศุสัตว์ เกษตรกรและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต้องการ

องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเฉพาะด้านการเกษตรสูงมาก เพ่ือประกอบการด าเนินกิจกรรมและ

แก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณ ในด้านการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเก็บ

รักษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน จ าเป็นต้องค านึงถึงศักยภาพ

ในการตอบสนอง และสามารถรองรับความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้าน

การวิจัย โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร และสามารถน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มา

ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงมีความต้องการจัดตั้งหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้

ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกใน

ปี ก ารศึ กษ า 2557 โด ยห ลั ก สู ต ร  ได้ รั บ อนุ มั ติ /รับ ท ราบ การอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร  จ ากสภ า

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

และในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรไปแล้ว จากสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 408 ( 4/2562 )  วันที่ 20  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  โดยมี

ก าหนดเปิดสอนในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้            

ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาการผลิตพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล        

และผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรู้

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ 

2.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกต์องค์ความรู้   
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ไปใช้ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ                

และนานาชาติ 

 

3. การบริหารหลักสูตร 

3.1 กรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน 

ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3.3 มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้

เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

3.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลให้การบริหารงาน

หลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

4.1 การบริหารงบประมาณ 

4.1.1 วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ

การเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

4.1.2 คณะและหลักสูตรบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากวิทยาเขตเพ่ือใช้ในการ

สนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของคณาจารย์และนักศึกษา 

4.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 

4.2.1 หนังสือ/ต ารา ให้การสนับสนุนโดยหอบรรณสารสารสนเทศซึ่งให้บริการด้าน

หนังสือ ต าราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

4.2.2 สื่อการเรียนรู้ งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อ

การสอนอิเล็กทรอนิคส์  บริการโสตทัศนูปกรณ์ และจัดการเครือข่าย เพ่ือรองรับการสืบค้นข้อมูล 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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4.2.3 ครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์  ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 

ให้บริการครุภัณฑ์และวัสดุทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการ รวมถึงการท า

โครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา 

4.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

4.3.1 วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

4.3.2 หนังสือ/ต ารา มีคณะกรรมการวางแนวทางในการจัดซื้อหนังสือ อาจารย์ผู้สอน

และผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต าราการเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการเพ่ือจัดหาเพิ่มเติม 

4.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความ

ต้องการทรัพยากรที่ต้องการเพ่ิมเติม และแจ้งความต้องการไปยังวิทยาเขต หรือหน่วยงานสนับสนุน

ต่างๆ เพื่อการจัดสรรงบประมาณและจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

4.3.4 มีคณะกรรมการจัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนและติดตามการใช้

ทรัพยากร 

4.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

4.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

4.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 

5. การบริหารคณาจารย์ 

5.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

5.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้สอนจะต้องร่วมกัน

วางแผนและปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมเป็น

คณะกรรมการประเมินข้อสอบ คณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุก

รายวิชา คณาจารย์ร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน

ปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

5.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
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การแต่งตั้ งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์ พิ เศษจะค านึงถึงคุณวุฒิ  ความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติในรายวิชาที่จะแต่งตั้งโดยต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้

ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  

 

7. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

7.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆแก่นักศึกษา 

7.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการแต่งตั้งจากคณาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือท า

หน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ เช่น การวางแผนการเรียน เป็นต้น 

7.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้า

ปรึกษาปัญหาทางวิชาการส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา 

7.1.3 มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

  7.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

7.2.1 นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล

คะแนนและวิธีการประเมินผล 

7.2.2 จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 

7.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 

8. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

8.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

8.2 มีการส ารวจการได้งานท าของมหาบัณฑิตทุกปี 

8.3 มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน และสังคม 
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9. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร           

อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง  โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

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

สอน 

ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล 

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5           

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ

ทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 

สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 

ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน           

หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผล 

การด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

จัดการเรียนการสอน 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย                

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

(1) (13) นักศึกษามีการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือ

นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องต่อคน 

  X X X 

 

10. โครงสร้างหลักสูตร  

 แผน ก แบบ ก 1 *              36 หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์      36 หน่วยกิต 

 

 แผน ก แบบ ก 2                36 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ       9 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือก       9 หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์      18 หน่วยกิต 

*หมายเหตุ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา สัมมนา 1  และ 

สัมมนา 2 โดยไม่นับหน่วยกิต 
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11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 11.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง มีผลงานวิจัยและ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) หรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 11.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง                           
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บทที่ 2 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอกท่ีใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548+2558 
ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

(ส าหรับกรณีที่มีนักศึกษาบางส่วนอยู่ในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2548 และบางส่วนอยู่ในหลักสูตร
ที่อิงเกณฑ์ สกอ 2558 หรือหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2558 มีผลแล้วในปีการศึกษา 2562 ไม่ว่าจะ

รับนักศึกษาหรือไม่) 
 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง  ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  

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

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

 
ผู้ประสานงานเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
1. ชื่อ      ผศ. ดร. ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา   
    ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร 
    โทรศัพท์....... 077-278880..........  E-mail…… daungkhae.k@psu.ac.th …… 
2. ชื่อ   ดร. อุมาพร แพทย์ศาสตร์ 
    ต าแหน่งกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
    โทรศัพท.์...... 0904093163.........  E-mail… Umaporn.p@psu.ac.th ………… 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 (ส าหรับ พ.ศ. กรุณาระบุ พ.ศ. ของหลักสูตรฉบับล่าสุดที่ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
ณ วันที่เขียนรายงานฉบับนี้) 
หลักสูตรฉบับล่าสุด ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 408 ( 4/2562 )  
วันที่ 20  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  โดยมีก าหนดเปิดสอนในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ (แบบฟอร์มผสม 2548+2558) 
 

เกณฑ์ข้อ 1 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ 2558 เพราะถือว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดปัจจุบัน (ในหลักสูตร
ปรับปรุง) ได้ท าหน้าที่แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเก่าแล้ว) 

 
กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตารางข้างล่าง 
ตารางท่ี 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ต าแหน่งทางวิชาการ +
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตรตาม มคอ. 2  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
+รายชื่อของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใน

ปัจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน?1 

ตรง สัมพันธ์ ไม่
แน่ใจ 

รองศาสตราจารย์ ดร. 

โอภาส พิมพา* 

รองศาสตราจารย์  
ดร. โอภาส พิมพา* 

Ph.D. (Ruminant 
Nutrition),  
Universiti Putra Malaysia, 
Malaysia, 2545 
วท.ม. (สัตวศาสตร์),  

   

                                                           
1คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสตูรที่เปดิสอน หมายถึงคุณวฒุิท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไป
แล้ว กรณยีังไม่มีการประกาศ ให้อา้งอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard 
Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2) 
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ต าแหน่งทางวิชาการ +
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตรตาม มคอ. 2  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
+รายชื่อของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใน

ปัจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน?1 

ตรง สัมพันธ์ ไม่
แน่ใจ 

ม. ขอนแก่น , 2538 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
ม. ขอนแก่น, 2534 

ดร. เยาวพรรณ สนธิ
กุล* 

ดร. เยาวพรรณ สนธิกุล*  ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 

2556 

วท.ม.(พืชศาสตร์), 

 ม.สงขลานครินทร์, 2551 

วท.บ.(ผลิตกรรมชีวภาพ), 

 ม.สงขลานครินทร์, 2548 

   

ดร. สุชาติ  เชิงทอง* ดร. สุชาติ  เชิงทอง* Ph.D. (Forestry), 
University of   Missouri 
Columbia, U.S.A., 2542   
M.Agr.St. (Crop Science), 
University of 
Queensland, Australia, 
2532 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
ม. สงขลานครินทร์, 2526 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     

สุรพล ฐิติธนากุล* 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     
สุรพล ฐิติธนากุล* 

Ph.D. (Ecophysiologie 
végétale), Université 
Blaise Pascal, France, 
2552 
วท.ม.(พืชสวน), ม.เกษตรศาสตร์,   
2548 
วท.บ.
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ต าแหน่งทางวิชาการ +
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตรตาม มคอ. 2  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
+รายชื่อของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใน

ปัจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน?1 

ตรง สัมพันธ์ ไม่
แน่ใจ 

(เทคโนโลยีการเกษตร),         
ม.ธรรมศาสตร์, 2543 

ดร. อุมาพร แพทย์

ศาสตร์* 

ดร. อุมาพร แพทย์
ศาสตร์* 

Ph.D. (Applied Biological 

Sciences), Ghent 

University, Belgium, 

2557 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 

2548 

วท.บ.(สัตวศาสตร์), 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

, 2545 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     

เจษฎา  รัตนวุฒ ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     

เจษฎา  รัตนวุฒ ิ

Ph.D. (Animal Science),  

Ehime University, Japan, 

2554 

วท.ม.(การผลิตสัตว์),  ม.แม่

โจ้, 2549 

M.Sc. (Agriculture), 

Kagawa University, 

Japan, 2551 

วท.บ.(สัตวศาสตร์),  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
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ต าแหน่งทางวิชาการ +
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตรตาม มคอ. 2  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
+รายชื่อของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใน

ปัจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน?1 

ตรง สัมพันธ์ ไม่
แน่ใจ 

2544 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.      

ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.      
ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา 

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2549 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ),  
ม.มหิดล, 2543 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 
ม.สงขลานครินทร์, 2540 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ธีร     

ศรีสวัสดิ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร     

ศรีสวัสดิ์ 

 

ปร.ด. (ชีววิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2548
วท.บ. (ชีววิทยา),  
ม. สงขลานครินทร์, 2541 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.    

บดี  ค าสีเขียว 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.    

บดี  ค าสีเขียว 

 

Ph.D. (Animal 

Production), Universiti  

Putra Malaysia, Malaysia, 

2549 

M.Sc. (Ruminant 

Nutrition), Universiti 

Putra Malaysia, Malaysia, 

2544 

วท.บ. (สัตวศาสตร์),  

ม. ขอนแก่น, 2534 
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ต าแหน่งทางวิชาการ +
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตรตาม มคอ. 2  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
+รายชื่อของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใน

ปัจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน?1 

ตรง สัมพันธ์ ไม่
แน่ใจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

วิกันดา  รัตนพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

วิกันดา  รัตนพันธ์ 

ปร.ด.(ชีววิทยา),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2551 
วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม),  
ม.มหิดล, 2544 
วท.บ.(กีฏวิทยา), ม.ทักษิณ, 
2540 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

จรัสลักษณ์  เพชรวัง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

จรัสลักษณ์  เพชรวัง 

วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2551 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2543 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2538 

   

ดร. นิตยา  อัมรัตน์ ดร. นิตยา  อัมรัตน์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2554 
วท.ม.(พฤกษศาสตร์),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2549 
วท.บ.(ชีววิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
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ต าแหน่งทางวิชาการ +
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตรตาม มคอ. 2  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
+รายชื่อของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใน

ปัจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน?1 

ตรง สัมพันธ์ ไม่
แน่ใจ 

ดร. ปฏิมา  เพ่ิมพูนพัฒนา ดร. ปฏิมา  เพ่ิมพูนพัฒนา Ph.D. ( Molecular 
Microbiology), Royal 
Holloway, University of 
London, United 
Kingdom, 2556 
วท.ม.(จุลชีววิทยา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2543 

   

ดร. สรายุทธ อ่อนสนิท ดร. สรายุทธ อ่อนสนิท Ph.D. (Marine Biology), 
Xiamen University, P.R. 
China, 2554 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2542 

   

Asst.Prof.Dr. 

Karthikeyan 

Venkatachalam 

Asst.Prof.Dr. 

Karthikeyan 

Venkatachalam 
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ต าแหน่งทางวิชาการ +
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตรตาม มคอ. 2  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
+รายชื่อของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใน

ปัจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน?1 

ตรง สัมพันธ์ ไม่
แน่ใจ 

M.Sc. Biochemistry, 
Bharathiar University, 
India, 2550 
B.Sc. Biochemistry, 
Periyar University, India, 
2548 

หมายเหตุ: กรุณาใส่เครื่องหมาย (*) ท้ายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

1.1 ก. ในระหว่างปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุก
ท่าน (ในคอลัมน์ที่  2 ของตาราง 1.1) ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์  หรือศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่2 (หมายถึงยังมีการจ้างงาน
ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษาท่ีท าการประเมินในครั้งนี้ จนถึงปัจจุบันหรือไม่) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 

                                                           
2 ก. ในอดีตเคยพบว่า ในหลักสตูรจ านวนหนึ่งยังคงมีชื่ออาจารย์ที่เสยีชีวิตแล้ว หรืออาจารย์ที่เกษียณแล้ว (และไม่ได้
รับการจ้างต่อ) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ข. หากผู้ประเมินสืบค้นการจ้างงานของอาจารย์ท่านใดใน  https://dss.psu.ac.th/dss_person/main.asp  แล้วไม่
พบหลักฐาน  หลักสูตรควรมีหลักฐานเป็นสัญญาการจ้างงาน   
ค. สัญญาการจ้างงานตามข้อ ข ต้องเป็นสัญญาจ้างอย่างน้อย 9 เดอืน (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557) 
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       1.1ข. อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ท าหน้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา (สอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา3 หรือไม ่
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 
1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน4 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 ประเมินไม่ได้ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีหน้าที่สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชานี้ (หลักสูตรนี้)5หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ทีร่ับเข้าใหม่ตั้งแต่ 14 
พ.ย. 2558 มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าท างาน6 

                                                           
3 อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อหรือมีปัญหาสุขภาพหรือมีอุปสรรคจากเหตุอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา จะไม่
เข้าเกณฑ์ในข้อนี้  
4 คุณวุฒิท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไป
แล้ว กรณียังไม่มีการประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard 
Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2) 
5ก. สกอ ก าหนดเกณฑ์ส่วนนี้มีเพราะเกรงว่าหลักสูตรอาจใส่ช่ืออาจารย์เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง
ในหลักสูตร ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณาพหลักสูตร หลักสูตรควรมีหลักฐานที่แสดงว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้
สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา เช่น มีชื่อปรากฏเป็นผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร 
ข. อาจารย์แต่ละท่านสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่
อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐาน พศ. 2558) 
6สกอ ก าหนดเกณฑ์ว่า อาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑม์าตรฐาน พศ. 2558 เริ่มบังคบัใช้ (14 พ.ย. 2558) 
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  
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หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ (เพ่ิงรับเข้าท างาน) ในปีการศึกษาที่
ประเมินหรือไม่ 
 ไม่มี กรุณาข้ามไปตอบข้อถัดไป            
 มี กรุณาระบุรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่รับเข้าใหม่ในปีการศึกษาท่ีประเมิน 

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

 อาจารย์ข้างต้นมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าท างานหรือไม่ 
 มี (เป็นไปตามเกณฑ์)            
 ไมม่ี (ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์) โปรดระบุรายละเอียด

..................................................................................  
 
1.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มคีุณวุฒิดังนี้หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

ปริญญาโท มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

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

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 

-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ

                                                                                                                                                                         

 แต่ในระยะ 2 ปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ 2558 (14 พย. 2558-13 พ.ย. 2560) 
คณะกรรมการอุดมศึกษาให้มีการทดลองน าร่องโดยให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดวิธีการของตนเอง
เพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม 



 

18 
 

 พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

-มีจ านวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง ส าเร็จการศึกษาอย่าง

น้อย 1 ผลงาน ภายใน 2 ปี หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ผลงาน 

ภายใน 5 ปี 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ที่ปรากฏชื่อ
ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1)  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่  1 ชื่อ.....รองศาสตราจารย์ ดร. โอภาส พิมพา.......... 

รายการผลงานวิชาการ ในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1. รุ่งรัตน์ ประสมสุข บดี ค าสีเขียว  และ โอภาส พิมพา. 2563.  ผลของระดับโปรตีนในอาหาร

ผสมส าเร็จต่อการกินได้และการเจริญเติบโตในแพะพันธุ์ พ้ืนเมือง แก่นเกษตร  48 ฉบับพิเศษ 

1 :257-262.  

2. รุ่งรัตน์ ประสมสุข บดี ค าสีเขียว  และ โอภาส พิมพา. 2562.  การเปรียบเทียบสมรรถภาพ

การเจริญเติบโตและความคุ้มค่าทางเศรษฐกจิของสายพันธุ์แพะที่ใช้ใบกระถิ่นเป็นอาหารหลัก. 

แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : 269-274. 

3. โอภาส พิมพา บดี ค าสีเขียว, เบญจมาภรณ์ พิมพา และ สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข . 2562. 

ประสิทธิผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน ส าหรับเกษตรกรผู้

เลี้ยงสัตว์ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : 375-378. 

4. บดี ค าสีเขียว  โอภาส พิมพา และ ปิยะรัตน์ นาควิโรจน์. 2561. การศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบ ทางเคมี คอนเด้นส์แทนนินและการผลิตแก๊สและความสามารถใน

การย่อยได้ในหลอดทดลองของส่วน ต่างๆ ของยอดกระถิน.  วารสารวิจัยและส่งเสริม

วิชาการเกษตร 35(2) (พิเศษ 2): 686-696. 
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5. อินทิรา มัตตาพงศ์ บดี ค าสีเขียว โอภาส พิมพา และเจษฎา รัตนวุฒิ. 2561. การศึกษา

การตลาดแพะของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายย่อยในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน. วารสารวิจัยและ

ส่งเสริมวิชาการเกษตร35 (2) (พิเศษ 2): 400-407 

6. บดี ค าสีเขียว โอภาส พิมพา สาโรจน์ เรืองสุวรรณ และทองสุข เจตนา 2559. การศึกษาการ

ใช้ใบปาล์มน้ ามันเป็นแหล่งอาหารหยาบหลักในอาหารส าเร็จส าหรับแพะเนื้อ. วารสารสัตว

ศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ 1 : 405-410.  

7. Pimpa O., Binsulong B., Pastsart  U.,  and  Pimpa B. 2019. Effect of oil palm 

frond as fiber source in total mixed ration on growth performance, carcass 

quality and economic return of feedlot cattle. The 7th International 

Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. 

(SAADC 2019) November 8-11, 2019. Pokhara, Nepal. 

8. Khamseekhiew B., Suttinoon W., Pingpittayakul P., Muangchan P., Mayeetae Y., 

Mattaphong I. and Pimpa O. 2019. Quality attributes and sensory evaluations 

of different flavoured goat milk yogurt. Khon Kaen Agr. J. 47 suppl. 1, 93-98. 

9. Pimpa O., Pimpa B. and Liang J.B. 2019. Palm oil decanter cake: a viable 

substitution for commercial concentrate in small-holder cattle farms.   The 7th 

International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing 

Countries. (SAADC 2019) November     8-11, 2019. Pokhara, Nepal. 

10. Pimpa O., Tipmontean B., Youngyai  N. and    Pimpa B. 2019. The Development 

of Beef Cattle Farmer Group of Suratthani Province for Response to Supply 

Chain. Area based development research Journal. V.11 No.5, pp 380-393. 

11. Pimpa O., Khamseekhiew  B., Pimpa B.  and  Louchareansuk  S. 2019. The 

Occupational Development of Beef Farming in Pattani  Province with the Use 

of Local Resources and Biotechnology  Application for Fermented Animal Feed 

Production. Area based development research Journal. V.11 No.6, pp 477-487. 
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เกณฑ์ข้อ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ 2558 เพราะถือว่าอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรชุดปัจจุบัน (ในหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง) ได้ท าหน้าที่แทนอาจารย์ชุดเก่าแล้ว) 

 
ข้อ 2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านมีชือ่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามท่ีระบุ
ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 
ข้อ 2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และ
มีเครื่องหมาย “*”) ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (นั่นคือ อยู่ใน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกท่าน) หรือไม ่
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 
ข้อ 2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) 
ทุกท่านอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา7 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 

                                                           
7 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 
ในประเด็น “อยู่ปฏบิัติงานตลอดระยะเวลา” ว่าควรดเูจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ ในการตีความ ท่ี
ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศกึษาต่อ/ลาออกของอาจารยต์้องมกีารแต่งตั้งอาจารย์คนใหม่มาทดแทน หากได้มีการ
สรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แตก่ระบวนการแต่งตั้งยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของ
กระบวนการในระดับคณะแล้ว ถอืได้ว่ามหาวิทยาลัยไดม้ีการด าเนนิการให้มีอาจารย์ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
กรณีที่ตีความเป็นกรณีของอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่น่าจะรวมถึงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 
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ข้อ 2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ (ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน) 
           ก. หลักสูตรของท่านได้ระบุชัดเจนในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการใช่หรือไม่ (หรือสภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นว่า หลักสูตรของท่านเป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการใช่หรือไม)่8 
 ใช่            
 ไม่ใช่  
 
          ข. หลักสูตรของท่านเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุในข้อ 2.4 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
(หมายเหตุ: ผู้ประเมินจะตรวจสอบเกณฑ์ในข้อนี้โดยใช้ฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู๋) 
 
2.5 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ใช่หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

ปริญญาโท อย่างน้อย 3 ราย 

ปริญญาเอก อย่างน้อย 3 ราย  

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษา

                                                           
8 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสตูรที่น าเอาความรูห้ลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้า
มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจยั จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู ้องค์ความรู้เป็น
ศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น ตัวอย่างหลักสูตรทีเ่ป็นพหวุิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตรส์ารสนเทศ (ภมูิศาสตร+์เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน 
(วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)  

ตัวอย่างหลักสตูรทีไ่ม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธรุกิจ การศกึษาเพื่อการพัฒนา (ท่ีมา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 เมื่อวันท่ี 18 
ตุลาคม 2549) 
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น้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิ

ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 โปรดระบุรายละเอียดหากหลักสูตรของท่านมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน้อยกว่าที่ก าหนด 
และอยู่ระหว่างการเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณา 
(เช่น ข้อมูลวันที่หลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัย ผลการพิจารณาของ กกอ. ในปัจจุบัน หรือความคืบ
หน้าต่าง ๆ) 
 
.................................................................................................... ............................................................... 
 
