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ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ระบบการ ประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบกับประกาศ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ให้มีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ
สถาบัน โดยการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) 
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of 
Philosophy Program in Aquaculture and Fishery Resources (International Program) จึ ง ได้ จั ด ท า
รายงานการประเมินตนเอง โดยเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพ CUPT (The Council of the University 
Presidents of Thailand Quality Assurance) ในระดับหลักสูตรใช้ เกณฑ์  ASEAN University Network-
Quality Assurance (AUN) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2563 โดยรายงานฉบับนี้ ได้แสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของ AUN QA ที่มุ่งเน้น 
Expected Learning Outcome (ELO) และการประเมิน 7 ระดับ และการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือผลิต
บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต การใช้และการจัดการ
ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ทางหลักสูตรได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพ่ือคุณภาพของผลผลิตตามพันธกิจ
ของสถาบันและเพ่ือเป็นหลักฐานทางการศึกษาที่จะเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ของสถาบันและประเทศชาติต่อไป 
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บทที่ 1 
ส่วนน้า 

 
สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้

ประเทศก้าวไปสู่ความเป็น “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ ได้ให้
ความส าคัญกับภาคการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างยิ่งนั้น รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย ซึ่งในแต่ละภารกิจได้มีการก าหนดบทบาทให้มีความเฉพาะเจาะจงเพ่ือการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วน โดยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศไทยสามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive change) จากการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้านของ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน ที่พิจารณาถึงโอกาสเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าต่างๆ ให้กับประเทศและพิจารณาถึงความ
ท้าทายข้างหน้าเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการรองรับ รวมทั้งการต่อยอดการวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมเ พ่ือให้
เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาสังคม และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความส าคัญกับ
บทบาทน าของภาคเอกชนและภาคการศึกษา โดยมีภาครัฐเป็นภาคส่วนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งใน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี นี้มี 3 ใน 4 ยุทธศาสตร์ ที่เน้นถึงบทบาทของการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ และเพ่ือพัฒนาระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ทางอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและอาหารที่มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการเพ่ิมผลผลิตและสร้างมูลค่าผลิตผลทางการประมง
จากการเพาะเลี้ยง รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ ซึ่งแผนพัฒนาภาคใต้นั้นรัฐบาลได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ยึดเป็นแผนแม่บทหลักในการจัดท า
แผนพัฒนา หรือการจัดท าโครงการต่างๆ ในขอบเขตหน้าที่ ซึ่งมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการเกษตร
ไว้ในหลายยุทธศาสตร์ เช่น ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค และ
การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตร ซึ่งได้ก าหนดแผนงานต่างๆ เพ่ือการพัฒนาภาคการเกษตรไว้  

ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตเพ่ือออกมารับใช้สังคมในบทบาทที่
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและสามารถใช้ความรู้ ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิสมาชิกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) ให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีแผน
กลยุทธ์ในการพัฒนาวิทยาเขตโดยควรมุ่งเน้นใน 3 clusters หลัก ได้แก่ 1) ยางพารา 2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
และ 3) พลังงาน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง ที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมงเพ่ือออกมารับใช้สังคมอยู่แล้ว  



ในการพัฒนาความรู้และงานวิจัยเชิงลึกนับว่ามีความส าคัญที่จะตอบสนองความต้องการผลิตสัตว์น้ าจาก
การเพาะเลี้ยงที่ต้องอาศัยความรู้ในด้านทรัพยากรประมงเพ่ือก้าวทันสภาวะแวดล้อมโลกที่เปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบันและเพ่ือสามารถป้องกันการท าลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงต่อไปในอนาคตอย่าง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โดยในปัจจุบันพบว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความ
แตกต่างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในอดีตมาก กล่าวคือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในอดีตทั้งการเลี้ยงปลาหรือกุ้งจะเน้น
ไปที่การจัดการเตรียมบ่อ เตรียมน้ า การปล่อยสัตว์น้ าลงเลี้ยงในระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม การดูแลคุณภาพ
น้ า การให้อาหาร และหลังจากนั้นจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยหวังว่าจะไม่มีอุบัติการณ์อ่ืนๆ ทั้ง โรค
ระบาด ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย มามีผลกระทบ และหวังว่าสัตว์น้ าจะมีอัตราการเจริญเติบโตตามปกติและ
จ าหน่ายได้ก าไรดี แต่การคาดการณ์เหล่านั้นบ่อยครั้งไม่เป็นไปตามที่คาดน ามาสู่ความล้มเหลวในการประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทยยัง
เป็นอาชีพที่ไม่ถูกมองว่าสามารถสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐฐานะได้ ประเด็นที่ต้องค านึงถึงในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในปัจจุบันนี้ ซึ่งต้องแตกต่างจากการเพาะเลี้ยงในอดีตคือ การมีวิชาการที่ลึกซึ้งทั้งในด้านการเพาะเลี้ยงและ
ทรัพยากรประมงเพ่ือให้เกิดความแน่นอนของผลผลิตจากการด าเนินการมากข้ึน โดยควรมีความรู้ทางวิชาการหลัง
การเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง และการมีความรู้ทางด้านธุรกิจและการตลาดที่จะสามารถท าให้เกิดก าไรจากผลิตผล
จากการเพาะเลี้ยง โดยต้องมีการค านึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอีกด้วย ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
ด าเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (หลักสูตร
นานาชาติ) ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2557 ซึ่งสามารถตอบสนองต่อนโยบายต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วน โดยหลักสูตรเน้นการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิม
ผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรสัตว์น้ า เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือขยายก าลัง
การผลิตภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมงสู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน  

ทั้งนี้กิจกรรมวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี มีฐานการปฏิบัติงานและการวิจัยทั้งภาคสนามและงานวิจัยเชิงลึกอยู่แล้วที่พ้ืนที่ทุ่งใสไช อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันได้มีโครงการจัดตั้งเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งและอุตสาหกรรมการ
ประมง โดยมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคชุมชน เพ่ือสร้างงานวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และทรัพยากรประมงอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึง
ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้มีความเหมาะสม 
ทันสมัย และตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนให้เป็น สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
ทรัพยากรประมง ที่เน้นงานวิจัยทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมทุก
สาขาได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปสัตว์น้ า ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
และทรัพยากรประมง 



โดยหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 362 (9/2557) เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2557 และเริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และการปรับปรุงหลักสูตรได้รับ
อนุมัติและเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 406 (2/2562) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง ที่มีองค์ความรู้และทักษะ
ด้านการวิจัย เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิชาการในสาขาวิชานี้ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ 

2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมงโดยผ่านกระบวนการวิจัย 
3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งได้เป็น 2 แผน ดังนี้ 
แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวแต่กรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเสนอให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ หรือท า
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต 

แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่ก าหนดให้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนต่างๆ ตามจ านวน 
หน่วยกิตท่ีระบุไว้ในตารางด้านล่าง และมีการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ โดยหนึ่งของรายวิชาเลือกในหลักสูตรแบบ ก 
2 นี้เป็นแผนการศึกษาที่ก าหนดให้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนต่างๆ และมีการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ตาม
จ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากร
ประมง อาจต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 
ตารางท่ี 1.1 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ  
หมวดวิชาสัมมนา 
หมวดวิชาเลือก  
วิทยานิพนธ์ 1  
วิทยานิพนธ์ 2 

- 
2* 
- 

36 
- 

6 
2* 
12 
- 

18 
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วัตถุประสงค์  

 1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่รอบรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีทักษะด้านการวิจัยและสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 
 2) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากร
ประมงโดยผ่านกระบวนการวิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงได้และน าไปสู่อุตสาหกรรมสัตว์น้ าของประเทศ 
 3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  



 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบ 1 และ แบบ 2 ดังนี้ 
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่กรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเสนอให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ หรือท า
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต หลักสูตรแบบ 1 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 แบบ 1.1 หลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  แบบ 1.2 หลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่ท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และเรียนรายวิชาตามจ านวน หน่วยกิต 

ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง เป็นแผนการศึกษาที่ท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และเรียนรายวิชาตามจ านวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอาจต้องเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต  

หลักสูตรแบบ 2 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  แบบ 2.1 หลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  แบบ 2.2 หลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

ตารางท่ี 1.2 โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
หมวดวิชา แบบ 1.1** แบบ 1.2** แบบ 2.1*** แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ 
หมวดวิชาสัมนา 
หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย  
วิทยานิพนธ์   

- 
4* 
- 

48 

- 
4* 
- 

72 

6 
4* 
6 
36 

6 
4* 
18 
48 

รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ มีความสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะฯ ดังแสดง

ในตารางที่ 3.1  



บทที่ 2 

รายงานผลการด้าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

เกณฑ์ข้อ 1 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
ตารางท่ี 1.1 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
+ รายชื่ออาจารย์

ประจ าหลักสูตรตาม 
มคอ. 2 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
+ รายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรใน

ปัจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาท่ีเปิดสอน1 
ตรง สัมพันธ์ ไม่แน่ใจ 

1. ผศ.ดร. ภัททิรา 
พงษ์ทิพย์พาที * 
 

1. ผศ.ดร. ภัททิรา 
พงษ์ทิพย์พาที * 
 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์: วิจัยด้าน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์: วิจัยด้าน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537  
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2535 

   

2. ผศ.ดร. ศิรุษา  
กฤษณะพันธุ์* 
 

2. ผศ.ดร. ศิรุษา  
กฤษณะพันธุ์* 
 

Ph.D. (Marine Science), 
Nagasaki University, Japan, 2552 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
วท.บ. (ประมง), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 

   

3. รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ 
เหล่าดี 

3. รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ 
เหล่าดี 

วท.ด. (ชีววิทยา),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
วท.ม. (ชีววิทยา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า), 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539 

   

4. ดร. จรีพร      
เรืองศรี* 

4. ผศ.ดร. จรีพร  
เรืองศรี* 

Ph.D. (Aquaculture), University 
of Nordland, Norway, 2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 
วท.บ. (วาริชศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์, 2538 

   



ต าแหน่งทางวิชาการ 
+ รายชื่ออาจารย์

ประจ าหลักสูตรตาม 
มคอ. 2 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
+ รายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรใน

ปัจจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาท่ีเปิดสอน1 
ตรง สัมพันธ์ ไม่แน่ใจ 

5 ผศ.ดร. ปาริชาต 
นิลวิเชียร 

5 ผศ.ดร. ปาริชาต 
นิลวิเชียร 

Ph.D. (Fisheries and Allied 
Aquacultures), Auburn 
University, USA, 2555 
M.Sc. (Fisheries and Allied 
Aquacultures), Auburn 
University, USA, 2552 
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 

   

6. ดร. สุวัฒน ์  
จุฑาพฤทธิ์ 

6. ดร. สุวัฒน ์  
จุฑาพฤทธิ์ 

ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง), มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์, 2557 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544 

   

 7. ศาสตราจารย์
เกียรติคุณบุญเสริม          
วิทยช านาญกุล 

Ph.D. (Neuroendocrinology), 
University of Rochester, U.S.A., 
2521 
พ.บ. (แพทยศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2516 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2513 

   

 8. Asst. Prof. Dr. 
Karthikeyan 
Venkatachalam 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 
M.Sc. Biochemistry, Bharathiar 
University, India, 2550 
B.Sc. Biochemistry, Periyar 
University, India, 2548 

   

หมายเหตุ : * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



ข้อ 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณสมบัติเป็น “อาจารย์
ประจ า” ดังต่อไปนี้หรือไม ่

1.1 ก. ในระหว่างปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ใน
คอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่1 (หมายถึงยังมีการจ้างงานตั้งแต่เริ่มปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ 
จนถึงปัจจุบันหรือไม่) 
 เป็นไปตามเกณฑ์             
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 1.1 ข. อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ท าหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา (สอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 2 
หรือไม ่
 เป็นไปตามเกณฑ์             
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 

ข้อ 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวชิาของหลักสูตรที่เปิดสอน3 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์             
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 ประเมินไม่ได้ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