2.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) มีคุณวุฒิดังนี้หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

ปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
2.7 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) มีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ใช่หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

ปริญญาโท -เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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ปริญญาเอก 

 

และ 

-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

-มีจ านวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง ส าเร็จ

การศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน ภายใน 2 ปี หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ปี 

หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ปี 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
        กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์
ที่ 2 ของตาราง 1.1) แยกเป็นรายบุคคล โดยรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 
พ.ค. 2563 (2020) หากมีผลงานไม่ครบ 3 ชิ้นใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ กรุณาวงเล็บระบุ
ท้ายชื่ออาจารย์ว่าเป็น “อาจารย์ใหม ่(อายุงานไม่ถึง 5 ปี)” 
 
***กรุณาระบุเฉพาะข้อมูลของอาจารย์ที่ยังไม่ได้รายงานในหัวข้อ 1.6 ***** 
 
(กรุณาระบุเพ่ิมชื่อและผลงานวิชาการอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมเติมจนครบจ านวน) 
 

เกณฑ์ข้อ 3. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า 
(การประเมิน: อาจารย์ที่สอนนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์สกอ 2548 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ 
2548 อาจารย์ที่สอนนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2558 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ 2558) 

หมายเหตุ: หากนักศึกษาเรียนในหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. XXXX  
ถ้า พ.ศ. XXXX คือ 2558 หรือก่อนหน้านั้น แสดงว่านักศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2548  
ถ้า พ.ศ. XXXX คือ 2560 หรือหลังจากนั้น แสดงว่านักศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2558 
ถ้า พ.ศ. XXXX คือ 2559 กรุณาตรวจสอบในตัวเล่มหลักสูตรว่าใช้เกณฑ์ สกอ 2548 หรือ 2558 
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กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป็นอาจารย์
ประจ า (ไม่รวมวิชาวิทยานิพนธ์) 
หมายเหตุ ในเกณฑ์ข้อ 3 นี้ ให้ระบุเฉพาะอาจารย์ผู้สอนที่ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ ต้องยังเป็นบุคคลากร
ประจ าของมหาวิทยาลัย 

หากไม่มีรายวิชาสอนในหลักสูตรเลย สามารถข้ามข้อนี้ได้ และกรุณาท าเครื่องหมาย  ใน
ช่องว่างต่อไปนี้             .....................  ไม่มีวิชาสอนในหลักสูตร 
 
ตารางที่ 3.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป็นอาจารย์ประจ า  (ไม่รวม
วิชาวิทยานิพนธ์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่

เป็นอาจารย์ประจ า 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

มีประสบการณ์สอนใน
ระดับมหาวิทยาลัยกี่ปี 
(นับถึง สค. ของปีท่ีท าการ

ประเมินในครั้งนี้)   

กรุณาระบุ 
1) รหัสวิชาที่สอน 

2) วิชาดังกล่าวเรียนโดยนักศึกษาที่
อยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ 

2548 หรือ 2558 
1   1. วิชา............ 2548  2558 

2. วิชา............ 2548  2558 
3. วิชา............ 2548  2558 

2     1. วิชา............ 2548  2558 
2. วิชา............ 2548  2558 
3. วิชา............ 2548  2558 

3   1. วิชา............ 2548  2558 
2. วิชา............ 2548  2558 
3. วิชา............ 2548  2558 

4   1. วิชา............ 2548  2558 
2. วิชา............ 2548  2558 
3. วิชา............ 2548  2558 

5    
6.    

 
3.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย (ตามที่ระบุในตารางที ่3.1) มีคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้หรือไม่ 
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ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท 2558 -มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ปริญญาเอก 

 

2558 -มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญา

โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

-ในกรณีรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลม

ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่

อาจารย์ผู้สอนได้ 

2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน9 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           

                                                           
9 ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 
และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
           ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับ
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
3.2 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย (ตามที่ระบุในตารางที ่3.1) มี
ประสบการณ์ด้านการสอนหรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 
3.3 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที ่3.1) มีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ต่อไปนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ เกณฑ์ 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

2558 -เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา และ 

-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

-มีจ านวนอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (เป็น

งานวิจัยหรือไม่ก็ได้) 

-กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงาน

ทางวิชาการหลังส าเร็จการศึกษา สามารถอนุโลมให้เป็นอาจารย์

ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ 

2548 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการ

ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือไม่ (นั่น

คือมีผลงานทางวิชาการ--ในที่นี้ไม่ระบุจ านวนชิ้นหรือกรอบเวลา) 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าทุกท่าน (ที่ระบุใน
ตาราง 3.1) แยกเป็นรายบุคคล โดยรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 
(2020) หากไม่มีผลงาน 1 ชิ้นใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ กรุณาวงเล็บระบุท้ายชื่ออาจารย์
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ว่าเป็น “อาจารย์ใหม่” (อายุงานไม่เกิน 5 ปี) (หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถ
รายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 

 
***กรุณาระบุเฉพาะอาจารย์ท่านที่ยังไม่รายงานผลงานในหัวข้อ 1.6 หากเหมือนกันทุกประการไม่ต้อง
รายงานซ้ า 
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ .... ชื่อ...................................................................... ... 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) (หากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 

1)………………………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………………………. 
4)…………………………………………………………………………………………………………. 

(สามารถระบุชื่ออาจารย์และรายการผลงานวิชาการเพ่ิมเติมตามต้องการจนครบ) 
 

เกณฑ์ข้อ 4. อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
(การประเมิน: อาจารย์พิเศษที่สอนนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์สกอ 2548 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์

สกอ 2548 
 อาจารย์พิเศษที่สอนนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2558 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์ สกอ 2558) 

 กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป็นอาจารย์
พิเศษ (ไม่รวมวิชาวิทยานิพนธ์) 

อาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์หมายถึงอาจารย์ที่ได้ท าการสอนจริงในช่วงปีการศึกษาที่ประเมิน 
มิใช่รายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ปรากฏอยู่ในตัวเล่ม มคอ 2 หรือเล่มหลักสูตร 

อาจารย์พิเศษตามเกณฑ์ข้อนี้ คือ อาจารย์ที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่สังกัดของ
มหาวิทยาลัยถือเป็นอาจารย์ประจ า 

หากไม่มีรายวิชาสอนในหลักสูตรเลยหรือไม่มีอาจารย์พิเศษ สามารถข้ามข้อนี้ได้ และ
กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างต่อไปนี้         ......... ..........  ไม่มีวิชาสอนในหลักสูตร/ไม่มี
อาจารย์พิเศษ 
  
ตารางที่ 4.1 อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ไม่รวมวิชาวิทยานิพนธ์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์พิเศษ

ที่เป็นผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีที่ส าเร็จการศึกษา

ทุกระดับ 

มีประสบการณ์สอน
ในระดับ

มหาวิทยาลัยกี่ปี 

กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
1) รหัสวิชาที่สอน 
2) หน่วยกิตของวิชาที่สอน 
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(นับถึง สค. ของปีที่
ท าการประเมินใน

ครั้งนี้)   

3) ชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้
ประสานงานรายวิชา 
4) กรุณาระบุสังกัด (สถานที่ท างาน) ของ 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้ประสานงาน

รายวิชาที่ระบุในข้อ 3 

1    กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
1) รหัสวิชาที่สอน 
2) หน่วยกติของวิชาที่สอน 
3) ชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้
ประสานงานรายวิชา 
4) กรุณาระบุสังกัด (สถานที่ท างาน) ของ 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้ประสานงาน

รายวิชาที่ระบุในข้อ 3 

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

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

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

 
4.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที ่4.1) มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ต่อไปนี้
หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท 

 

2558 -มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ปริญญาเอก 

 

2558 -มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญา

โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่

สอน 

-ในกรณีรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลม

ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่

อาจารย์ผู้สอนได้ 

2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน10 

                                                           
10  ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้ จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
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2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 
4.2 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที ่4.1) มีประสบการณ์ด้านการสอน
หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 
4.3 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที ่4.1) มีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ต่อไปนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ เกณฑ์ 

ปริญญาโท 2558 -เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา และ 

                                                                                                                                                                         
ปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 

ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับ
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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ปริญญาเอก11 -เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

-มีจ านวนอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

2548 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ใน

การท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา

หรือไม่ (นั่นคือมีผลงานทางวิชาการ--ในที่นี้ไม่ระบุจ านวนชิ้น

หรือกรอบเวลา) 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์สอนทีเ่ป็นอาจารย์พิเศษทุกท่าน (ที่ระบุในตาราง 
4.1) แยกเป็นรายบุคคล โดยรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 
2563 (2020) 
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ ....1 ชื่อ..................................................................... .... 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) มีดังนี้ 
1)………………………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………………………. 
4)…………………………………………………………………………………………………………. 

(กรุณาระบุชื่ออาจารย์และรายการผลงานวิชาการเพ่ิมเติมตามต้องการจนครบ) 
 

เกณฑ์ข้อ 5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก  

                                                           
11 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับ
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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(การประเมิน: อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์สกอ 2548 ให้ประเมินโดยใช้
เกณฑ์สกอ 2548 อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2558 ให้ประเมินโดยใช้
เกณฑ์สกอ 2558) 

           กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ในตาราง
ข้างล่าง 

หากไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลัก (เช่น หลักสูตรเพิ่มเริ่มเปิด) 
สามารถข้ามข้อนี้ได้ และกรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างต่อไปนี้             . 

....................  ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลัก 
 
ตารางที่ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก ***ข้อมูล ณ วันที่
เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์
หลัก (+ต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา (ทุก

ระดับการศึกษา) 

ระบชุื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์แรกเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลักใน
ทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรนี้และหลักสูตรอ่ืน ๆ) กรุณา
วงเล็บท้ายชื่อนักศึกษาว่าอยู่ในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ 
สกอ 2548 หรือ 2558 
-นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ รวมทั้งที่รักษาสถานภาพ 

***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
1. ผศ. ดร. ดวงแขฑิตา กาญ
จนโสภา 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร), 2549 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 

2543 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ, 
2540 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. วรัญญา พริ้งแป้น 6140320105 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2548) 
2. นายนพดล พัวพันธุ์ 6240320112 (หลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ สกอ 2558) 
  
 

2. รศ.ดร. โอภาส พิมพา Ph.D. (Ruminant 
Nutrition), 2545 
วท.ม. (สัตวศาสตร์), 2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

2534 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. แสงตะวัน ขวัญแก้ว 6040320102 (หลักสูตร
ที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2548) 
2. น.ส. รัตนา ศรีสมัย 6140320104 (หลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ สกอ 2548) 
3. นายจิตตพล วิชัยดิษฐ 6240320110 (หลักสูตรที่ใช้
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เกณฑ์ สกอ 2558) 

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

วท. บ. (ศึกษาศาสตร์) 
ชีววิทยา, 2541 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. กนกรัตน์ เขียวชัย 6140320101 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2548) 
2. น.ส. สุรัตน์วดี ศรีเมือง 6240320109 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2558) 
  

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

วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ), 

2547 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. จันทร์เพ็ญ ใจซื่อ 6040320101 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2548) 
2. น.ส. สภุลักษณ์ สุดสอาด 6240320108 (หลักสูตร
ที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2558)  

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

เกษตร), 2548 

วท.บ. (สัตวศาสตร์), 2545 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. นาย ภูมิธร เมืองจันทร์ 6040320103 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2548)  
2. น.ส. หทัยชนก มากปลั่ง 6140320106 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2548)  

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

Production), 2549 

M.Sc. (Ruminant 

Nutrition), 2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 
2535 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. รุ่งรัตน์ ประสมสุข 6040320104 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2548)  
 

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

Science), 2543 

วท.บ (จุลชีววิทยา), 2539 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. นาย ณัฐฑิวัส คชการ 5940320101 (หลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ สกอ 2548)  
2. นายวงศกร ขวัญดี  6140320108 (หลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ สกอ 2548)  

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

วท.ม.(จุลชีววิทยา), 2546 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. อรทัย แดงสวัสดิ์ 6140320107 (หลักสูตรที่



 

51 
 

วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 2544 

ใช้เกณฑ์ สกอ 2548)  
2. น.ส. สุธัญญา ใหม่ทอง 6240320107 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2558)  

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

วท.ม. (พืชสวน), 2548 

วท.บ.

(เทคโนโลยีการเกษตร), 

2543 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. น.ส. ธนกร ทองค า 6140320109 (หลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ สกอ 2548)  
2. นาย ศุภสิน นิลสมุทร 6140320111 (หลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ สกอ 2548)  
3. นาย มะกอเซ็ง สาและ 6140320110 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2548)  
4. น.ส. อามีเนาะห์ ลาเต๊ะ 6140320112 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2548)  
5. นางกชกร บุณยสุรักษ์ 6240320101 (หลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ สกอ 2558)   
6. นายเผด็จศึก สุพรรณรัตน์ 6240320104 (หลักสูตร
ที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2558)   
7. น.ส. สิริวิมล ขุนภักดี 6240320106 (หลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ สกอ 2558)   

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

Science), 2554 

วท.ม. (การผลิตสตัว์), 

2549 

วท.บ. (สัตวศาสตร์), 2544 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1.น.ส. อุบลวรรณ ศรีสงคราม 6140320114 
(หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2548)  
 

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

ชีวภาพ), 2554 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 

2549 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2546 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1.นายชยุตม์ กระสินธุ์ 6140320113 (หลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ สกอ 2548)  

12. ผศ.ดร.วิกันดา  รัตนพันธ์ ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ

แวดล้อม), 2544 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2540 

เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. นางชนิดา ตะเภาน้อย 6240320102 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2558)   
2. นายชานุชาญ พันธุ์ทอง 6240320103 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2558)   
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ข้อ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านมีชื่อเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.112 (ข้อนี้ประเมินเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ใน
หลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2558 เท่านั้น เกณฑ์ 2548 ระบให้เป็นเพียงอาจารย์ประจ าเท่านั้น) 
  เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข้อ 5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักทุกท่านมีคุณวุฒิดังนี้ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญาโทและเอก 

 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

ที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  (แต่ต้องเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร) 

2548 อาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ

                                                           
12 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ. ศ. 2548 ในข้อ 7.5 ระบุว่า ใน

กรณีที่มีความจ าเป็นยิ่ง เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม 

“อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเรจ็
การศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนมุัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อนการเกษียณอายุ (จากคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557) แต่ต้องมีหนังสือมอบหมายงานจากคณะอย่างเป็น
ทางการ 

3. น.ส. ภัทราวดี แท่งทอง 6240320105 (หลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ 2558)   

13. ผศ. ดร.จรัสลักษณ์ เพชร
วัง 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 

2551 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 

2543 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 

2538 

1. นายชัยวิทย์ แข็งแรง 6240320111 (หลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ สกอ 2558)   
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สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน13  

 
  เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 
ข้อ 5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านมีผลงานทางวิชาการ
ดังนี้ 

ระดับ

ของ

หลักสูตร 

เกณฑ์ 

สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญา

โทและ

เอก 

 

2558 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 

 กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็น อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการ

ภายหลัง ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ 3 

ชิ้น ภายใน 5 ปี 

2548 ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

                                                           
13 ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
ข. อาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบัตรนับคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก (หากมีการเทียบเท่าอย่างเป็นทางการโดย สกอ.) และ
สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ หากมีเงื่อนไข
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน  
ค. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
บุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น 
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(ดูเชิงอรรถท่ี 8)14 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ทุกท่านในปัจจุบันทุกท่าน โดยแยกเป็นรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2558 
(2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) หากมีผลงานไม่ครบ 3 ชิ้นใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ กรุณา
วงเล็บระบุท้ายชื่ออาจารย์ว่าเป็น “อาจารย์ใหม่” (อายุงานไม่เกิน 5 ปี) (หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง ให้รายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 

 
***กรุณาระบุเฉพาะที่แตกต่างจากหัวข้อ 1.6 (หากเหมือนกันทุกประการไม่ต้องรายงานซ้ า) 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์ท่านที่ ..1.... ชื่อ......ดร. ดาริกา คงฤทธิ์........... 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) (หากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ให้รายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 

1. Karnsiree Thimabut, Amornrat Keawkumpai, Patima Permpoonpattana, Saranyoo 

Klaiklay, Parinuch Chumkaew, Darika Kongrit, Jaraslak Pechwang and Theera 

Srisawat. 2018. Antibacterial potential of extracts of various parts of 

Catunaregum tomentosa (Blume ex DC) Tirveng and their effects on bacterial 

granularity and membrane integrity. Tropical Journal of Pharmaceutical 

Research. 17(5):875- 882. 

2. Thimabut K, Keawkumpai A, Permpoonpattana P, Klaiklay S, Chumkaew P, 

Kongrit D, Pechwang J, Srisawat T. 2018. Antibacterial potential of extracts of 

various parts of Catunaregam tomentosa (Blume ex DC) Tirveng and their 

effects on bacterial granularity and membrane integrity. Tropical Journal of 

Pharmaceutical Research. 17(5): 875-882. 

                                                           
14 ส ำหรบักำรประเมนิตำมเกณฑ ์พ.ศ. 2548 เกณฑ์ข้อนี้ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็นข้อเสนอแนะให้
ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา 
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3.   Kongrit Darika. 2012. Molecular cloning and characterization of the oil-palm 

(Elaeis guineensis) mesocarp triacylglycerol lipase and esterase. Seoul: 

KFAS,2011, 34 (R003607). 

 
ข้อ 5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์หลักมีภาระงานตามเกณฑ์ดังนี้ (หลักสูตรปริญญา
โทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 

เกณฑ์ สกอ 2558 มีดังนี้ 
คุณวุฒิ-ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ เกณฑ์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เที ยบ เท่ าและด ารงต าแหน่ งระดั บ ผู้ ช่ ว ย

ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 

(ป.เอก+ผศ., ป.เอก+รศ., ป.โท+รศ. และ ป.

โท+ศ.) 

ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งระดับศาสตราจารย์  

ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน 

แต่สามารถเสนอต่อสภาสถาบันให้สามารถรับนักศึกษาได้ไม่

เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแล

นั ก ศึ กษ าม ากกว่ า  15  คน  ให้ ข อความ เห็ น ชอบ จาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

หมายเหตุ: ส าหรับสารนิพนธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิด
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าสารนิพนธ์ แต่ทั้งนี้รวม
แล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 



 

56 
 

เกณฑ์ สกอ 2548 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 5 คน แต่สามารถดูแลนักศึกษาไม่เกิน 10 คนได้

หากสภาสถาบันเห็นชอบ  ส าหรับสารนิพนธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าสารนิพนธ์ 3 คน 
แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์15 (ประเมินภาระงาน ณ วันที่จัดท ารายงานนี้)  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................. .................... 
 

เกณฑ์ข้อ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์
ประจ า  
(การประเมิน: อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์สกอ 2548 ให้ประเมินโดยใช้
เกณฑ์สกอ 2548 อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2558 ให้ประเมินโดยใช้
เกณฑ์สกอ 2558) 

 กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็น
อาจารย์ประจ าในตารางข้างล่าง อาจารย์ประจ า คือ ผู้ที่ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ ต้องยังเป็นบุคคลากร
ประจ าของมหาวิทยาลัย 
 ***อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมในข้อนี้ต้องเป็น**อาจารย์ประจ า**(แต่
ไม่ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ระบุในตารางท่ี 1.1 ก็ได้) 

หากไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม สามารถข้ามข้อนี้ได้ และกรุณาท า
เครื่องหมาย  ในช่องว่างต่อไปนี้             . 

....................  ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม 
 

                                                           
15นับนักศึกษาที่อาจารย์ดูแลที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้งผู้ที่รักษาสถานภาพในทุก
หลักสูตรไม่เฉพาะหลักสูตรที่ประเมินนี้ การประเมินจะพิจารณาข้อมูล ณ วันที่รายงานผล 

 หากนักศึกษาที่อาจารย์ดูแลทั้งหมดอยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 2548  การประเมินจะใช้เกณฑ์ 2548   
หากนักศึกษาที่อาจารย์ดูแลทั้งหมดอยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 2558 การประเมินจะใช้เกณฑ์ 2558   
แต่หากอาจารย์ท่านใดมีนักศึกษาทั้งในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2548 และ2558 ผลการประเมินอาจมีความขัดแย้ง
กันเฉพาะกรณีที่อาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ในกรณีนี้ ผลการประเมินจะเป็น “มีข้อสังเกต” 
(เช่น มีนักศึกษาเกณฑ์ 48จ านวน 8 คน และมีนักศึกษาเกณฑ์ 58 จ านวน 2 คน) 
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ตารางที่ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์
ประจ า (นับเฉพาะที่อาจารย์ปรึกษาร่วมของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ไม่ต้องนับการท าหน้าที่ในหลักสูตร
อ่ืนส าหรับเกณฑ์ส่วนนี้) 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม  

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบชุื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ใน

คอลัมน์แรกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เฉพาะ

ในหลักสูตรนี้) กรุณาวงเล็บท้ายชื่อนักศึกษา

ว่าอยู่ในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2548 หรือ 

2558 

***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม   

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

Production), 2549 

M.Sc. (Ruminant 

Nutrition), 2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 2535 

1. นาย ภูมิธร เมืองจันทร์ 6040320103 

(หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2548) 

2. ผศ.ดร.วิกันดา  รัตนพันธ์ ปร.ด. (กีฏวิทยา), 2551 

ว ท .ม . (ชี ว วิ ท ย าส ภ า ว ะ

แวดล้อม), 2544 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2540 

1. น.ส. สุรัตน์วดี ศรีเมือง 6240320109 

(หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2558) 

 
ข้อ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าทุก
ท่านมีคุณวุฒิดังนี้ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

สกอ 

เกณฑ์ 



 

58 
 

ปริญญาโทและเอก 

 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

ที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (ไม่จ าเป็นว่า ต้องเป็นวุฒิใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน) 

2548 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน16  

 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 
 ข้อ 6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมทุกท่านที่เป็นอาจารย์
ประจ ามี  
มีผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ระดับของ

หลักสูตร 

เกณฑ์ 

สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท

และเอก 

2558 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 

                                                           
16 ก. คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณี
ยังไม่มีการประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  

อ้างอิงจากแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2) 
ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับ
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมก ารการ
อุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)  

2548 ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ร่วมในปัจจุบันทุกท่านที่เป็นอาจารย์ประจ า โดยแยกเป็นรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงาน
ในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) (กรณีอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ สกอ 48 หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
 
***กรุณาระบุเฉพาะที่แตกต่างจากหัวข้อ 1.6 หากเหมือนกันทุกประการไม่ต้องรายงานซ้ า) 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมท่านที่ ......... ชื่อ
......................................................................... 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1)………………………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………………………. 
4)…………………………………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................... ............................... 
 

(สามารถระบุชื่ออาจารย์และรายการผลงานวิชาการเพ่ิมเติมจนครบ) 
 

เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
(การประเมิน: อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์สกอ 2548 ให้ประเมินโดยใช้
เกณฑ์สกอ 2548 อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2558 ให้ประเมินโดยใช้
เกณฑ์สกอ 2558) 
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 กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในตารางข้างล่าง  

หากไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
สามารถข้ามข้อนี้ได้ และกรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างต่อไปนี้              

..... ......  ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ตารางที่ 7.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก   

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม 

(กรุณาระบุต าแหน่งทางวิชาการ ถ้ามี) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบชุื่อ-รหัสของ

นักศึกษาท่ีอาจารย์ใน

คอลัมน์แรกเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

(เฉพาะในหลักสูตรนี้) 

กรุณาวงเล็บท้ายชื่อ

นักศึกษาว่าอยู่ใน

หลักสูตรที่อิงเกณฑ์ 

สกอ 2548 หรือ 2558 

***ข้อมูล ณ วันที่เขียน

รายงานผลฉบับนี้*** 

   

   

   

   

   

 
ข้อ 7.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุกท่านมีคุณวุฒิดังนี้ 
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ระดับของ

หลักสูตร 

เกณฑ์ 

สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท

และเอก 

 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หากไม่มีคุณวุฒิ ตามที่ก าหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง

นั้น และแจ้ง คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

2548 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็น

ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือเป็นผู้ เชี่ยวชาญ

เฉพาะที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้

แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว17 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................ ...................... 
 หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนด กรณุาระบุรายละเอียดต่อไปนี้ (ถ้ามีคุณวุฒิตามเกณฑ์ กรุณาข้ามข้อ
นี้ ไปยังข้อ 7.2) 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่านที่ 1 ที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนด   ชื่อ.................................................. 
                                                           
17 ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้ นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับ
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึ กษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
................................................................................................................... ............. 
.................................................. 
............................................................................................................................. ... 
.................................................. 

วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา …………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่านที่ 2 
ชื่อ.................................................. 

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
................................................................................................................. ............... 
.................................................. 
............................................................................................................................. ... 
.................................................. 

วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 

 
(เพ่ิมเติมรายชื่อและข้อมูลจนครบถ้วน) 
 
 ข้อ 7.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมทุกท่านที่ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีผลงานทางวิชาการดังนี้ 
 

ระดั

บ

ของ

หลัก

สูตร 

เกณฑ์ เกณฑ์ 

ปริญ 2558 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
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ญา

โท 

 

ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

10 เรื่อง (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี) 

หากไม่มีผลงานตามที่ก าหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่

ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก

สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

ปริญ

ญา

เอก 

 

2558 มีผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง (ไม่

จ ากัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี) 

หากไม่มีผลงานตามที่ก าหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่

ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก

สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

ปริญ

ญา

โท/

เอก 

2548 มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมทุกท่านที่ เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์หรือไม ่
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................... ............................. 
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ร่วมทุกท่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยแยกเป็นรายบุคคล (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นผลงาน
ภายใน 5 ปี แต่ต้องตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์) 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่านที่ .....1....  
ชื่อ....................................... 
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ชื่อของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
ว่า ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือไม่) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1)………………………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………………………. 
4)…………………………………………………………………………………………………………. 

(สามารถเพ่ิมเติมรายชื่อและข้อมูลจนครบ) 
 

 หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่มีผลงานตามที่ก าหนด กรุณาระบุรายละเอียดต่อไปนี้ (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็น
ผลงานภายใน 5 ปี แต่ในเกณฑ์ 2558 ระบุว่าต้องตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์) 
 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่านที่ 1 
ชื่อ.................................................. 

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
.................................................................................... ............................................ 
.................................................. 
............................................................................................................................. ... 
.................................................. 
 

ชื่อของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบได้ว่า ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์หรือไม่) 
 
............................................................... ................................................................. 
.................................................. 
............................................................................................................................. ... 
.................................................. 
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วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่านที่ 2 
ชื่อ.................................................. 

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
...................................................................................................... .......................... 
.................................................. 
............................................................................................................................. ... 
.................................................. 

ชื่อของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ว่า ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์หรือไม่) 
................................................................ ................................................................ 
.................................................. 
............................................................................................................................. ... 
.................................................. 
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 
หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
บางท่านไม่มีผลงานตามที่ก าหนด กรุณาระบุรายละเอียดต่อไปนี้ (ถ้ามีผลงานตามเกณฑ์ กรุณาข้ามข้อ
นี้ ไปยังเกณฑ์ถัดไป ข้อ 8) 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่านที่ 1 (ซึ่งไม่มีผลงานตามเกณฑ์) ชื่อ.................................................. 
ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
ได้ว่า ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์หรือไม่) 
 
........................................................... ..................................................................... 
.................................................. 
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............................................................................................................................. ... 

.................................................. 
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่านที่ 2 (ซึ่งไม่มีผลงานตามเกณฑ์) ชื่อ.................................................. 
ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
ได้ว่า ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์หรือไม่) 
................................................................................................................................ 
.................................................. 
......................................................................................... ....................................... 
.................................................. 
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
(สามารถเพ่ิมเติมรายชื่อและข้อมูลได้ตามต้องการ) 
 

เกณฑ์ข้อ 8 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
(การประเมิน: คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์สกอ 2548 ให้
ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ 2548 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ 
สกอ 2558 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ 2558) 

 
กรุณาระบุข้อมูลของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 

หากไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในปีการศึกษาท่ีท าการประเมินใน
ครั้งนีส้ามารถข้ามข้อนี้ได้ และกรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างต่อไปนี้              

....................  ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในปีการศึกษาที่ท าการ
ประเมินในครั้งนี้ 
  
 กรุณากรอกข้อมูลในตารางที่ 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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ตารางที่ 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาทีแ่ต่งตั้งในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ 
รหั ส -รายชื่ อนั กศึ กษ าที่ ส อบ

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

และนักศึกษาว่าอยู่ในหลักสูตรที่

อิงเกณฑ์ สกอ 2548 หรือ 2558 

รายชื่ อคณ ะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ /สาร

นิพนธ์ 

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

สถาบัน 

หน่วยงานที่กรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สังกัด 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 

***วิทยานิพนธ์***     

1. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

น.ส. อินทิรา มัตตาพงศ ์

6040320105 

หลั กสู ตร ที่ ใช้ เกณ ฑ์  สกอ 

2548 

หลั กสู ตร ที่ ใช้ เกณ ฑ์  สกอ 

2558 

ประธานคณะกรรมการ

ส อ บ คื อ  ด ร .อุ ม า พ ร 

แพทย์ศาสตร์ 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D. (Applied 

Biological Sciences), 

2557 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร), 2548 

วท .บ . (สั ต วศ าสตร์ ) , 

2545 

อาจารย์ที่ ปรึกษาหลัก 

ผศ. ดร. บดี ค าสีเขียว 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D.  (Animal  

Production), 2549 

M.Sc. (Ruminant 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Nutrition), 2544 

วท.บ . (วิทยาศาสตร์ ) , 

2535 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ. 

ดร. โอภาส พิมพา 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D. (Ruminant 

Nutrition), 2545          

วท.ม. (สัตวศาสตร์), 

2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

2534 

อาจารย์ที่ ป รึกษ าร่ วม  

ผศ. ดร. เจษฏา รัตนวุฒิ 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph. D.  ( Animal 

Science), 2554 

วท.ม. (การผลิตสัตว์ ) , 

2549 

วท.บ. (สัตวศาสตร์), 

2544 
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คณะกรรมการสอบที่ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ระบุชื่อ) คือ 

1.รศ. ดร. สุริยะ  สะวา

นนท์ 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน  

Ph. D.  ( Bioresources 

and Production 

Science) 2549 

M. Sc.  ( Bioresources 

and Production 

Science) 2546 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

2534 

2. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

น.ส. อรทัย แดงสวัสดิ์ 

6140320107  

หลั กสู ตร ที่ ใช้ เกณ ฑ์  สกอ 

2548 

หลั กสู ตร ที่ ใช้ เกณ ฑ์  สกอ 

ประธานคณะกรรมการ

สอบคือ ผศ.ดร.ธีร        

ศรีสวัสดิ์ 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปร. ด. (ชีววิทยา), 2548 

วท. บ. (ศึกษาศาสตร์) 

ชีววิทยา, 2541 

อาจารย์ที่ ปรึกษาหลัก 

ด ร . ป ฏิ ม า   เ พ่ิ ม พู น

พัฒนา 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D. (Biology), 2556 

วท.ม.(จุลชีววิทยา), 

2546 
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2558 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วท.บ. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

2544 

อาจารย์ที่ ป รึกษ าร่ วม 

ผศ. ดร. เจษฏา รัตนวุฒิ 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph. D ( Animal 

Science), 2554 

วท.ม. (การผลิตสัตว์ ) , 

2549 

วท.บ. (สัตวศาสตร์), 

2544 

คณะกรรมการสอบที่ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ระบุชื่อ) คือ 

1.ดร.รพีวรรณ โสวรรณ

ปรีชา  

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ป ร .ด . (จุ ล ชี ว วิ ท ย า ) , 

2561  

วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง

อุ ต ส าห ก ร รม ) , 2553 

วท .บ . (จุ ล ชี ววิ ท ย า ) , 

2550 
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 2. ผศ.ดร.สุพัฒน์       

เจริญพรวัฒนา 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

Department of 

Microbiology, Faculty of 

Science, Chulalongkorn 

University, 

Ph.D.  (Microbiology) , 

2541  

M.Sc.  (Microbiology) , 

2535  

B.Sc. (Medical 

Technology), 2530 

3. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

น.ส. แสงตะวัน ขวัญแก้ว 

6040320102  

หลั กสู ตร ที่ ใช้ เกณ ฑ์  สกอ 

2548 

หลั กสู ตร ที่ ใช้ เกณ ฑ์  สกอ 

2558  

ประธานคณะกรรมการ

สอบคือ ผศ. ดร. เจษฏา 

รัตนวุฒิ 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D (Animal 

Science), 2554 

วท.ม. (การผลิตสัตว์ ) , 

2549 

วท .บ . (สั ต วศ าสตร์ ) , 

2544 

 อาจารย์ที่ ปรึกษาหลัก 

รศ. ดร. โอภาส พิมพา 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D. (Ruminant 

Nutrition), 2545          

วท.ม. (สัตวศาสตร์), 



 

72 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

2534 

 อาจารย์ที่ ป รึกษ าร่ วม 

ผศ. ดร. บดี ค าสีเขียว 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Ph.D.  (Animal  

Production), 2549 

M.Sc. (Ruminant 

Nutrition), 2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์), 

2535 

 คณะกรรมการสอบที่ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ระบุชื่อ) คือ 

 1.ผศ. ดร. องอาจ อินทร์

สังข ์

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

ม งค ล ศ รี วิ ชั ย  วิ ท ย า เข ต

นครศรีธรรมราช 

Dr. sc. agr. (Animal 

Physiology and 

Animal Nutrition), 

2542 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
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2536 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

2529 
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 ข้อ 8.1 จ านวนและองค์ประกอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ข้อนี้ส าหรับกรณีของวิทยานิพนธ์
เท่านั้น ไม่รวมถึงสารนิพนธ์)  
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ สกอ  เกณฑ์ 

ปริญญาโท 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน 

ปริญญาเอก 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน 

ปริญญาโท-เอก 2548 ประกอบด้วยอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน (ไม่ระบุ

จ านวน) 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
ข้อ 8.2 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ข้อนี้ส าหรับกรณีของวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่รวมถึงสาร

นิพนธ์) 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ สกอ  เกณฑ์ 

ปริญญาโท 2558 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ปริญญาเอก 2558 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกสถาบัน 

ปริญญาโท-เอก 2548 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเข้าสอบ

วิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
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เกณฑ์ข้อ 9 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นบุคคลากรในมหาวิทยาลัย (ไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) 
(การประเมิน: อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์สกอ 2548 ให้
ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ 2548 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ 
สกอ 2558 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ 2558 

หากไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในปีการศึกษาท่ีท าการประเมินในครั้งนี้
สามารถข้ามข้อนี้ได้ และกรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างต่อไปนี้              

..........  ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในปีการศึกษาท่ีท าการประเมินในครั้งนี้ 
 
ช้อ 9.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ (ที่ระบุในตารางที่ 8.1 ว่าเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย) 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 (ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 
2558) และเป็นอาจารย์ประจ า (ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 2548)  
เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด....................................................... ........................... 
 
ข้อ 9.2 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ที่ระบุในตารางที่ 8.1) มี
คุณวุฒิดังนี้ 

ระดับของ

หลักสูตร 

เกณฑ์ สกอ เกณฑ์ 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

2558 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

2548 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ

เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือเป็นผู้ เชี่ยวชาญ

เฉพาะที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้ง

ให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว (ปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)18 

                                                           
18 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ชี่ยวชาญเฉพาะจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดย
บัณฑิตวิทยาลัย) 
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 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
 
 ข้อ 9.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ที่ระบุในตารางที่ 8.1) มี
ผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ระดับของ

หลักสูตร 

เกณฑ์ 

สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

2558 ผลงานที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง

ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

 กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็น 

อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงาน

ทางวิชาการภายหลัง ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 

ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี  (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้

เกณฑ์เดียวกัน) 

2548 ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย โดยแยกเป็นรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 
(2020) หากมีผลงานไม่ครบ 3 ชิ้นใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ กรุณาวงเล็บระบุท้ายชื่ออาจารย์ว่า
เป็น “อาจารย์ใหม่” (อายุงานไม่เกิน 5 ปี) (หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ให้รายงานผลงานที่เก่า
กว่านั้นได้) 

                                                                                                                                                                                     
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปดิสอนสถาบนัอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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***กรุณาระบุเฉพาะที่แตกต่างจากหัวข้อ 1.6 หากเหมือนกันทุกประการไม่ต้องรายงานซ้ า) 
 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ท่านที่ 1. ชื่อ...ดร.รพีวรรณ โสวรรณ
ปรีชา.. 

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) (หากไม่มีผลงานวิจัยใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง ให้รายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 

1. สุธัญญา ใหม่ทอง ปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา และ รพีวรรณ โสวรรณปรีชา. 2563. ศักยภาพของเชื้อ 
Bacillus sp. จากดินป่าชายเลนในการควบคุมเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคพืช. งานประชุม
วิชาการเกษตร ครั้งที่ 21, 27 -28 มกราคม 2563, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 
ประเทศไทย 

2. สุธัญญา ใหม่ทอง, เพ็ญพิสุทธิ์ ศรีทอง, ปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา และรพีวรรณ โสวรรณปรีชา. (2562). 
การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติกจากน้ านมมนุษย์และน้ านมแพะ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการเกษตร. โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6, 4-5 เมษายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี, ประเทศไทย. 

3. พัณณิตา คงแสง, สริตา กาละจิตต์, ปฎิมา เพ่ิมพูนพัฒนา และรพีวรรณ โสวรรณปรีชา. (2562). 
การห่อหุ้มสปอร์ของบาซิลลัสที่คัดแยกจากดินบริเวณบ่อน้ าพุร้อน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการเกษตร. 
โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งที่ 6, 4-5 เมษายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย. 

4. Siraphop Pumiputikul, Kwantida Popitool, Rapeewan Sowanpreecha Chompoonik 
Kanchanabanca, and Panan Rerngsamran.  ( 2019) .  Biosurfactant from Bacillus 
velezensis B49 as an alternative to chemical fungicide to inhibit the growth of fungal 
plant pathogen.  The 5th Environment Asia International Conference, 13-15 June 
2019, Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. 

5. Sowanpreecha R. and Rerngsamran P. (2018). Biocontrol of orchid-pathogenic mold, 
Phytophthora palmivora, by antifungal proteins from Pseudomonas aeruginosa RS1. 
Mycobiology, 1-9.  

6. Srikhong P. , Lertmongkonthum K. , Sowanpreecha R.  and Rerngsamran P.  ( 2018) . 
Bacillus sp.  strain M10 as a potential biocontrol agent protecting chili pepper and 
tomato fruits from anthracnose disease caused by Colletotrichum capsici. Biocontrol, 
1-10. 
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7. Sowanpreecha R. , Kanchanabanca C. , Sangvanich P.  and Rerngsamran P.  ( 2017) . 
Bacillus subtilis N3 as a biocontrol agent for Curvularia lunata and its antifungal 
protein properties. International Journal of Agriculture and Biology, 20, 531-538.  

  
       ................................................................................................... ................................ 

 

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

(ข้อนี้ส าหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอกเท่านั้น หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง กรุณาข้ามเกณฑ์ข้อนี้) 

 หากไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในปีการศึกษาท่ีท าการประเมินใน
ครั้งนีส้ามารถข้ามข้อนี้ได้ และกรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างต่อไปนี้              

....................  ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน
ในครั้งนี้ 
ข้อ 10.1 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ท่ีระบุในตารางที่ 8.1) มีคุณวุฒิดังนี้ 

ระดับของ

หลักสูตร 

เกณฑ์ 

สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)  

หากไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดย

ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบ 

2548 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือเป็น

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่

ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ สกอ.

รับทราบการแต่งตั้งแล้ว (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 

 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................. ................ 
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 หากผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนด กรุณา
ระบุรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. กรรมการวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านที่ 1 ที่ไม่มีคุณวุฒิตามท่ีก าหนด 
ชื่อ.................................................. 
ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ที่สอบ
............................................................................................................. 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
.......................................................................... ...................................................... 
.................................................. 
............................................................................................................................. ... 
.................................................. 
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา …………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 
2. กรรมการวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านที่ 1 ที่ไม่มีคุณวุฒิตามท่ีก าหนด 
ชื่อ.................................................. 
ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ที่สอบ
.............................................................................................................  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
............................................................................................................................. ... 
.................................................. 
................................................................................................................................ 
.................................................. 
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา …………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
(สามารถเพ่ิมเติมชื่อและข้อมูลได้ตามต้องการ) 
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 ข้อ 10.2 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ที่ระบุในตารางที่ 8.1) มีผลงานทาง
วิชาการดังนี้ 

ระดับของ

หลักสูตร 

เกณฑ์ สกอ เกณฑ์ 

ปริญญาโท 

 

2558 มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิม พ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ ใน

ฐานข้อมูลที่ เป็นที่ ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นผลงาน

ภายใน 5 ปี) 

หากไม่มีผลงานตามที่ก าหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดย

ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง คณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบ 

ปริญญาเอก 

 

2558 มีผลงานทางวิชาการ ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี) 

หากไม่มีผลงานตามที่ก าหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดย

ผ่ านความ เห็ น ชอบจากสภ าสถาบั น อุดมศึ กษ าแห่ งนั้ น  และแจ้ ง 

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

2548 มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ท่ี
ระบุในตารางที่ 8.1) โดยแยกเป็นรายบุคคล (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี) แต่ต้องตรงหรือสัมพันธ์
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กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ส าหรับกรณีของการสอบของนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 2558 
(เกณฑ์ 2548 ไม่ระบุตรงนี้)  
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่านที…่1…. ชื่อ........รศ. ดร. สุริยะ  สะวานนท์
........... 
      ชื่อของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นกรรมการ
สอบ (กรุณาระบุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือไม่) 
 
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การศึกษาการผลิต การตลาด และพฤติกรรม การบริโภคแพะเนื้อในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนบน……… 
        
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1. สุริยะ สะวานนท์ สาธกา อินทะเวียง ภูมพงศ์ บุญแสน และพริมา พิริยางกูร. 2560. ความหลากหลาย

ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของกระบือปลักที่ได้รับฟางข้าวหรือหญ้าขนสด. 

วารสารเกษตร 33(1) : 109-120 

2. ชนณภัส หัตถกรรม คงปฐม กาญจนเสริม ภูมพงศ์ บุญแสน และสุริยะ สะวานนท์. 2560. ผลของการ

ได้รับอาหารข้นที่ระดับโปรตีนแตกต่างกันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตโคนม

เพศผู้ตอน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6(3) : 1-12 

3. ชนณภัส หัตถกรรม คงปฐม กาญจนเสริม ภูมพงศ์ บุญแสน และสุริยะ สะวานนท์. 2560. ผลของ

ระดับอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตโคนมเพศผู้ตอนในระยะรุ่น. 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ) 48(2) : 572-579 
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เชียงใหม่ภูค า. เชียงใหม่. 

10. องอาจ อินทร์สังข์. 2547. อิทธิพลของกรรมวิธีการเตรียมตัวอย่างต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและ
ค่าการสลายตัวในกระเพาะรูเมนของหญ้าเนเปียร์. หน้า 266-276.ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
สถาบันเทคโนโลยีราช มงคล ครั้งที่ 20 วันที่  11 –  13 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน 
อ. เมือง จ.พิษณุโลก.  
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 หากผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่มีผลงานตามท่ีก าหนด กรุณา
ระบุรายละเอียดต่อไปนี้ (ข้ามส่วนนี้ได้หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์) 
1. ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีผลงานตามท่ีก าหนดท่านที่ 1 
ชื่อ.................................................. 
 
ชื่อของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือไม่) 
................................................................................................. ......................................................................... 
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ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
................................................................................................. .......................................................................... 
.................................................................................... ........................................................................................ 
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
2. ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีผลงานตามท่ีก าหนดท่านที่ 2 
ชื่อ.................................................. 
 