ข้อ 1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัย
ในสาขาวิชานี้ (หลักสูตรนี้)4 หรือไม่ 

                                                           
1 ก. ในอดีตเคยพบว่า ในหลักสตูรจ านวนหนึ่งยังคงมีชื่ออาจารย์ที่เสยีชีวิตแล้ว หรืออาจารย์ที่เกษียณแล้ว (และไม่ได้รับการจ้างต่อ) 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 
ข. หากผู้ประเมินสืบค้นการจ้างงานของอาจารย์ท่านใดใน  https://dss.psu.ac.th/dss_person/main.asp  แล้วไม่พบหลักฐาน  
หลักสตูรควรมีหลักฐานเป็นสัญญาการจ้างงาน 
ค. สัญญาการจ้างงานตามข้อ ข ต้องเป็นสัญญาจ้างอย่างน้อย 9 เดอืน (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557) 
2 อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อหรือมีปัญหาสุขภาพหรือมีอุปสรรคจากเหตุอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา จะไม่เข้าเกณฑ์ใน
ข้อนี้  
3 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียัง
ไม่มีการประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of 
Education):  อ้างอิงจากแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2) 
4 ก. สกอ ก าหนดเกณฑ์ส่วนนี้มีเพราะเกรงว่าหลักสูตรอาจใส่ช่ืออาจารย์เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงในหลักสูตร 
ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณาพหลักสูตร หลักสูตรควรมีหลักฐานที่แสดงว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชา เช่น มีชื่อปรากฏเป็นผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร 



 เป็นไปตามเกณฑ์             
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข้อ 1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ที่รับเข้าใหม่ตั้งแต่ 14 พ.ย. 
2558 มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าท างาน5 
หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ (เพ่ิงรับเข้าท างาน) ในปีการศึกษาที่ประเมินหรือไม่ 
 ไม่มี กรุณาข้ามไปตอบข้อถัดไป             
 มี กรุณาระบุรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่รับเข้าใหม่ในปีการศึกษาที่ประเมิน 
 
ข้อ 1.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณวุฒิดังนี้หรือไม่ 
 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 

 เป็นไปตามเกณฑ์             
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 1.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

- เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ 
- เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- จ านวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 

ต้องเป็นผลงานวิจัย 

                                                                                                                                                                                           

ข. อาจารย์แต่ละท่านสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
5สกอ ก าหนดเกณฑ์ว่า อาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑม์าตรฐาน พศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ (14 พ.ย. 2558) ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  
 แต่ในระยะ 2 ปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ 2558 (14 พย. 2558-13 พ.ย. 2560) 
คณะกรรมการอุดมศกึษาให้มีการทดลองน าร่องโดยให้สถาบันอุดมศึกษาแตล่ะแห่งสามารถก าหนดวิธีการของตนเองเพื่อใช้ประเมิน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม 



กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 
ผลงาน ภายใน 2 ปี หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ปี 

เป็นไปตามเกณฑ์             
 ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด  

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ที่ปรากฏชื่อในคอลัมน์ที่ 2 ของ

ตาราง 1.1) โดยรายงานแยกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 
พ.ค. 2563 (2020)  
 
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรท่านที่ 1 ผศ.ดร. ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที 

รายการผลงานวิชาการ ในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) Pongtippatee, P., Kerdmusik, C., Withyachumnarnkul, B. 2020. Field evaluation of culture 

performance of triploid Penaeus monodon with its diploid counterpart. Agricult Sci Res J 10: 
100-104. 

2) Promthale, P., Pongtippatee, P., Withyachumnarnkul, B., Wongprasert, K. 2019. Bioflocs 
substituted fishmeal feed stimulates immune response and protects shrimp from Vibrio 
parahaemolyticus infection. Fish Shellfish Immunol 93: 1067-1075. 

3) Kerdmusik, C., Fernando, S., Attasart, P., Vanichviriyakit, R., Boonya, N., Pongtippatee, P., 
Krishna, S. and Withyachumnarnkul, B. 2018. Needle biopsy of the hepatopancreas of the 
black tiger shrimp Penaeus monodon with Penaeus monodon densovirus detection. 
Aquaculture 490: 1-4. 