ชื่อของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือไม่) 
................................................................ ................................................................ ............................................  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
................................................................................................. ............................................................................. 
......................................................................................................... ..................................................................... 
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 

เกณฑ์ข้อ 11 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 กรุณาระบุข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในตารางที่ 11.1 ทั้งผลงานจาก
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (หรือที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์) 

หากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ สามารถข้ามข้อนี้ได้ และกรุณา
ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างต่อไปนี้              

....................  ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้  
ตารางที่ 11.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรายในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้ง
นี้ ทั้งผลงานจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์(หรือที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์) 

รหัส-รายชื่อนักศึกษา
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรายใน

ทุกแผนการศึกษาในปี
การศึกษาที่ท าการประเมิน

ในครั้งนี ้

โปรดระบุแผนการ
ศึกษา ปริญญาโท  

(ก1 ก2 หรือ ข) หรือ 
ปริญญาเอก 

(แบบ 1 หรือแบบ 2) 

ชื่อผลงาน 
(หากไม่ได้เผยแพร่ ให้
ระบุว่าไม่ได้เผยแพร่) 

แหล่งเผยแพร่  
(หากไม่ได้เผยแพร่ ให้ระบุ

ว่าไม่มี) 
(แหล่งเผยแพร่รวมถึงการ

เผยแพร่ทาง PSU 
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knowledge bank ด้วย) 
1. น.ส. อินทิรา มัตตา

พงศ์ 6040320105 

ก) เรยีนในหลกัสตูรทีใ่ช้
เกณฑ ์

 2548  
 2558 
ข) แผนการเรียน 
โท แบบ ก1 
โท แบบ ก2 
โท แผน ข 
เอก แบบ 1 
เอก แบบ 2 

การศึกษาการตลาดแพะ
ของเกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะรายย่อยในพ้ืนที่
ภาคใต้ตอนบน 

วารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร 2561. 
35(2): 400-407 

 
11.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 

ระดับของ

หลักสูตร 

เกณฑ์ สกอ เกณฑ์  

ปริญญาโท 

แผน ก แบบ 

ก 1 

2558 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง

หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ 

2548 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (proceedings) 

ปริญญาโท 

แผน ก แบบ 

ก 2 

2558 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับ
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สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

2548 เหมือนของ แบบ ก1 ในเกณฑ์ 2548 

ปริญญาโท 

แผน ข 

2558 รายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ (บัณฑิตวิทยาลัยได้ 

2548 ไม่ได้ก าหนดไว้ 

ปริญญาเอก 

แบบ 1 

2558 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ 

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

2548 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer 

review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

ปริญญาเอก 

แบบ 2 

2558 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ 

2548 เหมือนของ แบบ 1 ในเกณฑ์ 2548 

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

เกณฑ์ข้อ 12  การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 



 

92 
 

 
วิธีการประเมิน  

การนับรอบการปรับปรุงหลักสูตรนั้น สกอ ก าหนดให้นับจากปี พ.ศ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าปกของ

หลักสูตร ซึ่งต้องเป็นปีการศึกษาเดียวกับปีการศึกษาที่รับนักศึกษา (หากต่างกัน ให้นับปีที่ระบุบนปก) เช่น 

หากปกระบุปี 2559 หลักสูตรต้องปรับให้เสร็จและพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2564 (2559+5) 

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

 

เกณฑ์ข้อ 13 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

หากไม่มีการรับนักศึกษาเลยในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ (ทั้งเทอม 1 และ 2) สามารถ
ข้ามข้อนี้ได้ (และจบการรายงานข้อมูล) และกรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างต่อไปนี้              

....................  ไม่มีการรับนักศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้  
 

กรุณาระบุข้อมูลคุณสมบัติของนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของปีการศึกษาที่ท าการ
ประเมินในครั้งนี้ ในตาราง (ในตารางนี้หลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ต้องใส่ข้อมูลในและ
ให้ข้ามไปพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑข้อ13.1 ได้เลย) 
 

ชื่อ-รหัสของนักศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาเอกที่รับ

ในปีการศึกษาที่ท าการ

ประเมินในครั้งนี้  

วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ใช้ใน

การสมัครเข้าศึกษาต่อ 

หากวุฒิสูงสุดในคอลัมน์

ที่สอง คือ ปริญญาตรี  

กรุณาระบุผลการเรียน

ของผู้สมัครในระดับ

ปริญญาตรี  

(หากเป็นวุฒิปริญญาโท 

ช่องนี้ให้ว่างไว้) 

ส าหรับปริญญาเอก 

กรุณาระบุการทดสอบ

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ

สมัครสอบและคะแนนที่

ได ้เช่น CU-TEP ได้

คะแนน 63 

***กรอกช่องนี้เฉพาะ

นักศึกษาในหลักสูตรที่

ใช้เกณฑ์ สกอ 2558) 
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ข้อ 13.1 คุณวุฒิของผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ สกอ เกณฑ์ 

ปริญญาโท 2548, 2558 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาเอก 2548, 2558 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดี

มากหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

 หลักสูตรรับนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
ข้อ 13.2 เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก กรุณาระบุนิยามของค าว่า “ผลการเรียนดีมาก” ที่หลักสูตรใช้ใน
การคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ (หลักสูตรปริญญาโทไม่ต้องตอบค าถามนี้) 
 นิยามของค าว่า “ผลการเรียนดีมาก” ของหลักสูตร (เช่น GPA)  คือ
...........................................................……………………………………………………………………………………………….……  
 
ข้อ 13.3 ข้อนี้เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกที่มีการรับนักศึกษาในปีท่ีท าการประเมินในครั้งนี้ และใช้เกณฑ์ 
สกอ 2558 เท่านั้น (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาโทกรุณาข้าม
ข้อนี้) 
     ผู้สมัครเข้าศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ก่อนรับเข้าศึกษา 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 

 
จบแบบรายงาน 
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บทที่ 3 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 

ระดับการประเมิน 

 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 

การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่

มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 

หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 

หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ

พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ

ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม

เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง

การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 

7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นน า 

ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น

น า 
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Criterion 1 

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

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

known to staff and students. 

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

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

which should be aligned to the programme expected learning outcomes. 

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

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

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

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

etc. 

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

reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes 

have been clearly formulated and 

aligned with the vision and mission 

of the university [1,2] 

       

1.2 The expected learning outcomes 

cover both subject specific and 

generic (i.e. transferable) learning 

       

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

outcomes [3] 

1.3 The expected learning outcomes 

clearly reflect the requirements of 

the stakeholders [4] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1 

ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

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

the vision and mission of the university 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้

มีการก าหนด ELO โดย ELO หลักสูตรฯ ได้มาจากความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ

กลุ่มท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน การก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะที่จ าเป็น วิสัยทัศน์และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เพ่ือมาพิจารณาก าหนด ELO ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดัง

ความสัมพันธ์ในตารางที่ 1.1 และ 1.2 

1.1 มคอ.

2 

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พันธกิจ 

พันธกิจ 1 (MU1) :  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ 
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ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 

พันธกิจ 3 (MU3) :  ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือ

สร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

วิสัยทัศน์ 

เป็นคณะชั้นน าของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์

ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พันธกิจหลัก 

พันธกิจ 1 (MF1):  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะ

สากล มีคุณธรรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 

พันธกิจ 2 (MF2):  ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

พันธกิจ 3 (MF3) : บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

พันธกิจ 4 (MF4) : ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ตารางท่ี 1.1 แสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม และวิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะท่ีจ าเป็น ในการจัดท า 

ELOs 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะท่ีจ าเป็น 

อาจารย์ในภาควิชา high power 

high impact 
ประชุมและอภิปราย 

ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 

(แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน) 

high power 

high impact 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 15 ราย  

ศิษย์ปัจจุบัน high impact สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 30 ราย 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะท่ีจ าเป็น 

ผู้ใช้บัณฑิต high power สอบถามโดยตรงจาก 13 หน่วยงาน 

การเข้าร่วมประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจาก 

สภาอุตสาหกรรมภาค 10 ประธานหอการค้า

จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งรวมถึงพ้ืนที่อ าเภอ

ไชยา องค์กรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

นักวิชาการ นักวิจัย และ เกษตรกร  

คณะและมหาวิทยาลัยฯ high power 

high impact 

การน าวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมา

พิจารณาในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น และ

วิเคราะห์จากแผนพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

และมหาวิทยาลัยฯ 

สกอ. high power การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้านตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ประชาชนโดยรวมที่จะได้รับ

ผลกระทบ 

high impact จากภาครัฐภายใต้จากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 

20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และการด าเนิน

โครงการพัฒนาเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมุนไพร (Suratthani Herbal City) ภายใต้แผน

แม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 
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ตาราง 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ELOs 

มหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

วิสัย-

ทัศน์ 

พันธกิจ วิสัย-

ทัศน์ 

พันธกิจ 

MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ และไม่ละเมิดด้าน Plagiarism  

1.2 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 √ √ √  √  √ √ 

2 ความรู้ 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เก่ียวข้องที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ 

2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อ

สถานการณ์โลก 

2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอด

องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ELOs 

มหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

วิสัย-

ทัศน์ 

พันธกิจ วิสัย-

ทัศน์ 

พันธกิจ 

MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 

3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ทางด้านการเกษตร และ

ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์                                      

และเทคโนโลยีการเกษตร และระบบสนับสนุนต่างๆ ได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ 

 √ √ √ √ √  √ √ 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 

4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   √  √   √ 
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ELOs 

มหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

วิสัย-

ทัศน์ 

พันธกิจ วิสัย-

ทัศน์ 

พันธกิจ 

MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษใน

ระดับเพียงพอต่อการสื่อสาร 

5.2 รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟัง

ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.4 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน

การวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้

อย่างสร้างสรรค์ 

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

transferable) learning outcomes 

    หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับ วิชาเลือก วิชา

วิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับ ELO ทุกด้าน โดยผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ของหลักสูตรมีทั้งท่ี

เป็นชนิดทั่วไปและชนิดเฉพาะสาขา และก าหนดเป็นความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และได้ก าหนดความส าคัญให้เป็นความ

รับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองดังตาราง 1.3 และ 1.4 

1.1 มคอ.2 

หน้า 55-59 

 

ตารางท่ี 1.3 แสดงผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ของหลักสูตรมีทั้งท่ีเป็นชนิดทั่วไปและชนิดเฉพาะสาขา  

ELO ชนิด 

ทั่วไป เฉพาะสาขา 

PLO1 สามารถน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมา

ประยุกต์ใช้ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน 

  

PLO2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและงานวิจัยด้าน

การเกษตร 

  

PLO3 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาด้าน
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  

PLO4 สามารถท างานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   

PLO5 ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

และไม่ละเมิดด้าน Plagiarism  

1.2 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

2 ความรู้ 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เก่ียวข้องที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ 

2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง

กว้างขวางเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 

3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

โดยค านึงถึงความรู้ทางด้านการเกษตร และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร 

และระบบสนับสนุนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 

4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับเพียงพอต่อการสื่อสาร 

5.2 รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5.3 สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.4 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 1.4 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม                
932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลยีการเกษตร                

932-503 สัมมนา 1                
932-504 สัมมนา 2                
932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตร 
            เพ่ือการพัฒนายั่งยืน                

932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช                
932-513 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง                
932-514 โรคพืชขั้นสูง                
932-515 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชขั้นสูง                
932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว 
            ขั้นสูง                

932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม่                  
932-519 การให้น้ าชลประทานพืช                
932-520 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
             ทางพืช 

               

932-523 การประยุกต์ใช้โฟลว์ ซัยโทเมทรีทาง 
            การเกษตร                

932-531 การจัดการของเสียจากสัตว์ขั้นสูง                
932-532 การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน                
932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ขั้นสูง                
932-534 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขั้นสูง                
932-535 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยี 
            การผลิตเนื้อสัตว ์                

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์                
932-540 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์                
932-541 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
             ทางสัตว์ 

               

932-542 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า    
            เศรษฐกิจ 

               

932-551 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง                
932-552 เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร                
932-553 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการ 
            ประยุกต์ใช้ 

               

932-554 เทคนิคขั้นสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล                
932-555 การติดเชื้อจุลินทรีย์ และภูมิคุ้มกัน                
932-556 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์                
932-557 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย์                
932-505 วิทยานิพนธ์                 
932-506 วิทยานิพนธ์                  
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

         ในการจัดท าหลักสูตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีทั้ง

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะความต้องการเพื่อก าหนดคุณสมบัติ

ของมหาบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรฯ และ ELOs นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ

ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุ

ราษฎร์ธานี คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุ

ราษฎร์ธานี ร่วมกันพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงร่างหลักสูตร เพ่ือให้

หลักสูตรมีคุณภาพ (ตารางที่ 1.5) 

1.2 มคอ.2  

หน้า 7-17 

 

 

ตารางที่ 1.5 แสดงผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  

ELOs SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7 

PLO1 สามารถน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน 

       

PLO2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและ

งานวิจัยด้านการเกษตร 

       

PLO3 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือ
แก้ปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

       

PLO4 สามารถท างานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

       

PLO5 ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และถือประโยชน์

ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

       

หมายเหตุ 

SH1: อาจารย์ในสาขาวิชา 
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SH2: ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร (แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน) 

SH3: ศิษย์ปัจจุบัน 

SH4: ผู้ใช้บัณฑิต 

SH5: คณะและมหาวิทยาลัยฯ 

SH6: สกอ. 

SH7: ประชาชนโดยรวมที่จะได้รับผลกระทบ 
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Criterion 2 

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

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

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

programme. 

2. Programme specification including course specifications describes the expected 

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

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

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

and the relationship of the programme and its study elements. 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-to-

date [1,2] 

       

2.2 The information in the course specification 

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

       

2.3 The programme and course specifications 

are communicated and made available to 

the stakeholders [1,2] 

       

Overall opinion        

 

AUN 2 
Programme Specification 



 

110 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

ข้อก าหนดของหลักสูตรได้จัดท าตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และได้น า ELOs และข้อมูลสถานการณ์ 

ความต้องการของผู้ประกอบการมาประกอบการจัดท าข้อก าหนดของหลักสูตร  และได้มี

การปรับปรุงตามรอบการปรับย่อยทุกปีการศึกษาโดยน าผลจากการประเมินตนเอง (SAR) 

มาปรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป และมีการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปีการศึกษา ซึ่งขณะ

รายงาน หลักสูตรได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยรับนักศึกษาได้ในปี 2562 หรือ

เมื่อหลักสูตรขึ้นปีที่ 6 โดยในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร และมีการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรโดยมี 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางสัตว์ศาศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางพืชศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางจุลชีววิทยา ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายธาร นวลนึก 

และได้น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรที่

ปรับปรุงใหม่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ 25 

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

ในการประชุมครั้งที่  408 ( 4/2562 )  วันที่  20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  โดยมี

ก าหนดเปิดสอนในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562   

2.1 มคอ.2 

2.2 หนังสือ

แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2.3 หนังสือเชิญ

เป็นผู้ทรงฯ 

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

ข้อก าหนดของรายวิชาในหลักสูตร ถูกจัดท าขึ้นโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบใน

รายวิชานั้นๆ โดยแสดงใน มคอ.3 และผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าสาขาวิชา และรอง

คณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ก่อนน าไปใช้ในการเรียนการสอน และมีการรายงาน

ผลการด าเนินการในมคอ. 5 แล้วน าผลการด าเนินการใน มคอ.5 ไปปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนใน มคอ.3 ของภาคการศึกษาถัดไป 

2.4 มคอ.3 

2.5 มคอ.5 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับ วิชา

เลือก วิชาวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับ ELO ทุกด้าน โดยการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้แต่ละ

ข้อว่าจะเกิดขึ้นในผู้เรียนโดยน าสิ่งที่วิเคราะห์ได้มาประกอบเพ่ือสร้างเป็นรายวิชา ดัง

ตารางที่ 2.1 แล้วก าหนดเป็นความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) และได้ก าหนดความส าคัญให้เป็นความรับผิดชอบหลัก

และความรับผิดชอบรอง (มคอ.2) และระบุวิธีการสอน การวัดผลใน มคอ. 3 และรายงาน

ผลใน มคอ. 5 ทุกรายวิชา  

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

stakeholders 

ข้อก าหนดหลักสูตรได้เผยแพร่ในเว็ปไซด์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุ ต ส า ห ก ร ร ม (https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/curriculum/ 

programs-detail.html?curri=c3a9abd801b4)  และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รวมถึง

คู่มือนักศึกษา และยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านการบริการวิชาการไปยังชุมชน และ

ผู้ประกอบการ และเข้าร่วมการอบรม/สัมมนากับหน่วยงานภายนอกเป็นอีกช่องทางหนึ่ง

ในการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

ตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้  

 

                        Bloom’s Taxonomy PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

 ความรู้ (Knowledge)      

K01 ความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านพืช สัตว์ และ

จุลินทรีย์ในปัจจุบัน 
     

K02 การผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน      

K03 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการ      

K04 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ      

K05 วางแผนการทดลองตามหลักสถิติ      
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K06 การเลือกใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ      

K07 คิด วิเคราะห์ผลและแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์      

K08 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร      

K09 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

K010 ทักษะการใช้เครื่องมือในการวิจัย      

K011 เข้าใจบทความทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ      

 คุณลักษณะ (Attitude)      

A01 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการเกษตร      

A02 มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และอื่น ๆ      

A03 จริยธรรมทางการวิจัย และอื่น ๆ      

A04 มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี      

A05 อดทน ขยันหมั่นเพียร      

A06 เคารพกฎ ระเบียบ และกติกาสังคม      

A07 ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

A08 มีจิตสาธารณะ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง      

 ทักษะ (Skill)      

S01 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

S02 การคิด ได้แก่ คิดเชิงระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา           

S03 การท างานเป็นทีม การประสานงาน และการสื่อสาร      

S04 การน าเสนอ การใช้ส่ือ และการรายงาน      

S05 การวางแผน การด าเนินการวิจัย การแปรผล และสรุปผลการวิจัย      

S06 การประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างาน และการแก้ปัญหา      
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S07 การสืบค้น และการเรียนรู้ด้วยตนเอง      

S08 ทักษะทางสังคม      

S09 บูรณาการกับศาสตร์อื่น      
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Criterion 3 

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

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 

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

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

outcomes is clear. 

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

sequenced, and integrated. 

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

courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 

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

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

the field. 

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

date. 

 

 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 

learning outcomes [1] 

       

3.2 The contribution made by each course to 

achieve the expected learning outcomes 

       

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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is clear [2] 

3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced, integrated and up-to-date 

[3,4,5,6] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

outcomes 

หลักสูตรฯ ได้จัดเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ ELO ของ

หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุใน มคอ. 3 โดยให้ครอบคลุมการกระจายความ

รับผิดชอบ ELO ในรายวิชา 

หลักสูตรฯ จัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก1 และแผน ก 

แบบ ก2 ดังนี้ 

 แผน ก แบบ ก 1 *     36 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2      36 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบังคับ     9 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก      9 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์     18 หน่วยกิต 

*หมายเหตุ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา สัมมนา 1  และ 

สัมมนา 2 โดยไม่นับหน่วยกิต 

แผนการศึกษาของหลักสูตรจะจัดโดยพิจารณาจากความยากง่ายของรายวิชา จัดให้

รายวิชาบังคับหรือรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือเป็นการสร้าง

พ้ืนฐานให้กับนักศึกษา และภาคการศึกษาที่ 2 จัดให้มีการเรียนวิชาเลือกเพ่ือใช้ในการท า

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และในชั้นปีที่ 2 จัดให้มีการเรียนรายวิชาสัมมนาเพ่ือฝึกการค้นคว้า

3.1 มคอ.2 

3.2 มคอ.3 
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เอกสารและการน าเสนอผลงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการศึกษา ดังนี้ 

 

แผนการศึกษาหลักสูตร แผน  ก แบบ ก 1 
ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

932-503 สัมมนา 1* 1(0-2-1) 
932-505 วิทยานิพนธ์ 1  9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0) 
   

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 
932-505 วิทยานิพนธ์ 1 9(0-27-0) 
 รวม  9(0-27-0) 
   

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
932-504                สัมมนา 2* 1(0-2-1) 
932-505 วิทยานิพนธ์ 1 9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0) 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 
932-505 วิทยานิพนธ์ 1 9(0-27-0) 
 รวม  9(0-27-0) 

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
*   ไม่นับหน่วยกิต 
 
แผนการศึกษาหลักสูตร แผน ก  แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 2(2-0-4) 
932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
3(2-3-4) 

932-503 สัมมนา 1 1(0-2-1) 
932-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม  9(x-y-z) 
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ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 
932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 2(2-0-4) 
932-506 วิทยานิพนธ์ 2 3(0-9-0) 
932-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
932-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม  11(x-y-z) 
   

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

932-504 สัมมนา 2 1(0-2-1) 
932-506 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0) 
 รวม 7(0-20-1) 
   

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 
932-506 วิทยานิพนธ์  2 9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0) 

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 

 

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

สาขาวิชาฯ ก าหนดให้มีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา เมื่อรวมทุกวิชาแล้วจะต้องมีความรับผิดชอบหลักครบทุกมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งได้แสดงใน 

มคอ. 2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาน าผลการด าเนินการ ผลการประเมินรายวิชาและผลการทวน

สอบไปรายงานใน มคอ. 5 และ 6 เพ่ือน าไปปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป 

3.3 มคอ.5 

3.4 มคอ.6 

 

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

หลักสูตรได้การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากความยากง่ายของ

รายวิชา จัดให้รายวิชาบังคับหรือรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือ

เป็นการสร้างพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา และภาคการศึกษาที่ 2 จัดให้มีการเรียนวิชาเลือกเพ่ือใช้

ในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และในชั้นปีที่ 2 จัดให้มีการเรียนรายวิชาสัมมนาเพ่ือฝึก
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การค้นคว้าเอกสารและการน าเสนอผลงานวิจัย  

ส าหรับการกระจายมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชา โดยก าหนดให้ทักษะที่จ าเป็นต่อ

การเรียนรู้ และทักษะพ้ืนฐาน กระจายในรายวิชาชั้นปีที่ 1 และทักษะที่มีการคิด วิเคราะห์  

และพิจารณา  ก าหนดให้อยู่ในรายวิชาชั้นปีที่สูงขึ้น  

ในการประเมินการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบรายวิชา รายงานใน 

มคอ.5 และ 6 ในแต่ละภาคการศึกษา และผ่านการพิจารณาโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใน

ขั้นต้น จากนั้นประเมินโดยประธานหลักสูตรเป็นล าดับถัดไป เพ่ือน าข้อมูลประมวลผลใน

ภาพรวม และอาจมีการปรับปรุงโดยผู้รับผิดชอบรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป ตามความ

เหมาะสม และปรับใหญ่อีกครั้งในคราวการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี ในปีพ.ศ.2566 
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Criterion 4 

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

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

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

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

what methods. 

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

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

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

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

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

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

or he chooses to use. 

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

supportive, and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 

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

responsibly in the learning process; and 

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

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

assessment and modes and duration of study. 

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

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

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

practices, etc.). 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well 

articulated and communicated to all 

stakeholders [1] 

       

4.2 Teaching and learning activities are 

constructively aligned to the 

achievement of the expected learning 

outcomes [2,3,4,5] 

       

4.3 Teaching and learning activities 

enhance life-long learning [6] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

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

หลักสูตรได้ก าหนดปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความ

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ และสอดรับกับพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ในแผน

ยุทธศาสตร์ พัฒ นามหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์   และปรัชญ าการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และยังสอดรับกับกรอบการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ และแนวการปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมี

เจตนารมณ์ ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย 

4.1 มคอ.2 

4.2 ปรัชญา

การจัด

การศึกษา

มหาวิทยาลัย 

(http:// 

www.eduse

rvice.psu.ac

.th/images/
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บริการวิชาการและ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่

การพัฒนาคนเพื่อให้เป็นก าลังหลักของสังคม  และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง     

 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตาม 

แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และ

พัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง 

กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และ

จากแนวคิดที่ว่าการพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลง  การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายใน

มหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย  

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 

Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่า

สามารถ ตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ 

(Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  (Problem-

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

การบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 

“ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือน มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

ปรัชญาหลักสูตร 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้าง

นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มาประยุกต์ใช้พัฒนาทางด้าน พืช ปศุ

สัตว์ และจุลินทรีย์ ตามวิถีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ และ

นานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกใน

คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

content/cur

riculum/pat

tana/2560/

philosophy

_PSU.pdf) 
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 จ า ก วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ที่ ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า 

“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 

ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570” และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีทั้งหมด 3 ด้าน คือ 1) 

สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้

และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 2) บัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและ

วิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์

ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ และ 3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคม

ฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี

โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบนั้น ทางหลักสูตรได้วิเคราะห์ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น เพ่ือเป็น

แนวทางในการจัดการหลักสูตร ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้วิเคราะห์องค์ประกอบอ่ืนที่มีความส าคัญ 

ซึ่งได้แก่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ความพร้อมของหลักสูตรในเชิงพ้ืนที่ และความส าคัญในเชิง

เศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพ่ือมาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ

หลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อทุกภาคส่วนได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพด้วย ดังนี้ 

จากแผนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งประกอบด้วยภาคการผลิตและภาคการบริการ โดย

ภาคการผลิตเน้นการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกื้อกูลกับ

ระบบนิเวศมากขึ้น เช่น เกษตรที่ปลอดภัย เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน 

เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ และแผนการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นเมือง

สมุนไพรซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 2 และสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่อนุมัติให้มีโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง โดยจัดตั้ง

ขึ้นที่ทุ่งใสไช ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่โดยประมาณ 2,700 ไร่  

ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และวิทยาเขตปัตตานี มีที่ตั้ง
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อยู่ท่ามกลางกิจกรรมการเกษตร ที่หลากหลายและเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญของภาคใต้

ตอนบน และพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างรวมถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผลิตพืชและ

สัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผลและปศุสัตว์ เกษตรกร และ

ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต้องการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเฉพาะด้านการเกษตรสูงมาก เพ่ือ

ประกอบการด าเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณ ในด้านการ

ผ ลิ ต  ก า ร เก็ บ เกี่ ย ว ผ ล ผ ลิ ต  ก า ร เก็ บ รั ก ษ า  แ ล ะ ก า ร เ พ่ิ ม มู ล ค่ า  น อ ก จ าก นี้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตปัตตานี มีบุคลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเกษตร ที่มีความหลากหลายในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตผลไม้และพืชเศรษฐกิจ ด้านการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี 

เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช จุลินทรีย์ และอาหารสัตว์  ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตร และ

การใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร ถือได้ว่าความเชี่ยวชาญจากบุคลากรทุกท่าน ครอบคลุมทุก

ขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าของกระบวนการด้านการเกษตร ดังนั้น หลักสูตรที่เปิดนี้จึงเป็น

หลักสูตรที่เน้นการสอนและวิจัย โดยน าปัญหาของพ้ืนที่มาเป็นโจทย์ในการวิจัยในเบื้องต้น 

รวมถึงการแก้ปัญหาระดับภูมิภาคและประเทศตามล าดับ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกี่ยวกับพืช สัตว์  และจุลินทรีย์ เพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนา

กิจกรรมการเกษตรดังกล่าว และน าไปสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม 

นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศ ในแง่การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร จากทักษะและความรู้ที่ ได้รับ

ภายใต้การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  

 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางหลักสูตรฯ ได้ศึกษาหาข้อมูล

เกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการสอบถามจากการ

พบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จากการไปสอบถามจาก

หน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรโดยตรง จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และจากนโยบายของภาครัฐต่ออุตสาหกรรมการเกษตร สิ่งเหล่านี้ได้น ามาใช้

ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางของแนวคิดการศึกษาที่
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เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-Based Education, OBE) โดยได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้

มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย  (stakeholders’ needs analysis) และวิสั ยทั ศน์ และพันธกิ จของ

มหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (graduate attributes) และผล

การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes, PLOs) เพ่ือให้ได้ลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้  บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สามารถน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ เพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถสร้างสรรค์ผลงาน

ทางวิชาการ นวัตกรรมและงานวิจัยด้านการเกษตร และบัณฑิตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มี

ทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท างานป็นทีม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ดังนั้น ในการสร้าง

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าว ทางหลักสูตรจึงเน้นการน าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียมาเป็นโจทย์วิจัย ในการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ตอบโจทย์ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

การเกษตรในลักษณะของวิชาการเพ่ือสังคม (social engagement) ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้

ในเล่มหลักสูตรฯ (มคอ.2) ในหมวดที่ 1 หัวข้อ 11.3 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 11.4 

วิชาการเพ่ือสังคม  

วัตถุประสงค์  

1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในการวิจัยและสร้างองค์

ความรู้ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาการผลิตพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพ่ือให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานสากล และผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และวิชาชีพ 

2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกต์องค์

ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในระดับพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศและนานาชาติ 
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ทั้งนี้หลักสูตรได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปรัชญาของหลักสูตรไปผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ผ่านช่องทางแตกต่างกันไปดังนี้ 

• มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีผ่านโครงการ Road 

Show ทุกปี โดยมีการแจกแผ่นพับ และประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของคณะ 

http://www.scit.surat.psu.ac.th และ

https://www.facebook.com/Agricultural-Science-and-Technology-

148067842814890/ 

• ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันได้ท าการแจกคู่มือนักศึกษา และสามารถสืบค้นได้ผ่าน

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

• ส าหรับผู้ประกอบการ มีการแนะน าหลักสูตรผ่านการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และ

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

• ส าหรับผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป มีการแนะน าผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 

http://www.scit.surat.psu.ac.th และ https://www.facebook.com/ 

Agricultural-Science-and-Technology-148067842814890/ 

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

expected learning outcomes 

ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อเนื้อหาและ

สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดใน มคอ. 2 เพ่ือให้เกิดคุณภาพของการ

เรียนรู้ จึงจัดให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น แบบบรรยาย ปฏิบัติการ และให้

ความส าคัญกับศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง active learning  

หลักสูตรได้ก าหนดให้ในทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษร่วม

ในรายวิชา เช่น รายวิชาสัมมนาจัดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัย และผลการค้นคว้าเป็น

ภาษาอังกฤษ และทุกรายวิชานักศึกษาจะต้องค้นคว้าความรู้จากวารสารระดับนานาชาติ 

รวมถึงมีการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนในบางรายวิชา เช่น 

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

มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าโครงงานวิจัยขนาดเล็กที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
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เพ่ือตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับความรู้ใน

ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอน และช่วยน าทางไปสู่การศึกษาด้วยตนเอง

ต่อไป ซึ่งตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติจริง 

การท างานเป็นทีม ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจและความรับผิดชอบ ซึ่งตอบสนองต่อ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 

เพ่ือเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยมีรูปแบบของการเรียนการสอนแบบ active 

learning เช่น การใช้สื่อวีดีทัศน์ การอภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน โครงงานวิจัยที่มีการใช้ปัญหา

เป็นฐาน ซึ่งผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 

ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา    

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรได้ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 

เพ่ือเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่

การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ และสนับสนุนให้นักศึกษาท างานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย และเป็น

นักศึกษาผู้ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ และมีประสบการณ์ด้าน

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา 

และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิด การเรียนรู้ การสื่อสาร พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา 

แม้จะจบการศึกษาไปแล้ว อาจจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ หรือนอกระบบการศึกษา 

4.3 ประกาศทุน

ผู้ช่วยสอน 
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Criterion 5 

1. Assessment covers: 

a. New student admission 

b. Continuous assessment during the course of study 

c. Final/exit test before graduation 

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

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

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

and its courses. 

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

formative, and summative purposes. 

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

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

concerned. 

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

programme. 

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

reliable and fairly administered. 

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

regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is 

constructively aligned to the 

achievement of the expected 

learning outcomes [1,2] 

       

5.2 The student assessments 

including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit and 

communicated to students [4,5] 

       

5.3 Methods including assessment 

rubrics and marking schemes are 

used to ensure validity, reliability 

and fairness of student 

assessment [6,7] 

       

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and helps to 

improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access to 

appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        



 

129 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

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

learning outcomes 

           ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะมีการจัดท าหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ล่วงหน้า

ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งในเล่มหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 

การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร จะต้องมีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแต่ละแผนการเรียนและจ านวนรับในแต่ละปีการศึกษาอย่าง

ชัดเจนเพ่ือให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตรมีมาตรฐานและสม่ าเสมอกันใน

ทุกปีการศึกษา  โดยกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาด าเนินการตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 

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

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

เข้าศึกษาในภาคการเรียนที่ 1 รับสมัคร วันที่  16 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน ส่วนกรณีเข้า

ศึกษาในภาคการเรียนที่ 2 รับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม - 14 ธันวาคม 

เมื่อมีผู้สมัครเข้าศึกษาตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ในแต่และช่วงเวลาที่ก าหนด  ผู้ดูแลระบบรับสมัครจะส่งข้อมูลใบสมัครไปยังคณาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือตรวจทานคุณสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด

หรือไม่ หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจึงจะบันทึกข้อมูลในระบบเพ่ือให้เป็นผู้

มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ต่อไป หลักสูตรจะก าหนดวันสอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้สมัครมาเข้าสอบวัดระดับความสามารถในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

หากผู้สมัครมีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกก็จะประกาศฯ ผลสอบและประกาศฯ รายชื่อ

เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสูตรได้ก าหนดการประเมินไว้ 3 ช่วง ตลอดระยะเวลาการศึกษา ได้แก่  

   1. ชว่งการรับเข้า การได้มาซึ่งผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีการก าหนดการประเมินการ

5.1 ระบบ
รับสมัคร
นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 
ม.อ. 
(https://gra
dmis.psu.a
c.th/admis
sion/home
.php) 
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ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

รับเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยใช้กฎเกณฑ์การคัดเลือก 

กรรมการหลักสูตรประเมินคุณสมบัติโดย ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต้องผลการ

เรียน เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือในกรณทีี่เกรดเฉลี่ยรวมต่ ากว่า 2.50 ต้องส่งให้

กรรมการหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าข้อสอบ และด าเนินการสอบคัดเลือกแบบ

ข้อเขียน จากนั้นหลักสูตรพิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่เป็น

อนุกรรมการสอบสัมภาษณ์  

คณะกรรมการสอบพิจารณาและแจ้งผลการสอบไปยังคณะ 

คณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  

คณะจัดปฐมนิเทศ/นักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าศึกษาคณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วม

ชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรและการลงทะเบียนตามแผนการศึกษา และจัดให้อาจารย์ที่

ปรึกษาพบกับนักศึกษา 

2. ระหว่างการเรียน มีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สนองตอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 เช่น คะแนนความรับผิดชอบ คะแนนสอบ คะแนน

รายงาน คะแนนจากการปฏิบัติ และคะแนนการน าเสนอจากการอภิปราย ที่มีการก าหนด

สัดส่วนคะแนนที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ช่วงเวลา กฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ จะมีการแจ้งให้

นักศึกษาทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเรียน และนักศึกษาสามารถตกลงสัดส่วนคะแนนที่

เหมาะสมได้  

มีการแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียน โดยการติดประกาศให้ผู้เรียนทราบในเวลา 1 

สัปดาห์หลังจากสอบกลางภาค เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและแก้ไขปรับปรุงการเรียนของตนเอง

ได้ทันก่อนสอบปลายภาค หรือให้ผู้เรียนประเมินการถอนรายวิชาหากเป็นค าแนะน าจาก

อาจารย์ผู้สอน หรือให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนจากค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น 

 ส าหรับผู้ เรียนที่มีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องคะแนนการประเมิน สามารถใช้

ช่องทางที่สะดวก เหมาะสม เพ่ือขอความเป็นธรรมในการร้องเรียนผลการประเมินได้ เช่น การ

เข้าพบอาจารย์ผู้สอน ที่ได้ก าหนดช่วงเวลาในแต่ละสัปดาห์ไว้ส าหรับผู้เรียน เพ่ือสอบถามและ

ดูคะแนนที่ได้รับการประเมิน 

5.2 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะ 
กรรมการ 
สอบคัดเลือก
ฯ 
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ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

ส าหรับการพิจารณาความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือของวิธีการประเมิน เพ่ือการ

ปรับปรุง หรือเพ่ิมวิธีการใหม่ อย่างสม่ าเสมอ หลักสูตรได้ร่วมกับทางคณะฯ ด าเนินการให้มี

การประเมินข้อสอบโดยกรรมการประเมินข้อสอบทุกครั้ง และจัดให้มีการทวนสอบจ านวนร้อย

ละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรยังได้ใช้ผลการ

ประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษามาใช้เพื่อประเมินหรือปรับปรุงวิธีประเมิน และวิธีการสอน

ต่อไป การเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมิน นอกจากนั้นหลักสูตรฯ มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงร่าง

วิทยานิพนธ์  โดยให้มีการน าเสนอโครงร่างในรายวิชาสัมมนา 1 และน าเสนอความก้าวหน้า

ของวิทยานิพนธ์ในรายวิชาสัมมนา 2 

3. การประเมินเพ่ือการส าเร็จการศึกษา กระบวนการส าเร็จการศึกษานอกจาก

วิชาต่างๆ ที่ต้องได้รับผลการเรียนที่ไม่ต่ ากว่า B  และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 3.00 แล้ว 

ผู้เรียนยังต้องผ่านการทดสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ และการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ์ ต้อง

ได้รับการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา  กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์  และผลงานในวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ 

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

rubrics and grading are explicit and communicated to students 

  วิธีการประเมินผู้เรียนได้ถูกก าหนดโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยระบุใน 

มคอ.3 เพ่ือให้สามารถวัดผลได้ตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา ที่ได้ก าหนดไว้ใน 

มคอ.2 และในการจัดการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผู้เรียนได้ตามความ

เหมาะสม ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากระบบสารสนเทศนักศึกษา  ทั้งนี้วิธีการประเมินผลมี

หลายรูปแบบ ในแต่ละรายวิชา ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การน าเสนอ การ

รายงานผลการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น โดย

สัดส่วนของแต่ละวิธีการอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด  และแต่ละรายวิชา

สามารถจัดให้มีการประเมินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม เช่น ในระหว่างจัดการเรียน

การสอน กลางภาค และปลายภาค  

5.3 มคอ.3 

ของรายวิชา

ต่างๆ 

(https://tqf

-surat.psu. 

ac.th/) 

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

https://tqf-surat.psu/
https://tqf-surat.psu/
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reliability and fairness of student assessment 

รายวิชาในหลักสูตรได้มีการออกแบบวิธีการประเมินผู้เรียนที่แตกต่างกัน ขึ้นกับผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินผลจะรายงานในรูปเกรด A=4.0 

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

วิธีอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับผู้เรียน ซึ่ง

สัดส่วนการให้คะแนนของแต่ละวิธีการประเมินในแต่ละวิชาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3 

และได้ตกลงและแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันเปิดเรียนของแต่ละรายวิชา  ส่วนรายวิชา

วิทยานิพนธ์ รายงานในรูปเกรด P=In progress  N=Non progress ถูกประเมินโดยอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

 การประเมินนักศึกษาโดยใช้ข้อสอบอัตนัยเป็นหลัก โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้จัดท า 

ทั้งนี้ลักษณะของข้อสอบต้องมีความเหมาะสมต่อเวลา ความยากง่ายของเนื้อหา ระดับผู้เรียน 

มีการตรวจประเมินความเหมาะสมของข้อสอบโดยกรรมการที่หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนด

จากคณาจารย์ รายวิชาละ 2 คน เพ่ือตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขก่อนจัดส่งไปยังฝ่าย

ผลิตข้อสอบ 

 

 

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

ผลการประเมินนักศึกษาได้ก าหนดให้มีการแจ้งโดยติดประกาศคะแนนสอบกลาง

ภาค และคะแนนเก็บก่อนกลางภาค แก่ผู้เรียน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังการสอบ

กลางภาค เพ่ือให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนให้ได้รับคะแนนที่ดีขึ้น 

หรือพิจารณาการถอนรายวิชากรณีท่ีคะแนนต่ าโดยค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่

ปรึกษา ซึ่งระยะเวลาจะต้องด าเนินในช่วงการถอนรายวิชาที่ให้สัญลักษณ์ W หลังประกาศ

คะแนน 1 สัปดาห์ ส่วนคะแนนเก็บหลังกลางภาคและคะแนนสอบกลางภาคจะแจ้งให้

นักศึกษาทราบหลังสัปดาห์สอบ 

ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ให้

ค าแนะน าเพ่ือใช้ปรับปรุงก่อนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาจะได้รับค าแนะน าจากกรรมการสอบ เพ่ือให้โครงร่างวิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ 

พร้อมที่น าไปท าวิจัย จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจะเป็นผู้ควบคุม และ
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ให้ข้อเสนอแนะจนวิทยานิพนธ์ได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ น าไปสู่การเผยแพร่และการสอบ

วิทยานิพนธ์ ภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ

ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

การจัดการข้อร้องเรียนกรณีนักศึกษามีข้อสงสัยในคะแนนสอบสามารถขอดูคะแนน 

เอกสารที่เก่ียวข้องในการชี้แจงคะแนนได้โดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน หากมีการเปลี่ยนแปลงผล

การประเมิน อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้

นักศึกษาทราบ แต่หากรายวิชานั้นออกผลการเรียนเป็นเกรดไปแล้ว ผู้ประสานงานรายวิชา

ต้องด าเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนเพ่ือด าเนินการ

ตามข้ันตอนของฝ่ายทะเบียนต่อไป  
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Criterion 6 

1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) 

are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the 

needs for education, research and service. 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service. 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic 

staff will be able to: 

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 

assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 

 develop and use a variety of instructional media; 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses 

they deliver; 

 reflect upon their own teaching practices; and 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 

includes teaching, research and service. 

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 

aptitude. 

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

taking into account their academic freedom and professional ethics. 

8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 

identified needs. 

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering 

succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to 

fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

       

6.2 Staff-to-studentratio and workload are 

measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service [2] 

       

6.3 Recruitment and selection criteria including 

ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are 

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

       

6.4 Competences of academic staff are 

identified and evaluated [3] 

       

6.5 Training and developmental needs of 

academic staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them [8] 

       

6.6 Performance management including        
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rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and 

service [9] 

6.7 The types and quantity of research 

activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

[10] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

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

การจัดการด้านอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ 
การวางแผนและด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตาม

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

ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีจ านวน 15 คน (โดยเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน) โดยคณาจารย์ทุกท่านล้วนมีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตทางพืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องด้านการเกษตร รวมถึงสาขาอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เช่น สัตว์น้ า และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น 

คณาจารย์ทั้งหมดมีอายุอยู่ในช่วง 38 ถึง 59 ปี  ซึ่งอาจารย์ที่มีอายุราชการมาก
ที่สุดจะเกษียณอายุอีก 1 ปีข้างหน้า (30 กันยายน 2564) สาขาได้ประชุมการสรรหา
อาจารย์ทดแทนมาตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากแนวโน้มจ านวนนักศึกษา
ที่ลดลงต่อเนื่อง (ท้ังระดับปริญญาตรีและโท) ท าให้การสรรหาอาจารย์ทดแทนต าแหน่ง
เกษียณ ยังคงมติเดิมคือ เป็นการมอบภาระงานให้อาจารย์ที่มีความสามารถมาช่วย

 

6.1 หนังสือเกณฑ์

อัตราก าลัง/ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

6.2 มคอ. 2 

6.3 เอกสารการ

ก าหนดภาระงาน

(http://www.per

sonnel.psu.ac.th

/com/com_301.

pdf) 

6.4 เอกสารความ

คืบหน้าการขอ

ก าหนดต าแหน่ง
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สอน หากไม่มีต าแหน่งอาจารย์ใหม่มาทดแทน 
 
ความสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นที่

ชัดเจน โดยมีการส่งเสริมและกระตุ้นในกรอบของ Track การท างานที่แตกต่างกัน 2 
track คือ เน้นสอน หรือวิจัย ตามอายุการท างาน (อายุการท างานไม่เกิน 5 ปี และอายุ
การท างานเกิน 5 ปี) เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะการสอน และวิจัย ตามประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญที่จะเกิดขึ้นตามมา ท าให้บุคลากร มีร้อยละการท างานที่เน้นหนักใน
แต่ละด้านแตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพได้ต่อไป นโยบายดังกล่าวได้
ด าเนินการมาแล้วในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และถูกน ามาประเมินเพ่ือปรับเปลี่ยนทุกปี 
จนกระทั่งในปี 2562 มหาวิทยาลัยได้ปรับ Track การท างานเพ่ิมข้ึนเป็น 3 Track ได้แก่ 
เน้นสอน เน้นวิจัย หรือเน้นบริการวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องการวิสัยทัศน์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างประโยชน์ของเพ่ือมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ตามปรัชญาที่มหาวิทยาลัย
ยึดถือมาโดยตลอด ดังนั้น จึงสอดคล้องกับแผนการจัดการความพร้อมด้านบุคลากร เพ่ือ
รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
ต่อไป หลักสูตรฯ ให้ความเป็นอิสระทางวิชาการแก่คณาจารย์ในหลักสูตรในการเลือก 
Track การท างานเพื่อน าไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ 

 
การเสริมขวัญและก าลังใจ 
ส าหรับผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่ง/รางวัลใดๆ จากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ จะมีการยกย่องชมเชยบุคลากรเป็นล าดับขั้น เช่น 
การได้รับต าแหน่งทางวิชาการ หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก จะมีการ
กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีในวาระการประชุมสาขาวิชาฯ เป็นต้น 

 
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
หลักสูตรฯ ได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตรตลอดมา ตามนโยบายการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ท าให้ในช่วงปีการศึกษา 2561-2563 มีอาจารย์
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน ดังนี้  

พ.ศ. 2561 จ านวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุรพล ฐิติธนากุล  
พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุชาติ เชิงทอง และ 

ทางวิชาการ (เวป 

กองการเจ้าหน้าที่) 

http://www.acad

emic.psu.ac.th/re

port_detail.aspx?

id=31  

6.5 เกณฑ์

ข้อก าหนดต าแหน่ง

วิชาการ/หนังสือยื่น

ประเมินคุณภาพ

หนังสือ ราย ผศ.ดร.

วิกันดา รัตนพันธ์ 

6.6 เอกสาร

ประกาศรางวัล

ผลงานวิจัยที่มี

ประโยชน์ต่อชุมชน 

รางวัลงานวิจัยดีเด่น 

และรางวัลการ

น าเสนอผลงาน 

http://www.academic.psu.ac.th/report_detail.aspx?id=31
http://www.academic.psu.ac.th/report_detail.aspx?id=31
http://www.academic.psu.ac.th/report_detail.aspx?id=31
http://www.academic.psu.ac.th/report_detail.aspx?id=31
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                                      ผศ.ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง 
พ.ศ. 2563 จ านวน 3 ท่าน คือ ดร.ปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา (18 ก.ค. 63) 
                                     ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ (18 ก.ค. 63) 
                                      ดร.นิตยา อัมรัตน์ (19 ก.ย. 63) 
ท าให้ในปี 2562 ต่อเนื่อง 2563 (ถึงวันที่ 31 ก.ค. 63) อาจารย์ประจ าหลักสูตร

จาก 15 ท่าน จะมีต าแหน่งทางวิชาการถึง 12 ท่าน (1.รศ.ดร.โอภาส พิมพา 2.ผศ.ดร. วิ
กันดา รัตนพันธ์ 3.ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ 4.ผศ.ดร.บดี ค าสีเขียว 5.ผศ.ดร.ดวงแขฑิตา กาญ
จนโสภา 6. ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ 7. ผศ.ดร.สุรพล ฐิติธนากุล 8. ผศ.ดร.สุชาติ เชิงทอง 
9. ผศ.ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง 10. Asst.Prof.Dr. Karthikeyan Venkatachalam 11. 
ดร. ปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา (18 ก.ค. 63) และ 12. ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ (18 ก.ค. 
63) ทั้งนี้ ดร.นิตยา อัมรัตน์ ก าลังจะเข้าสู่ต าแหน่ง ผ.ศ. ในระเวลาอันใกล้ (19 ก.ย. 63) 
และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 1 ท่าน (ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล ) โดยอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งแล้วและยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ (14 ท่าน) คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพอาจารย์
อย่างไม่สิ้นสุด  

ส าหรับอาจารย์ที่ยังไม่ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรฯ ได้
เร่งรัดการขอทุนวิจัยรวมถึงการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เพ่ือน าไปสู่การยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป โดยเป็นการมอบหมายผ่านการประเมินภาระงาน  ส่วน
สมรรถนะการท างาน (20%) (Competency) ส าหรับอาจารย์ใหม่ 1 ราย หลักสูตรฯ ได้
ให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือช่วยให้อาจารย์ใหม่ดังกล่าวเข้าสู่ track 
การสร้างผลงานและขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยเร็ว และคาดหมายว่าปี 
2564 อาจารย์ในหลักสูตร จะมีต าแหน่งทางวิชาการหรือมีการยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1-2 ราย 

ส าหรับนโยบายถัดไป หลักสูตรฯจะเร่งก าหนดให้ผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว จะต้องด าเนินการพัฒนาผลงานทั้งด้านวิจัยและการสอน 
โดยต้องด าเนินการให้มีผลงานเพียงพอที่ จะใช้ ในการขอก าหนดต าแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดต่อไป ซึ่งเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนดให้ยื่นไม่
เกินห้าปี หลังจากได้ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุกราย 
ในหลักสูตร จะถูกหลักสูตรฯ กระตุ้นและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามประกาศ
มหาวิทยาลัย ต่อไป ในปี 2563 จะมีผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 ราย 
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(ผศ.ดร.วิกันดา รัตนพันธ์) โดยอยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพหนังสือ คาดว่าผล
ประเมินจะได้รับและทันต่อการยื่นขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต่อไป และ
หลักสูตรฯ ได้ตั้งค่าคาดหวังให้ทุกปีต้องมีผู้ยื่นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 ราย เป็น
อย่างน้อย 

 
การส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการและงานสอน 
หลักสูตรฯ จึงได้ดูแลเรื่องการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการและงานสอนมาโดย

ตลอด ส าหรับการสอน หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านในหลักสูตรส่งผลงาน
ก า ร ส อ น เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ เมิ น ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร ส อ น ข อ ง อ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินให้มี
สมรรถนะการสอน จากปี 2560 มีจ านวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุรพล ฐิติธนากุล ในปี 
2561 มีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินให้มีสมรรถนะการสอนเพ่ิมเติมอีก 
2 ท่าน คือ ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ และ ผศ.ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง ท าให้มีจ านวน
อาจารย์ในหลักสูตรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะการสอนแล้ว จ านวน 3 ท่าน  และในปี 
2562 ทั้ง 3 ท่าน  ผ่านการประเมินสมรรถนะการสอนระดับดรุณาจารย์แล้ว  มีรายงาน
ผลการพัฒนาสมรรถนะเพ่ิมเติม เพ่ือรักษาระดับสมรรถนะเดิมที่ได้ไว้  

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท าให้ผู้สอน ต้องมีการปรับตัวตาม
สถานการณ์ที่ไม่เคยเจอ ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมการสอน ต่างๆ รูปแบบใหม่แทน
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเดิม คือการพัฒนาการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้สื่อต่างๆ 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้เร่งอบรม การใช้งานสื่อการสอนด้วยโปรแกรม การใช้ระบบ 
LMS ของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปสู่การเกิดประสิทธิผล ที่เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่
คาดหวังของผู้เรียน ทั้งนี้อาจารย์ในหลักสูตรได้เข้ารับการอบรมเพ่ือการพัฒนาการสอน
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการอบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์ จึงไม่
มีชื่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นหลักฐาน  

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

ส าหรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ในรอบปี 2561-2562 ที่ผ่านมา ยังคงเป็น
ความภาคภูมิใจของหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง ที่อาจารย์ในหลักสูตร ได้รับการคัดเลือกให้
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ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ในปี 2560 ผศ.ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Scientist Award) สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยว
เอื้อง พ.ศ. 2561 รศ.ดร.โอภาส พิมพา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) นักสัตวบาลดีเด่น 2) ทีมวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย เรื่องการ
ขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย 3) รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ต าแหน่งอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขารับใช้ 
4 ) รางวัลผลงาน วิจัยที่ มีป ระโยชน์ต่ อชุมชน  ประจ าปี  2560 -2561  จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5) รางวัลการน าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย 
ประเภทอาจารย์/นักวิจัยระดับดีเด่น  ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
8 ประจ าปี 2562 และเป็นที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างต่อเนื่อง เมื่ออาจารย์ได้รับรางวัลต่างๆ 
เพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. รางวัลผลงานวิจัยที่ มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจ าปี  2562 จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพเนื้อโคขุน
ของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเสริมพืชสมุนไพรท้องถิ่น (รศ.ดร.โอภาส 
พิมพา หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.บดี ค าสีเขียว ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ 
ผู้ร่วมวิจัย) 

2. รางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของคะน้าที่ผลิตด้วย
วิธีการไฮโดรโปนิกส์ (ผศ.ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย) 

3. รางวัล Outstanding award การน าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย
ระดับเหรียญเงิน จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ  และรางวัล 
Outstanding award การน าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายระดับ
เหรียญทองแดง จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ดร.อุมาพร 
แพทย์ศาสตร์) 

รางวัลทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ยืนยันความสามารถของ
อาจารย์ที่มีความพร้อมในด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพได้
เป็นอย่างดี หากไม่ติดปัญหาการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 จนท าให้การประชุมที่
คณาจารย์ในหลักสูตรฯเตรียมตัวเข้าร่วมต้องยกเลิก คาดว่าคงได้รางวัลการน าเสนอ
มากกว่านี้ 
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ส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตร วิทยาเขตฯ ก าหนดให้มีทุน
สนับสนุนเพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านอื่นๆ ปี
ละ 10,000 บาท เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจารย์ในหลักสูตรได้มีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve the quality 

of education, research and service 

 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาดูแลโดยงานแผนฯ ซึ่งเมื่อค านวณค่า FTES 
ของอาจารย์ในสาขาวิชาแล้ว พบว่ามีค่าเท่ากับ 3.42 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ในส่วน
ของการกระจายภาระงาน หลักสูตรได้มีการกระจายภาระงานสอนในแต่ละภาค
การศึกษา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา คณาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชามีการประชุม
เพ่ือก าหนดภาระงานสอนในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้ความเหมาะสมตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ จ านวนชั่วโมงสอนรวมของอาจารย์แต่ละท่านจะถูก
น ามาพิจารณาเพ่ือเกลี่ยภาระงานสอนในวิชาเอกอีกครั้ง  ตามเนื้อหารายวิชาที่มีการ
ปรับปรุงตามเล่มหลักสูตร เนื่องจากคณาจารย์ในหลักสูตร บางท่าน เป็นผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งบริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือ
กลาง น าไปสู่การใช้เกณฑ์การก าหนดชั่วโมงสอนของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นมาตรฐานจ านวนชั่วโมง โดยในแต่ละวิชาเอกจะมีการตกลงเรื่อง
ภาระงานสอนและเกลี่ยภาระงานสอนเบื้องต้นก่อนอาจารย์แต่ละท่านจัดส่งภาระงาน
สอนในภาคการศึกษานั้นไปยังหัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณา
ภาระงานสอนอีกครั้งโดยพิจารณาจากภาระงานของอาจารย์ในสาขาวิชาเอกเดียวกัน 
ร่วมกับงานบริหารของอาจารย์แต่ละท่านด้วย การก าหนดการกระจายภาระงานสอน 
เพ่ือน าไปสู่การจัดการเงื่อนไขของเวลาที่มีผลต่อท าวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์
แต่ละท่าน  

 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

การก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก เหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา หลักสูตรฯ 
มีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการในการคัดเลือกอาจารย์รวมถึงอาจมีเกณฑ์เฉพาะ 
เช่น สาขาช านาญการของผู้สมัครที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร เนื่องจาก
อาจารย์ในหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มี
อาจารย์ครบวิชาเอกละ 5 คน ขณะที่วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ มีอาจารย์เฉพาะด้าน 4 

6.7 แผนอัตรก าลัง 
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คน การพิจารณารับ ดร.รพีวรรณ โสวรรณปรีชา เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงตรง
เงื่อนไขความต้องการของหลักสูตร ท าให้มีอาจารย์ด้านจุลินทรีย์ครบจ านวน 5 คน  

การสรรหาและคัดเลือกนั้นงานบุคคลากรเป็นผู้ด าเนินการส่วนจริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน 
ได้ก าหนดและเผยแพร่บนเวบไซต์และเอกสาร โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ใหม่
ทราบในวันปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และมีการแจ้งสิทธิ และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
โดยงานบริหารงานบุคคล 

ส าหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครเพ่ือพิจารณาการเข้ารับเป็นอาจารย์ในสาขาวิชา จะ
ถูกพิจารณาเบื้องต้นโดยคณบดี และกลั่นกรองโดยหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อพิจารณาคุณวุฒิ 
ความเหมาะสม ความจ าเป็น ก่อนแจ้งให้กับคณาจารย์ในสาขาพิจารณาในที่ประชุมสาขา
ฯ จากนั้นจะส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฝ่ายนโยบายและแผนของวิทยาเขต เพ่ือ
วิเคราะห์อัตราก าลัง ก่อนด าเนินการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ และมีกระบวนการ
คัดเลือกต่อไป 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

          การก าหนดภาระงาน และสมรรถนะอาจารย์มีทุก 6 เดือน เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างและการปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง โดยในส่วนสมรรถนะ
อาจารย์ (20 เปอร์เซ็นต์) หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้ก าหนดค่าสมรรถนะที่คาดหวังให้กับ
อาจารย์ในหลักสูตร จากนั้นอาจารย์เข้าไปยอมรับในระบบออนไลน์ หรือหากมีข้อแก้ไข 
แจ้งกลับมายังหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้แจ้งให้คณาจารย์ทราบก่อนรอบ
การประเมินในระบบ Competency online ในส่วนภาระงาน (80%) มีการก าหนด
เกณฑ์ ใหม่  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ จัดโดย
มหาวิทยาลัย หรือคณะฯ โดยมีสัดส่วนการร่วมกิจกรรมดังกล่าวร้อยละ 16 จากส่วนของ
ภาระงาน 80% (ให้เทียบเป็น 100%) เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท าให้
เกือบทุกกิจกรรมถูกยกเลิกไปก่อน  

การก าหนดว่าอาจารย์จะอยู่ในกลุ่มเน้นการสอน การวิจัย หรือการบริหาร ซึ่ง
สัดส่วนของภาระงานแต่ละด้านจะมีการก าหนดที่แตกต่างกันตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัย 
จากนั้นเมื่อบุคลากรได้ก าหนดสัดส่วนภาระงานในกรอบที่ก าหนด หัวหน้าสาขาวิชาจะ
เป็นผู้พิจารณายอมรับ เพ่ือให้คณาจารย์ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้ระบุไว้ ในการประเมินจะ
ประเมินโดยกรรมการที่หัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้ง จ านวน 3 ท่านขึ้นไป จากแต่ละสาขา
วิชาเอก โดยน าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของภาระงาน การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ/

 6.8 เอกสารการ

ก าหนดภาระงาน

(http://www.pers

onnel.psu.ac.th/

com/com_301.p

df) 
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มหาวิทยาลัย และสมรรถนะมารวมกันเพ่ือใช้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งรอบปีที่
ผ่านมา จะมีการประเมินในช่วงเดือนสิงหาคม 2563  
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them 

 การจัดโครงการอบรมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์  วิทยาเขตเป็น
ผู้ด าเนินการ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการจัด
โครงการตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งมาจากความต้องการของคณาจารย์ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาตก
ลงร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม Lunch Talk ทุกเดือน เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ มีอาจารย์
ในหลักสูตรเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ แม้ทุกกิจกรรมถูกปรับให้เป็นกิจกรรมแบบออนไลน์ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการแพร่ระบาดไวรัส แต่ทุกกิจกรรมจะใช้แบบประเมินความพึง
พอใจในการจัดโครงการ เพ่ือเป็นช่องทางให้อาจารย์ได้เสนอแนะโครงการที่ต้องการให้มี
ในคราวต่อไป คณะผู้จัดท าโครงการจะได้น าข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปใช้ในการพิจารณา
จัดท าโครงการครั้งต่อไป 
 ในส่วนของหลักสูตร ได้ด าเนินการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมใน
วิชาชีพที่จ าเป็น เช่น จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 หรือการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ในหลักสูตร
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง ได้ผ่านการอบรม
มาตรฐานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการ
วิจัยที่มีการใช้สิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นอันตรายเช่นเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ในหลักสูตรต่อไป 
 ส าหรับบุคลากรที่มีช่องว่างสมรรถนะ (ในรอบการประเมิน) จะได้รับค าแนะน า
จากหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือน าไปสู่การก าหนดให้บุคลากรท่านดังกล่าวได้ด าเนินการ
พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ   

6.9 เอกสารอนุมัติ

การจัดโครงการ

ต่างๆ 

6.10 ใบอนุญาตใช้

สัตว์ทดลอง 

 

 

 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 

and support education, research and service 

 มหาวิทยาลัย ได้ปรับเปลี่ยนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นปีละ 1 รอบ 
ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยมีฐานร้อยละการเพ่ิมของเงินเดือนร้อยละ 4 ไม่เกินร้อยละ 
10 ผลการพิจารณาจะมีการให้ระดับผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ดีมาก ดี ปานกลาง 
พอใช้ และต้องปรับปรุง ซึ่งในกลุ่มเดียวกันพิจารณาให้ปรับขึ้นในอัตราที่เท่ากัน โดย
วิทยาเขตมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละสาขาวิชาเพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับขึ้น

6.11

ประกาศนียบัตร 

รางวัลต่างๆ 
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เงินเดือนตามงบประมาณที่วิทยาเขตจัดสรรให้  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้
ผลตอบแทนดังกล่าว เป็นการช่วยลดภาระการท างานเอกสารของบุคลากร แม้จะมีร้อย
ละของเกณฑ์การประเมิน 16% เพ่ิมขึ้นมา แต่บุคลากรมีความเข้าใจ เนื่องจากเป็นการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรให้มากขึ้น ในกรณีที่อาจารย์ไม่
สามารถท าภาระงานได้ตามก าหนด เช่น การขอก าหนดต าแหน่งวิชาการในเวลาที่
ก าหนด จะมีการขึ้นเงินเดือนไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์) ไม่ได้ใช้การลงโทษ (ให้ออก) ท าให้
บุคลากรมีก าลังใจที่จะพัฒนาการท างานและการเร่งด าเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 ในส่วนของเสริมก าลังใจ จากอาจารย์ที่สามารถไปคว้ารางวัลใดๆ จากหน่วยงาน
ภายนอก หลักสุตรจะประกาศชื่นชมในคราวประชุมหลักสูตร ส่วนการส่งผลงานไป
น าเสนอโดยนักศึกษาในหลักสูตรภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ในหลักสูตร ท าให้วง
วิชาการภายนอกล้วนประจักษ์ในศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ทุกปี 
เช่น 1. การได้รับรางวัลระดับ Outstanding award (Phumithon Muangchan และ
คณะ และ นางสาวหทัยชนก มากปลั่ง และคณะ) ในงานประชุมวิชาการ International 
conference on Informatics, Agriculture, Management, Busuiness 
administration, Engineerin, Science and Technology, IAMBEST 2020  เ มื่ อ
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2. รางวัลระดับชมเชย (นางสาวสุธัญญา ใหม่ทองและคณะ) ในงาน
ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 21 2563 เมื่อวันที่ 27 -28 มกราคม 2563 ขณะที่การ
ประชุมทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้ง
ที่ 7 ที่จะจัดที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ถูกยกเลิกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัส ดังนั้นผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตร ยังคงรักษาระดับคุณภาพไว้ได้ 
ในทุกปี 

 

 

 

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

and benchmarked for improvement 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ยังคงมุ่งพัฒนาให้อาจารย์ใน

หลักสูตรสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการ

ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์ ดังนั้น หลักสูตรฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้

คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก 

ต่างๆ โดยมีภาพรวมการรับทุนจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ในช่วงปี 2561-2563 ดังนี้  

6.12 ผลงานทาง

วิชาการของ

อาจารย์และ

นักศึกษาใน

หลักสูตร 
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แหล่งทุนภายนอก 

1) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

-ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ (300,000 บาท) 

2) Sustainable Organic Solutions Pty.,Ltd 

-ผศ.ดร.ดวงแขฑิตา กาญขนโสภา (240,000 บาท) 

แหล่งทุนภายใน 

3) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

-ดร.ปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา (250,000 บาท) 

แหล่งทุนภายใน 

1) กองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

-ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ (247,400 บาท) 

-ดร.นิตยา อัมรัตน์ (534,500 บาท) 

-ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล (250,000 บาท) 

       รวมงบประมาณวิจัยโครงการที่มีระยะเวลาในการท าวิจัยเสร็จสิ้นในปี 2563 นี้ ทั้ง

จากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก เท่ากับ 1,821,900 บาท คิดเป็นทุนวิจัยต่อ

หัว เท่ากับ 113,868 บาท ซึ่งมีจ านวนลดลงจากสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากหลายโครงการ

ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นหรือหมดระยะเวลาการด าเนินโครงการไปแล้ว  

       นอกจากนั้น ยังมีโครงการที่ได้รับทุนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกหลาย

โครงการ เช่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ประจ าทุกปี รวมถึงโอกาสในการขอทุน

สนับสนุนประเภทต่างๆ จากกองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้อุดหนุนทุนสนับสนุน

ในปีงบประมาณ 2563 มากกว่า 13 ล้านบาท ทุนวิจัยประเภทเงินรายได้ อีกหลาย

โครงการ 

      หลักสูตรฯ จะส่งเสริมและเร่งรัดให้อาจารย์ในหลักสูตรได้ขอรับการสนับสนุนทุน

วิจัยอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2563 สัดส่วนทุนวิจัยต่อหัวอาจารย์ ต้องไม่ต่ ากว่า 

250,000 บาทต่อคน 

      ส าหรับคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์สร้าง

(https://hrmis.ps

u.ac.th/AW/AW_

Search.aspx) 
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ผลงานและตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ Web of Science (ISI) และ Scopus แต่

ส าหรับอาจารย์ในหลักสูตรที่มีประสบการณ์น้อย หลักสูตรได้ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ใน

ฐาน TCI-1 เพ่ือน าไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ หรือการส่งเสริมให้อาจารย์ที่มี

ประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยง คอยชี้แนะให้อาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ได้เข้ามีส่วนร่วมใน

การวิจัยและน าไปสู่การตีพิมพ์ผลงานร่วมกัน จากผลการด าเนินงานวิจัยในรอบปี 2562 

พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร 15 คน มีการตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ 

(TCI) 25 เรื่อง และระดับนานาชาติ (Scopus และ Web of Science) 17 เรื่อง 

รวมทั้งหมด 42 เรื่อง ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีสัดส่วนจ านวนผลงานวิชาการ 

(publications) 2.8 เรื่องต่อคน มากกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผลงานรวมมาก

ขึ้นจาก 2 ปีที่แล้ว  (1.2 และ 1.1 เรื่องต่อคน ในปี 2560 และ ปี 2561 ตามล าดับ) ถือ

เป็นความส าเร็จอีกข้ันหนึ่งของหลักสูตรที่สามารถผลักดันการสร้างผลงานตีพิมพ์ให้อยู่ใน

ระดับเกินมาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย ภารกิจของสาขาวิชายังคงต้องพัฒนาให้

อาจารย์สร้างจ านวนผลงานรวมในฐาน ISI มีมากข้ึน ต่อไป 

       ส าหรับผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ ในปี 2562 ลดลงเหลือเพียง 3 

เรื่อง (ในปี 2561 มีจ านวน 13 เรื่อง และ ปี 2560 มี 12 เรื่อง) สาเหตุน่าจะมาจากงาน

ประชุมวิชาการที่ถูกยกเลิกอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับผลงานตีพิมพ์ จะท าให้หลักสูตรฯ มีผลงานทางวิชาการในรอบ

ปี 2562 รวมมากถึง 45 เรื่อง (42 publications + 3 proceedings) จึงท าให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรมีสัดส่วนจ านวนผลงานเท่ากับ 3 เรื่องต่อคน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

การก าหนดของมหาวิทยาลัย (มากกว่า 6 เท่าตัว) โดยที่ก าหนดไว้ที่ 0.5 เรื่องต่อคน

ต่อปี  

       นอกจากผลงานตีพิมพ์และการเข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการที่อาจารย์ใน

หลักสูตรได้ร่วมกันท าให้เป็นที่ยอมรับแล้ว การน าผลงานไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชน เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของอาจารย์ในหลักสูตรฯ ตลอดปี 2562-2563 อาจารย์ใน

หลักสูตรได้น าผลงานไปถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งสิ้น 6 ผลงาน เมื่อพิจารณา

จากจ านวนผลงานตีพิมพ์และการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน พบว่ามีจ านวนที่

มากที่สุดในคณะที่สังกัด ต่อไปหลักสูตรจะต้องสร้างคุณภาพของการสร้างผลงาน ผ่ าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

การวัดด้วยตัวชี้วัดระดับ Quartile ในฐาน ISI และ Scopus เพ่ือให้อาจารย์ในหลักสูตร

ได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพให้มากยิ่งข้ึน 

         ส าหรับการประเมินคู่เทียบ ในปี 2560-2561 หลักสูตรฯ ได้พยายามให้มีการ

ประเมินคู่เทียบหรือ  benchmark กับหลักสูตรต้นแบบที่มีความเป็นเลิศในสาขาเกษตร

ในภูมิภาค เช่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่  และส านักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากเป็นการประเมินแบบต่างระดับของ

หน่วยงาน (ระดับคณะ vs ระดับสาขาวิชา) อย่างไรก็ตามจากผลงานตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติของหลักสูตรฯ จึงเป็นข้อมูลบ่งชี้ถึงคุณภาพของอาจารย์ที่มีความพร้อมในการ

จัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ รวมทั้งกระบวนการในการควบคุมดูแล ท าให้

สามารถสอน สร้างผลงานวิจัย และให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับได้ใน

ระดับภูมิภาค แต่จะต้องพัฒนาให้มีความเทียบเท่าหรือดีกว่าหลักสูตรใกล้ เคียง ใน

สถาบันชั้นน าระดับประเทศต่อไป 
 

 

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 

Associate professors 1 - 1 - 100 

Assistant Professors 6 5 11 - 100 

Full-time Lecturers 1 2 3 - 100 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 

Lecturers 

- - - - - 

Total 8 7 15  100 
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Research Activities 

Academic 

Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 

Publications/ 

Academic Staff 

ln-house/ 

Institutional 
Proceeding National International 

2558 - - 7 4 11 0.79 

2559 - 16 8 2 26 1.73 

2560 - 12 10 8 30 2.1 

2561 - 13 10 7 30 2.1 

2561 - 3 25 17 45 3.0 
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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 

 

AUN 7  
Support Staff Quality 
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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] 

   

 
    

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

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

การจัดการด้านบุคลากรผ่ายสนับสนุนวางแผนและด าเนินการตามแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน ซึ่งรับผิดชอบโดยส่วนกลาง 
ทั้งนี้การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย
สนับสนุน ได้พิจารณาตามความจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยได้จัดสรร
บุคลากรสายสนับสนุนท าหน้าที่บริการและประสานงานในหน่วยงานสนับสนุน

7.1 1 เว็บไซต์ หอบรรณ
สารสนเทศ  
(http://lib.surat.psu.ac.
th/) 
7.2 เว็บไซต์ ศูนย์สนเทศ

http://lib.surat.psu.ac.th/
http://lib.surat.psu.ac.th/
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ต่างๆ โดยมีจ านวนบุคลากรและคุณวุฒิแสดงในตารางที่ 7.1 ทั้งนี้ในแต่ละ
หน่วยงานได้ระบุภาระงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหน่วยงานอย่างชัดเจน 
และแสดงผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ตารางท่ี 7.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนและคุณวุฒิในแต่ละหน่วยงานปี
การศึกษา 2562 (เดือนสิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) 

 
หอบรรณสารสนเทศ  มีการบริหารจัดการในลักษณะของศูนย์ฯ โดย

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

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ บุคลากรศูนย์สนเทศและการเรียนรู้มี
บุคลากรผู้รับผิดชอบบริการหลักที่มีความรู้ความสามารถด้านบริการพัฒนาและ

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) รวม 

มัธยม
ศึกษา 

ปวส. ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 
ศูนย์สารสนเทศ 0 2 10 1 0 13 
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์

1 1 18 4 1 25 

ด้านงานบริหาร 7 5 63 7 0 82 
ด้านบริการวิชาการ
นักศึกษา 

0 0 17 7 0 24 

ด้านบริการงาน
พัฒนานักศึกษา 

0 0 8 1 0 9 

บุคลากรด้านงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

0 0 6 1 0 7 

บุคลากรศูนย์กีฬา 0 0 5 0 0 5 
บุคลากรด้านบริการ
วิชาการชุมชน 

0 0 1 1 0 2 

บุคลากรวิทยาลัย
นานาชาติ 

0 0 1 1 0 2 

รวม 8 9 131 24 1 173 

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

http://lib.surat.psu.ac.th/index.php?name=service&file=history
http://it.surat.psu.ac.th/main.php
http://it.surat.psu.ac.th/main.php
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สนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ บริการ  โครงข่ายพ้ืนฐาน 
ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
บุคลากร สายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถสอดคล้องกับต าแหน่ง
งาน บุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนให้ เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนา
ความรู้ ทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

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

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

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

กระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน เริ่มต้นด้วยการได้รับหนังสือ
อนุมัติเลขที่อัตราก าลังและงบประมาณการจ้างจากนโยบายและแผน ด าเนินการ
ตามงานบริหารงานบุคคลและทีมบริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีขั้นตอนดัง
ภาพที่ 7.1  

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

 
 
 



 

154 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณ ะกรรมการสรรหาและคั ด เลื อกบุ คคล  ประกอบด้ วย

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

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

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

 ในการกระบวนการประเมินและวัดผลการด าเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้รับรู้ทั่วกัน (7.6) 

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

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

การระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย
สนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการ ด าเนินไปตามผล
การประเมินสมรรถนะของบุคลากรเฉพาะราย และเป็นไปตามการก าหนดของ
ทีมบริหาร เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะและการให้บริการ เพ่ือความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ โดยได้จัดให้มีโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน อาทเิช่น  

- อบรมเสริมสร้างสุขภาวะ การท างานให้ประสบความส าเร็จ (24 
มิถุนายน 2562) 

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

- โครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มผู้อ านวนการกองและเลขานุการคณะ (2 

พฤษภาคม 2562)   

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

7.7 กิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะและการ
ให้บริการ 
 

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

ในส่วนของสวัสดิการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ร า ช ก า ร  พ .ศ .  2 5 4 7  เ พ่ื อ ให้ ก า ร ด า เนิ น ง า น ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันมีผลในการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอนุกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าวิทยาเขต เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่

7.8 
http://www.surat.psu.a
c.th/demo/news_detai
l.php?name=knowledg
e&category=&id=1603 
 
https://www.facebook.

http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=knowledge&category=&id=1603
http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=knowledge&category=&id=1603
http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=knowledge&category=&id=1603
http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=knowledge&category=&id=1603
https://www.facebook.com/groups/108251805978596/
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บุคลากรโดยค านึงถึงสภาพ ลักษณะภารกิจของหน่วยงาน ความต้องการของ
บุคลากร จ านวนเงินทุนและศักยภาพของหน่วยงาน และมีการยกย่อง ชมเชย 
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ปฏิบัติงานดี และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและมอบ
รางวัลแก่บุคลากรดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกในโอกาสต่างๆ ผ่านทางเวปไซต์ของ
วิทยาเขต เฟสบุ๊ควิทยาเขต และคณะ  

com/groups/10825180
5978596/ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/108251805978596/
https://www.facebook.com/groups/108251805978596/
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Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

defined, communicated, published, and up-to-date. 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 

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

performance, and workload, student progress, academic performance and workload 

are systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective 

actions are made where necessary. 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 

support services are available to improve learning and employability. 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student 

learning, the institution should provide a physical, social and psychological 

environment that is conducive for education and research as well as personal well-

being. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and 

admission criteria are defined, 

communicated, published, and 

up-to-date [1] 

       

8.2 The methods and criteria for 

the selection of students are 

       

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

determined and evaluated [2] 

8.3 There is an adequate 

monitoring system for student 

progress, academic performance, 

and workload [3] 

       

8.4 Academic advice, co-curricular 

activities, student competition, 

and other student support 

services are available to improve 

learning and employability [4] 

       

8.5 The physical, social and 

psychological environment is 

conducive for education and 

research as well as personal well-

being [5] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

and up-to-date 

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ ก าหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. การรับสมัครประจ าปี   ก าหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือน

มกราคมของปีถัดไป เป็นการรับสมัครครั้งใหญ่ทุกสาขาวิชา 
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  2. การรับสมัครตลอดปี    ก าหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือน

พฤศจิกายนของทุกปี เป็นการรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น 

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

อย่างมีระบบ โดยผ่านกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย ดังแผนภาพ 
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             โดยมีการประกาศการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร การคัดเลือก และ

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

การแจ้งกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 

 

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

         หลักสูตรคัดเลือกผู้ เข้าศึกษาด้วยการพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครโดย

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จากนั้นหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าข้อสอบ 

และด าเนินการสอบคัดเลือกแบบข้อเขียน แล้วพิจารณาเสนอตัวแทนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรท าหน้าที่ เป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร

คณะกรรมการสอบพิจารณาและแจ้งผลการสอบไปยังคณะ เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาต่อไป 

 

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

and workload 

          หลักสูตรมีการควบคุม ติดตาม และดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่

บัณฑิตศึกษาโดย 

1. ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนได้ออกแบบ

ให้เนื้อหาของรายวิชาให้มีความเก่ียวข้องกับการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษา 

2. ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรได้เปิดวิชาเลือกตามความต้องการของ

นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ และก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

จ านวน 3 หน่วยกิจ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ภายในปี

การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

3. ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรได้วางแผนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

วิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 6 หน่วยกิต หลักสูตรจัดให้มีการสัมมนาเพ่ือประเมิน

ความก้าวหน้า โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันประเมิน 

4. ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรได้วางแผนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

วิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 9 หน่วยกิต หลักสูตรจัดให้มีการสัมมนาเพ่ือประเมิน

ความก้าวหน้า โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันประเมิน 
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5. หลักสูตรได้วางแผนให้นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ภายใน ปีการศึกษาที่ 2 ภาค

การศึกษาที่ 2 

บัณฑิตวิทยาลัย  มีระบบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านบัณฑิตศึกษา  

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา  มีขั้นตอนการด าเนินการท า

วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา  และมีหนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (บว.1) และมีการติดตาม

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดยให้มีการรายงานความก้าวหน้า (บว.9) ทุกสิ้นภาค

การศึกษา 

โดยระบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ด าเนินการโดยขออนุมัติแต่งตั้งผ่านความเห็นชอบกรรมการ

ประจ าหลักสูตร คณะฯ  และบัณฑิตวิทยาลัย  ตามขั้นตอนดังแผนภาพ 

ขั้นตอนแบบฟอร์มในการเสนอวิทยานิพนธ์ (แผน ก) 

แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้

ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือ ท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได้  โดยไม่นับหน่วย

กิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บว.1     ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม 

 บว.1/1 ขออนุมัติเปลีย่นแปลงอาจารยท์ี่

ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกั/ร่วม 

 บว.สุราษ 1   ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์

บว.สุราษ 2   ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

บว.1 ภายในภาคการศึกษาที่1 ปีท่ี 1 

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

บว.3      ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

บว.สุราษ 3   แบบแจ้งผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

บว.4     แบบขอสอบวิทยานิพนธ ์

บว.2/1 ขออนุมัติเปลีย่นแปลงชื่อ/ 
โครงร่างวิทยานิพนธ ์

บว.3, 4 และ 4/1  ภายในปีท่ี2 

บว.5      แบบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

บว.4/1      ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ ์

บว.6      แบบการตรวจวิทยานิพนธ ์

บว.8       แบบขอส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบรูณ ์

นักศึกษายืน่ขอส าเร็จการศึกษาผ่านเวบไซต์ 

บว.5  ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันสอบ 

บว.6 และ 8  ภายใน 21 วัน หลังวันสอบผ่าน 

บว.3/1 ขออนุมัติเปลีย่นแปลง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
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ส่วนการสนับสนุนทางวิชาการให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการสนับสนุน

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนอุดหนุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ทุนสนับสนุนการ

น าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทุนผลการเรียนดีเด่น และทุนอ่ืนๆ  โดย

ได้จัดท าประกาศทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยา

เขตสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ท างานวิจัย และน าเสนอ

ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและส่งเสริมความเข้มแข็งของงานวิจัย 

8.1 ทุนการศึกษา

วิทยาเขตสุราษฎร์

ธานี 

(http://rech.sur

at.psu.ac.th/mai

n/grad_scholars

hip.php) 

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

services are available to improve learning and employability 

           หลักสูตรได้จัดให้มีการดูแล และให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และคณาจารย์ในสาขาวิชา ส่งเสริมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษามี

ความรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรได้ระบุไว้ใน มคอ.3 และยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาได้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้าน

ต่างๆ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต

วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์  2557 เห็นชอบให้ก าหนด

แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา โดยสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ กีฬา  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรม

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม

ดังกล่าวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแต่ละกิจกรรมไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณ

เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับในแต่ละปีการศึกษาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 

 

 

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

research as well as personal well-being 

เนื่องจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน

พันธกิจ การจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของ

8.2 เวปไซต์ศูนย์

สนเทศและการ
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ผู้เรียน จึงรับผิดชอบโดยส่วนกลาง ซึ่งได้จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น  

 ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการความพร้อมด้านอุปกรณ์ 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 

การติดตั้งกล้องวงจรปิด และติดตั้งจุด Wifi เพ่ือให้นักศึกษาได้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้

ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ โดยติดตั้งจุด Wifi ทั่วพ้ืนที่ภายในอาคาร รวมทั้งการ

บ ารุงรักษา ในด้านการจัดหาทรัพยากรได้มีการท าแบบสอบถามความต้องการการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดหาต่อไป  

 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง รับผิดชอบการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน  ต่าง ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการ

สอน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย   

ห้องสมุด ได้มีการจัดหาทรัพยากรทางการเรียนรู้ และฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งใน

รูปแบบออนไลน์ หนังสือ วีดีทัศน์ และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ โดยมีการส ารวจความต้องการ

ทรัพยากรต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาจัดหาตามความเหมาะสมต่อไป และได้

มีโครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้เหมาะต่อการเรียนรู้ 

เรียนรู้ 

(http://it.surat.p

su.ac.th/main.p

hp) 

8.3 เวปไซต์ศูนย์

ปฏิบัติการฯ 

(http://office.su

rat.psu.ac.th/sci

web/main.php) 

8.4 เวปไซต์

ห้องสมุด 

http://library.su

rat.psu.ac.th/ 

 

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2558 11 15 10 

2559 4 15 4 

2560 5 15 5 

2561 12 15 12 

2562 12 15 12 
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Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

information technology are sufficient. 

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of the 

study programme. 

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

technology. 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 

6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that 

enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, 

research, services and administration. 

7.  Environmental, health and safety standards and access for people with special 

needs are defined and implemented. 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning 

facilities and equipment (lecture 

halls, classrooms, project rooms, etc.) 

are adequate and updated to 

support education and research [1] 

       

9.2 The library and its resources are        

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

adequate and updated to support 

education and research [3,4] 

9.3 The laboratories and equipment 

are adequate and updated to 

support education and research [1,2] 

       

9.4 The IT facilities including e-

learning infrastructure are adequate 

and updated to support education 

and research [1,5,6] 

       

9.5 The standards for environment, 

health and safety; and access for 

people with special needs are 

defined and implemented [7] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ ดังนั้น การจัดการด้าน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีอย่างเพียงพอ และทันสมัย อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ต่างๆ เช่น  ศูนย์

สนเทศและการเรียนรู้ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง และฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นต้น ซึ่ง

ประกอบด้วย การจัดการความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการ

ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้หลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน

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

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

  ส าหรับกระบวนการในการจัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้  มี

กระบวนการดังนี้ 

1. น าผลประเมินและปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากการให้บริการด้าน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ น ามาเข้าที่ประชุมของ

ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และมีการ

ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งในด้านอุปกรณ์ ความ

พร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้เพ่ือ

การเรียนการสอนได้  

2. เมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้ว จึงน าไปตั้งเป็นงบประมาณ

เงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือจัดท าค าขอซื้อหรือด าเนินการในปี

ต่อไป ในส่วนของแนวทางในการบริหารจัดการห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 

ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้จะส ารวจความพร้อมของห้องเรียน และ

ห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมจ านวนที่นั่งของแต่ละห้อง โดยน าส่งให้งาน

ทะเบียนเป็นผู้จัดตารางเรียนลงในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่

ทางคณาจารย์ของคณะได้แจ้งไว้ จากนั้นด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของ

ห้องเรียนตามข้อมูลที่ได้รับ 

3. มีการจัดเตรียมก าลังคน โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

ให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน 

4. มีการประเมินผลการให้บริการประจ าปี เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา 

อุปสรรคต่างๆ จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสร้างระบบ

ช่วยเหลือที่ช่วยให้การแจ้งปัญหา ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

ในส่วนของการด าเนินการของหลักสูตรฯได้มีการประชุมเพ่ือทบทวน 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค จากการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

9.1 ระบบแจ้งซ่อม

ออนไลน์http//buil.surat.ps

u.ac.th/service/home.ph

p  

9.2 ระบบจองห้องเรียน

ออนไลน์ 

http://classroom.surat.ps

u.ac.th/booking 

http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php
http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php
http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php
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จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อแจ้งยังหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

ซึ่งหากเป็นปัญหาเร่งด่วนจะด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท า

การปรับปรุงหรือแก้ไขทันที และหากเป็นแผนการด าเนินการในภาคการศึกษา

ถัดไปจะจัดรวบรวมเพ่ือเสนอกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาต่อไป  

ซึ่งหน่วยงานนั้นๆจะท าการส ารวจความต้องการใช้บริการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้มายังคณาจารย์ผ่านทางสาขาวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกภาค

การศึกษา  

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของ

ห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และเครื่องเสียง พร้อมด้วย

ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวนขนาด 60 ที่นั้ ง จ านวน 2 ห้อง และ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 

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

ห้อง รวมถึงในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ทางศูนย์สนเทศและการ

เรียนรู้ได้จัดให้อาจารย์สมารถจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ โดย

สามารถของรหัสห้องเพ่ือสอนผ่านระบบออนไลน์ได้  

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 

ในส่วนของห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนและวิจัยนั้นศูนย์

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มีภาระหน้าที่สนับสนุนการเรียน

การสอนรายวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานนักศึกษาและงานวิจัย 

ซึ่งได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรฯ โดย

รวบรวมข้อมูลรายวิชาปฏิบัติการที่ เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาจาก

อาจารย์ผู้สอน จากนั้นจัดรายวิชาปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ ก าหนดห้องปฏิบัติ 

วันและเวลาในการเรียนการสอน แล้วจัดส่งข้อมูลไปยังงานทะเบียน  

ในส่วนของการวิจัย ได้จัดให้มีห้องเครื่องมือกลาง ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
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เข้าใช้ร่วมกัน อีกทั้งได้จัดสรรห้องวิจัยเฉพาะส าหรับสถานวิจัย หรือหน่วยวิจัย

ที่ได้ขอจัดตั้งขึ้น เช่น สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ า เป็นต้น 

ปั จจุ บั นศูน ย์ ปฏิ บั ติ ก ารวิท ยาศาสตร์ และเครื่ อ งมื อกลางมี

ห้องปฏิบัติการระดับปริญญาตรี 15 ห้อง ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 10 ห้อง

ห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 4 ห้อง ห้องวิจัยและโครงงาน

นักศึกษา จ านวน 3 ห้อง และฟาร์มและแปลงเกษตร 

นอกจากนี้ ได้จัดสรรพ้ืนที่ฟาร์มเกษตรซึ่ งเป็น พ้ืนที่ที่ ใช้ เพ่ือฝึก

ปฏิบัติการภาคสนาม การเรียนการสอนและงานวิจัย โดยแบ่งเป็นโรงเรือน

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

โรง พื้นที่ทดลองเพาะปลูกพืชและเลี้ยงหญ้าอาหารสัตว์ 

งานจัดการทรัพย์สิน 

งานจัดการทรัพย์สิน ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวม

ศูนย์บริการประสานภารกิจ ส่งผลให้การบริหารงานอาคารสถานที่อยู่ในความ

ดูแลของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะรับผิดชอบซ่อม

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

เครื่องปรับอากาศ ในวิทยาเขต โดยมีแบบส ารวจความพร้อมของห้องต่างๆ

เพ่ือพิจารณาซ่อมและปรับปรุง และมีระบบแจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์  เพ่ือ

ความรวดเร็วและสะดวกในการบริการ ในด้านการเรียนการสอน ได้จัดห้อง

บรรยายโดยมีขนาดจ านวนผู้เรียนที่เหมาะสมในแต่ละรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอนสามารถจองห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้  

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

research 

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต

สุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

ในด้านการเรียน การสอน การท าวิจัย และบริการชุมชน ตลอดจนท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เพ่ือความจรรโลงใจ และพักผ่อนหย่อนใจส าหรับ

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก โดยเป็น

9.3 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ

ทรัพยากรสารสนเทศให้จัดซื้อ

บริการในห้องสมุด 
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องค์กรที่มีการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัย เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการส าหรับการจัดหาทรัพยากรและสื่อ

การเรียนรู้ภายในห้องสมุดได้ด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนในที่ระบุใน มคอ. 3  

1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ของ

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือโหลดข้อมูล มคอ.3 มาสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ว่ามี

ให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือไม่ อย่างไร   

2. แจ้งผลการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ให้กับผู้สอน

ทาง e-mail  

3. จัดท าตารางสรุปข้อมูล มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ

ในห้องสมุด แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ  

4. จัดท าตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี - ไม่มี แยกราย

สาขาวิชาของแต่ละคณะ แล้วน าเสนอตารางสรุปให้กับคณบดีและหัวหน้า

สาขาวิชาของแต่ละคณะโดยงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

ทั้งนี้มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุด

ตามข้อมูลที่ปรากฏในหมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80  

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

นอกเหนือจากที่ระบุใน มคอ. 3 โดยงานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ

และการเรียนรู้ จะจัดสรรโดยผ่านกระบวนการสอบถามมายังอาจารย์ใน

หลักสูตรฯ พร้อมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศให้จัดซื้อบริการใน

ห้องสมดุ และน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาจัดซื้อตามความเหมาะสมต่อไป  

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

research 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีกระบวนการในการ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ ให้เพียงพอและทันสมัย ดังนี้ 
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1. งบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 

-    หลังจากการจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทาง

หัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มส ารวจ

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ให้นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับ

ผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายวิชาปฏิบัติการ โดย

ปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้ สอน หรืออาจารย์ผู้ ประสานรายวิชา ถึ ง

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ  

-    เมื่อรวบรวมจนครบทุกรายวิชาปฏิบัติการ หัวหน้างานปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร์จะท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณค่าใช้ประจ ารายวิชา

ปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการศึกษา ให้เพียงพอตามค าขอของอาจารย์ประจ า

รายวิชา 

2. วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ใช้ในการเรียนการสอน  

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  และสารเคมี ที่ ใช้ในการเรียนการสอน 

ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

2.1 คณาจารย์ประจ ารายวิชาในหลักสูตรจัดท าคู่มือปฏิบัติการ 

พร้อมวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีที่จะใช้ในรายวิชา ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  

2.2 เจ้าหน้าที่ ผู้ ดูแลด้ านวัสดุ  อุปกรณ์  และสารเคมี  จะ

ด าเนินการส่งรายการไปยังบริษัทต่างๆ เพ่ือขอใบเสนอราคาของรายการวัสดุ 

อุปกรณ์ และสารเคมี นั้นๆ 

2.3 เจ้าหน้าที่ ผู้ ดูแลด้ านวัสดุ  อุปกรณ์  และสารเคมี  จะ

ด าเนินการสอบเทียบราคาของแต่ละบริษัท  

2.4 เจ้าหน้าที่ ผู้ ดูแลด้ านวัสดุ  อุปกรณ์  และสารเคมี  จะ

ด าเนินการจัดท าขออนุมัติจัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี แต่ละ

รายวิชาปฏิบัติที่แสดงความต้องการไปยังงานพัสดุ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ 

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยผ่านหัวหน้างานปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแล 

ตามล าดับ เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอที่จะใช้ในการเรียนการสอนในแต่
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ละภาคการศึกษา 

3. ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย กระบวนการ

จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการวิทย์ ฯ  มี

การด าเนินการดังภาพท่ี 9.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความจากงานนโยบายและแผน เพื่อให้หน่วยงานแสดงความ
ต้องการครุภณัฑ์ประจ าป ี

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ จัดท ารายละเอียดความส าคัญและ
ความจ าเป็น พร้อมใบเสนอราคาครุภัณฑ์ 3 บริษัท หรือ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จดัท ารายละเอียด
ความส าคญัและความจ าเป็น พร้อมใบเสนอราคาครภุัณฑ์ 3 บริษัท 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ รวบรวม และตรวจสอบความ

ถูกต้องของเอกสารรายการความตอ้งการครุภณัฑ ์

 
งานนโยบายและแผน ตรวจสอบความต้องของเอกสารรายการความ

ต้องการครุภณัฑเ์พื่อเสนอคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบรหิารวิทยาเขต พิจารณาล าดบัความ
จ าเป็นของรายการครุภณัฑ ์

 

งานนโยบายและแผน สรุปผลการพิจารณาแจง้กลบัมายงัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหห้นว่ยงานจดัท ารายระเอยีดครุภณัฑพ์รอ้มตัง้
คณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจรบัครุภณัฑ ์

 

พสัดปุระสานงานกบัหนว่ยงานท่ีไดร้บัการพิจารณาครุภณัฑ ์เพื่อ
ก าหนดวนัเปิดซอง และวนัตรวจรบั 
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ภาพที่ 9.1  กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 

จากการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์

และเครื่องมือกลางโดยนักศึกษาในหลักสูตร ฯ โดยก าหนดระดับการประเมิน

ดังนี้ 3 = พอใจมากที่สุด 2 = พอใจ 1 = พอใจน้อย -1 = ไม่ค่อยพอใจ -2 =  

ไม่พอใจ -3 = ไม่พอใจมาก ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

1. การให้บริการห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง  มีร้อยละของความพึง

พอใจ ระดับ พอใจน้อย เท่ากับ 100  

2. ความสอดคล้องของห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง มีร้อยละของความ

พึงพอใจ ระดับ พอใจน้อย เท่ากับ 100  

3. ความเพียงพอของอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ มีร้อยละของความ
พึงพอใจ ระดับ พอใจ พอใจน้อย และไม่ค่อยพอใจ เท่ากับ 33.33, 33.33, 
และ 33.33 ตามล าดับ 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 

education and research 

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ติดตั้งข้อมูลจุดให้บริการ รวม 128 จุด 

และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่ง

ข้อมูล 54 Mbps จ านวน  60 จุด และความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 

Mbps จ านวน 68 จุด อย่างไรก็ตามพบว่าเครือข่าย Wifi ยังไม่ครอบคลุม

ห้องเรียนทุกห้อง ท าให้รายวิชาที่มีการเรียนการสอนให้ห้องดังกล่าว เช่น การ

เรียนการสอนแบบ active learning บางกิจกรรม ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม

ที่จ าเป็นต้องใช้ระบบเครือข่าย Wifi ได้นอกจากนี้ยังได้ส ารวจความต้องการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน โดยสอบถามผ่าน

ทาง e-mail มายังคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าไปพิจารณาจัดหาต่อไป ซึ่งจะมีการ

ส ารวจก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  

จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์สนเทศและการ

เรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร ฯ ซึ่งก าหนดระดับการประเมินดังนี้  3 = 

พอใจมากที่สุด 2 = พอใจ 1 = พอใจน้อย -1 = ไม่ค่อยพอใจ -2 =  ไม่พอใจ -
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3 = ไม่พอใจมาก ผลการประเมินดังนี้  

          1. ความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , Wi-Fi 
และระบบคอมฯ มีร้อยละของความพึงพอใจ ระดับ พอใจ และ ไม่พอใจมาก 
เท่ากับ 66.67 และ 33.33 ตามล าดับ 

2. ความพึงพอใจของความสอดคล้องของห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์, Wi-Fi และระบบคอมฯ กับการใช้งานของนักศึกษา มีร้อยละ

ของความพึงพอใจระดับ พอใจ พอใจน้อย และ ไม่พอใจมาก เท่ากับ 33.33,

 33.33 และ 33.33 ตามล าดับ 

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

needs are defined and implemented 

-  วิทยาเขตด าเนินการให้มีรถสวัสดิการ รับส่งนักศึกษาภายในวิทยา
เขตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

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

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

กองวิชาการการศึกษา 
-  จัดห้องกิจกรรมซึ่งเป็นอาคารกิจกรรมและนันทนาการไว้เพ่ือ

รับรองการท ากิจกรรมและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้กับองค์กร
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น ชมรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 20 
องค์กร 

-  จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-
Clinic ที่เปิดให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยา
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สามัญประจ าบ้านและการน าส่งโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ประสบ
อุบัติเหตุ และมีหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในวิทยาเขต พร้อมทั้งการติดตามอาการและ
การบริการประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองโดย
งานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดหายาสามัญ
ประจ าบ้ านตามแผนประจ าปีๆ  ละ 3 -4 ครั้ ง โดยผ่ านงานพัสดุ เป็ น
ผู้ ด า เนิ น การจัดซื้ อ ให้ แต่ ละครั้ งและมี กระบวนการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการตรวจรับทุกครั้ง  

-  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ปัจจุบันศูนย์กีฬาและนันทนาการ
ประกอบด้วยสถานที่ออกก าลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม ได้แก่ อาคารสระ
ว่ายน้ า สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์และสนามกรีฑา ห้องฟิตเนส  สนาม    
แบตมินตัน และลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยเปิดให้นักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดย
สามารถจองสถานท่ีให้บริการได้ผ่านทางเวบไซต์ศูนย์กีฬาและนันทนาการ  

จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์กีฬาและ

นันทนาการ ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ซึ่งก าหนดระดับการประเมินดังนี้ 3 = 

พอใจมากที่สุด 2 = พอใจ 1 = พอใจน้อย -1 = ไม่ค่อยพอใจ -2 =  ไม่พอใจ -

3 = ไม่พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์กีฬา

และการออกก าลังกาย รวมถึงความปลอดภัยของศูนย์กีฬาและการออกก าลัง

กาย มีร้อยละของความพึงพอใจ ระดับ พอใจ และไม่พอใจมาก เท่ากับ 66.67 

และ 33.33 ตามล าดับ 

- ห้องปฏิบัติการ ได้ด าเนินการจัดให้มีระบบดูแลความปลอดภัย เช่น 
แว่นตากันไอ และอุปกรณ์ช าระล้างสารเคมีฉุกเฉิน กรณีสัมผัสสารเคมี
อันตราย ใช้ตู้ดูดควันในกรณีที่ใช้สารเคมีที่ระเหยได้ง่ายและมีอันตรายสูง เช่น 
กรด เบส เป็นต้น ติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดต่าง ๆ ซึ่งถังสีแดงใช้ในกรณีไฟไหม้ 
ทางงานอาคารสถานที่จะท าการตรวจสอบการใช้งานได้ทุกปี  ส่วนใน
ห้องปฏิบัติการมีถังสีเขียวใช้ในกรณีเพลิงไหม้จากสารเคมี และได้มีการเขียน
บันทึกข้อความแสดงความจ านงขอชุดยาสามัญประจ าบ้านส าหรับกรณีฉุกเฉิน
ในห้องปฏิบัติการ อีกทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยของ
นักศึกษาที่เข้าใช้ห้องโครงงาน ในส่วนของอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
มีกริ่งฉุกเฉินให้เสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นไฟไหม้ ซึ่งทางงาน
อาคารสถานที่จะท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี  ในห้องโครงงานนักศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
9.4 เวบไซต์ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ
http://sportscenter. 
surat.psu.ac.th/index.php 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoker) กรณีท่ีมีควันในระดับตรวจจับได้ เครื่องจะส่ง
สัญญาณ เสียง  

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

    กรรมการชุดนี้มีหน้าที่สร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการและยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยใน
หน่วยงานอย่างมีระบบ และท างานประสานกับคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในขณะอยู่
ระหว่างด าเนินการร่างนโยบายส าหรับบริหารจัดการความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยนโยบายจะครอบคลุมการ
จัดการความปลอดภัยทั้งในด้านของการบริหารระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย ระบบการจัดการด้านสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ระบบ
ฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร   ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์และเครื่องมือ และการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย 
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Criterion 10 

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

students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 

organisations. 

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

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

effectiveness. 

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

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

learning outcomes. 

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

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

student services) is subject to evaluation and enhancement. 

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1Stakeholders’needs and feedback 

serve as input to curriculum design and 

development [1] 

       

10.2 The curriculum design and 

development process is established and 

subjected to evaluation and 

       

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and 

enhancement [6] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  ได้ด าเนินการภายใต้ เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา และผู้ เชี่ยวชาญทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย  รวมถึง

หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน เป็นสาระส าคัญในการออกแบบหลักสูตร น าไปสู่

10.1 มคอ. 2 

10.2 เอกสารชี้แจงหลัก 

สูตร 
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การออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

เหมาะสมทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของมหาบัณฑิต และการน า

วชิาการเพ่ือรับใช้สังคม (social engagement) ดังเอกสารชี้แจงหลักสูตร 

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

evaluation and enhancement 

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  ได้ด าเนินการภายใต้ เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย และมีรอบการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  ตั้งแต่

ก าหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตร การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การ

ติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม น าไปสู่การออกแบบหลักสูตรให้มีความ

เหมาะสม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของเศรษฐกิจ โลกและสิ่งแวดล้อม 

การประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรต่อไป ด าเนินการทุกปี ดังเช่นที่

มีการปรับแผนการเรียน และแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในเล่มปรับปรุงหลักสูตรเล่มเดิม 

หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อความ

เชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 ซึ่งขณะนี้หลักสูตรได้ท าการปรับปรุงและเปิดสอนตามก าหนดการ 

(หลักสูตรปรับปรุงปี 2562) ทั้งนี้หลักสูตรมีการปรับการเรียนการสอนทุกภาค

การศึกษาโดยการน าแบบประเมินรายวิชาจากนักศึกษา รายงานมคอ.5 รวมถึง

งานวิจัยและบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป มาปรับให้เนื้อหาแต่ละรายวิชามีความ

เหมาะสม สามารถผลิตมหาบัณฑิตตามท่ีคาดหวังไว้ได้ 

 

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

and evaluated to ensure their relevance and alignment 

คณะฯ ก าหนดให้มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการทวนสอบ ซึ่งด าเนินการทุกภาค

การศึกษา โดยด าเนินการหลังจากการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้

รายวิชาที่มีการทวนสอบจะด าเนินการให้ได้ร้อยละ 25 ของรายวิชาในภาค

การศึกษานั้นๆ และไม่ซ้ ากันในแต่ละภาคการศึกษา  ทั้งนี้กระบวนการทวนสอบยัง

พิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรฐานผล

การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาด้วย 
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

          หลักสูตรสนับสนุนใหม้ีการใช้งานวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในทุก

รายวิชา โดยในรายวิชามีการสอดแทรกงานวิจัย และให้นักศึกษาได้ศึกษาจากการ

ค้นคว้ารายงานวิจัย น าผลงานวิจัยมาน าเสนอ และในรายวิชา RESEARCH 

METHODOLOGY IN AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY ได้มีการ

ให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อออกแบบงานวิจัยและด าเนินการวิจัย เพ่ือเป็นการ

ฝึกประสบการณ์การวิจัยก่อนท าวิทยานิพนธ์ 

 

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

services) is subjected to evaluation and enhancement 

         การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

บริการผู้เรียน วิทยาเขตฯเป็นผู้ด าเนินการ โดยหลักสูตรมีการน าข้อเสนอแนะด้าน

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในแบบประเมินการสอนมาพิจารณาเพ่ือแจ้งวิทยา

เขตฯ ปรับปรุงต่อไป 

 

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

enhancement 

         มหาบัณฑิตรุ่นที่จบปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 คน โดยบัณฑิตท่ีจบแล้วได้

งานท าในต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตสุราษฎร์ธานี เป็นระยะเวลาไม่นาน และยังไม่ได้ด าเนินการประเมินผลและ

ปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้ใช้

มหาบัณฑิต หรือสถานประกอบการที่มหาบัณฑิตท างาน 
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Criterion 11 

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

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

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

the stakeholders. 

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

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

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

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

programme and its graduates. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked for 

improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 

       

11.3 Employability of graduates is established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 

       

11.4 The types and quantity of research activities 

by students are established, monitored and 

benchmarked for improvement [2] 

       

AUN 11 
Output 
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 

established, monitored and benchmarked for 

improvement [3] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

improvement 

        หลักสูตรฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูลอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกของนักศึกษา 

โดยนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2557 (6 คน) มีนักศึกษาที่พ้นสภาพจ านวน 2 ราย 

เนื่องจากการที่ครอบครัวของนักศึกษามีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถ

ศึกษาตลอดหลักสูตรได้ และมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี จ านวน 1 

คน และภายในระยะเวลา 3 ปี จ านวน 3 คน  

       นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558  (10 คน) ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี 

จ านวน 9 คน และมีนักศึกษาที่พ้นสภาพจ านวน 1 ราย  

       นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2559  (4 คน) ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี 

จ านวน 3 คน และมีนักศึกษาที่พ้นสภาพจ านวน 1 ราย 

       นักศึกษาปีการศึกษา 2560 (5 คน) ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี จ านวน 1 

คน และมีนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่จ านวน 4 ราย 

       ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่จ านวน 11 ราย และมีนักศึกษาที่พ้นสภาพ

จ านวน 1 ราย และในปีการศึกษา 2562 จนถึง  ณ วันที่รายงาน มีอัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษา 100 เปอร์เซน็ต์ (12 คน) 

         หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขอทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนจาก
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

กองทุนวิจัย วิทยาเขตฯ ให้นักศึกษา ท าให้นักศึกษามีทุนในการวิจัย และได้มีการติดตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาในทุกชั้นปี โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า 

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

มคอ.6 มาวิเคราะห์ และจัดท า SAR เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้คณะฯ ได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษา ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งรายวิชาที่ต้องการทวนสอบร้อย

ละ 25 ของจ านวนวิชาทั้งหมด 

 

Academic Year 
Cohort 

Size 

completed first degree in dropout during 

2 

Years 

3 

Years 

>3 

Years 

1st 

Year 

2nd 

Year 

3rd   

Years & 

Beyond  

2557 6 1 3 - 2 - - 

2558 10 - 9 - - 1 - 

2559 4 - 3 - - - 1 

2560 5 1 - - - - - 

2561 12 - - - - 1 - 

2562 12 - - - - - - 

 

         ทั้งนี้ข้อมูลจ านวนนักศึกษาปัจจุบันที่ยังคงอยู่ (แบ่งตามปีการศึกษาที่รับเข้า) มีดังนี้ 

 2560 2561 2562 รวม 

วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  4 คน 11 คน 12 คน 27 คน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

          หลักสูตรฯ ได้รวบรวมข้อมูลระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแต่ละ

ปี โดยนักศึกษาท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจ านวน 1 คน 

โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาภายใน 2 ปี ซึ่งเป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร และ

นักศึกษาอีก 4 คน ก าลังศึกษาอยู่ โดยอยู่ในระหว่างกระบวนการส าเร็จการศึกษาจ านวน 1 

คน  

         นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2561 และ 2562  ณ วันที่รายงานยังคงก าลังศึกษา

อยู่ 100 เปอร์เซ็นต ์(ท้ังหมด 23 คน ไม่รวมตกออกไป 1 คน)  

         ทั้งนี้หลักสูตรมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ดูแล ติดตาม และควบคุมให้

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปีการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 

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

การเก็บข้อมูลการได้งานท าด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บข้อมูลหลังจาก

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในช่วงการรับพระราชทานปริญญา

บัตร ในเดือนกันยายนของทุกปี ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 มีมหาบัณฑิตจากหลักสูตรจบ 1 

คน (เข้าศึกษาวันที่ 08 ม.ค. 2561 และจบการศึกษาวันที่ 11 ธ.ค. 2562) ซึ่งมหาบัณฑิตได้

ท างานในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

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

benchmarked for improvement 

           หลักสูตรได้มีการติดตามการท าวิจัยและรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาใน

หลักสูตรฯ การด าเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรในรอบปี พ.ศ. 2562 พบว่านักศึกษาใน

หลักสูตรมีการท างานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการ จ านวน 9 เรื่อง  

1. อรทัย แดงสวัสดิ์ พัณณิตา คงแสง สริตา กาละจิตต์ เจษฎา รัตนวุฒิ พงษ์พิช เพชร

สกลวงศ์ และปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา. 2563. การห่อหุ้มสปอร์บาซิลลัสที่คัดแยกจากดิน

บริเวณบ่อน้ าพุร้อน เพ่ือใช้เป็นสารเสริม      โพรไบโอติกในอาหารไก่ไข่. แก่นเกษตร 

(ฉบับพิเศษ 1). 48: 227-236. 

2. หทัยชนก มากปลั่ง วิบูลย์ ป้องกันภัย และ อุมาพร แพทย์ศาสตร์. 2563. ผลของการ

เสริมมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อคุณภาพและการเกิดลิปิดออกซิเดชันในแหนมแพะ. การ

 



 

185 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประชุมวิชาการ The 5 th National Conference on Informatics, Agriculture, 

Management, Business administration, Engineering, Science and 

Technology. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร. วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2563. หน้า 188-192. 

3. รุ่งรัตน์ ประสมสุข บดี ค าสีเขียว  และ โอภาส พิมพา. 2563.  ผลของระดับโปรตีน

ในอาหารผสมส าเร็จต่อการกินได้และการเจริญเติบโตในแพะพันธุ์ พ้ืนเมือง แก่น

เกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1 :257-262.  

4. รุ่งรัตน์ ประสมสุข บดี ค าสีเขียว  และ โอภาส พิมพา. 2562.  การเปรียบเทียบ

สมรรถภาพการเจริญเติบโตและความคุ้มค่าทางเศรษฐกจิของสายพันธุ์แพะที่ใช้ใบ

กระถิ่นเป็นอาหารหลัก. แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : 269-274. 

5. อินทิรา มัตตาพงศ์  บดี ค าสี เขียว โอภาส พิมพา และเจษฎา รัตนวุฒิ . 2561. 

การศึกษาการตลาด แพะของเกษตรกรผู้ เลี้ยงแพะรายย่อยในพ้ืนที่ภาคใต้

ตอนบน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35 (2) (พิเศษ 2): 400-407. 

6. Phumithon Muangchan, Rungrat Prasomsuk, Bodee Khamseekhiew 

and Umaporn Pastsart.  2 0 2 0 .  The 1 st International Conference on 

Informatics, Agriculture, Management, Business administration, 

Engineering, Science and Technology.  KMTIL, Prince of Chumphon 

Campus, 28 – 29 May 2020. Pp 9-14. 

7. Mattaphong I., Khamseekhiew B. and Pimpa O. 2019. Utilization of 

Leucaena leucocephala silage on growth and economic comparison in 

Santa Ines sheep. Khon Kaen Ari. J. 47 (Suppl.2): 829-836. 

8. Pimpa O., Khwankaew S., Pimpa B., Khamseekhiew B.  and Pastsart U.  

2019.  The effect of liquid fermented herb on feed intake and 

digestibility of Wagyu crossbred Cattle. Khon Kaen Agr. J. 47 suppl. 1, 

127-130. 

9. Dangsawat O., Nopsuwan C., Rattanawut J., and Permpoonpattana P. 
2019. Isolation of Bacillus species from chicken intestine for use as 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

probiotic supplement in laying hen: effects on performance and egg 
quality. KHON KAEN AGR. J. 47 SUPPL. 1: 397-404.        

 



 

187 
 

 

ผลการด าเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

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

improvement 

หลักสูตรมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาก่อนปี

การศึกษา 2562 และได้รับการตอบกลับมา 2 สถานประกอบการที่นักศึกษา จ านวน 4 คนเข้าไป

ท างาน โดยได้ท างานเป็นระยะเวลา 6 เดือน- มากกว่า 1 ปี ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ความสามารถทาง

วิชาการ ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  พบว่าผลการประเมินอยู่ใน

ระดับพึงพอใจมาก-มากที่สุด (4-5 คะแนน) และมีการวิเคราะห์จุดเด่นของมหาบัณฑิต คือมีจิตใจ

ดี เสียสละ มีน้ าใจ มีความอดทน และอ่อนน้อม ส่วนจุดด้อยหรือข้อควรพัฒนา เกี่ยวกับทักษะใน

การสื่อสารภาษาต่างประเทศ ความมั่นใจในตนเองและภาวการณ์เป็นผู้น า 

ส าหรับปี 2562 เนื่องจากมหาบัณฑิตรุ่นที่จบปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 คน โดย

บัณฑิตที่จบแล้วได้งานท าในต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นระยะเวลาไม่นาน จึงยังไม่ได้ด าเนินการประเมินผลและปรับปรุง

คุณภาพ อย่างไรก็ตามหลักสูตรจะด าเนินการประเมินผลต่อไป 
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ส่วนที่ 4 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

จุดที่ควร
พัฒนาจาก

คณะกรรมการ
ประเมิน 

กิจกรรม/โครงการ 
(เพื่อการด าเนินการ

พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง) 
แผนการด าเนนิการ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

เหตุผลที่
ไม่

สามารถ
ด าเนินการ

ได้แล้ว
เสร็จ 

1.การก าหนด

กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้

ชัดเจนและ

ครอบคลุม 

จัดให้มีการพบผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
แนวทางการพัฒนา
หลักสูตร ทั้งภาคเอกชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงท าแบบสอบถาม
เพ่ือส ารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษาปัจจุบันและ
ศิษย์เก่า รวมถึงสถาน
ประกอบที่รับนักศึกษาข้า
ฝึกงาน 

1. ก าหนดผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
2. เชิญผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ข้อมูล 
3. จัดท า
แบบสอบถาม 
4. ส่งแบบสอบถาม
แก่กลุ่มเป้าหมาย 
5. รวบรวมข้อมูลที่ได้ 
และสรุปผล 

พ.ย. 62 หัวหน้า
สาขาและ
คณาจารย์
ในหลักสูตร 

 

2.การก าหนด 

ELO ให้ชัดเจน 

เป็นไปตาม

ความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุก

กลุ่ม 

น าข้อคิดเห็นและผลจาก
แบบสอบถามมาพิจารณา
ก าหนด ELO โดยการ
ประชุมร่วมกันใน
สาขาวิชาฯ 

1. น าข้อมูลที่ได้จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้า
ที่ประชุมสาขา 
2. ก าหนด ELO 

พ.ย. 62 คณาจารย์
ในหลักสูตร 
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จุดที่ควร
พัฒนาจาก

คณะกรรมการ
ประเมิน 

กิจกรรม/โครงการ 
(เพื่อการด าเนินการ

พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง) 
แผนการด าเนนิการ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

เหตุผลที่
ไม่

สามารถ
ด าเนินการ

ได้แล้ว
เสร็จ 

3.การทบทวน
กระบวนการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของการ
ด าเนินงานแต่
ละเกณฑ์ 

น าผลการประเมินเข้า
ประชุมและพิจารณาในที่
ประชุมสาขาวิชาฯ เพื่อ
ทบทวนผลการประเมิน 

ประชุมคณาจารย์ใน
สาขาวิชาเพ่ือ
ประเมินและทบทวน
ประสิทธิภาพของ
การด าเนินงาน 

พ.ย. 62 OMR และ
คณาจารย์
ในหลักสูตร 
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ส่วนที่ 5 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 

CdsName CdsValues 
1.จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 

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

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

 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 27 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
4.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  15 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
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- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

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

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

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 
 - - --ระดับปริญญาตรี - 

- - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
- - --ระดับปริญญาโท - 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- - --ระดับปริญญาเอก 15 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ - 
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- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 4 
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตพิีมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 24 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  17 
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว - 
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว - 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 
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- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 
7.การมีงานท าของบัณฑิต 

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 1 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททีป่ระกอบอาชีพอิสระ - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ศึกษาต่อ - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่อุปสมบท - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่เกณฑ์ทหาร - 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) - 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 
8. ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  9 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 1 
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- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 1 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 7 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 1 
9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

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

 