4) Pongtippatee, P., Salin, K.R., Ataguba, G.A. and Withyachumnarnkul, B. 2018. Sustainable, 
commercial production of triploid black shrimp: background and resent developments in 
Thailand. In V. Jegatheesan, L. Shu, P. Lens, C. Chiemchaisri (Eds.) Sustainable Aquaculture. 
Applied Environmental Science & Engineering for a Sustainable Future Series. Springer. ISBN 
978-3-319-73256-5. pp 153-172. 

5) Withyachumnarnkul, B.I., Palang, I., Ruangsri, J., Sirithammajak, S., Jitrakorn, S., 
Kiatpathomchai, W., Saksmerprome, V., Pongtippatee, P. and Withyachumnarnkul, B. 2017. 
Nile tilapia reared under full-strength seawater: Hemato-immunological changes and 
susceptibility to pathogens. Aquaculture. 480: 42-50. 

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



7) สิทธิบัตร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที, นางนงเยาว์ เมืองดี, นายพิทักษ์ พรหมกุล, นางสาว
มณีนุช บุตรเติบ, นางสาวอุษณีย์ ช่วยมั่ง, ศาสตราจารย์ บุญเสริม วิทยช านาญกุล, นางสาวสมใจ วงศ์ตรีภพ, 
นางจุฑาทิพย์ พร้อมมูล และ นายวุฒิพงษ์ สุนยพราก. สิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องตรวจจับการวางไข่ของกุ้ง
กุลาด า (Penaeus monodon)”. ได้รับสิทธิบัตร 27 พฤษภาคม 2562. เลขที่สิทธิบัตร 70264. 

 
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรท่านที่ 2 ผศ.ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 
 รายการผลงานวิชาการ ในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) Kritsanapuntu, S. and Chaitanawisuti, N. 2 0 1 9 .  Distribution and diversity of benthic 

macroinvertebrate fauna in three repeated operating ages of the blood cockle Anadara 
granosa cultivation in Bandon Bay, Suratthani Province, Southern Thailand. Aquaculture 
Research. 50: 2539-2549. 

2) Chaitanawisuti, N. and Kritsanapuntu, S. 2019. Asexual propagation of soft coral Sinularia 
sp., Cladiella sp. and Sarcophyton sp. (Octocorallia: Alcyonacea) using different methods of 
attachment in a recirculating seawater system. Aquaculture Research 50: 2047-2053. 

3) Kritsanapuntu, S. and Chaitanawisuti, N. 2018 . Effects of extensive bottom cultivation of 
tropical oyster Crassostrea belcheri on benthic invertebrate community structure in Ban 
Don Bay, Suratthani Province, Southern Thailand. Aquaculture International. 26: 433–449. 

4) Angkhananukroh, P., Kritsanapuntu, S., Chaitanawisuti, N. and Piyatiratitivorakul, S. 2 0 1 6 . 
Preliminary survey on disease prevalence in dominant massive coral Porites lutea in three 
reef communities at Sichang Island group, the Eastern Gulf of Thailand. Journal of 
Biodiversity and Environmental Sciences. 8(4): 108-115. 

5) พัชรี ฤกษ์งานดี, สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ และ ศิรุษา กฤษณะพันธุ์. 2560. ผลจากการท าฟาร์มเลี้ยง
หอยแครงต่อคุณภาพตะกอนดิน บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27. โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา. ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560. 
68-72. 

 
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรท่านที่ 3 รศ. ดร. พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี 
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2) Suwannarat, N., Malicky, H., Morse, C.J. and Laudee, P. 2019. Four new species of 
Rhyacophila Pictet, 1834 (Trichoptera: Rhyacophilidae) from Southeast Asia, Zootaxa, 4657 
(2): 369–376. 



3) Malicky, H and Laudee, P. 2019. Neue Köcherfliegen (Insecta, Trichoptera) aus Laos und 
Kambodscha.Linzer biol. Beitr. 51(2), 1395-1408. 

4) Laudee, P. and K. Kankasame. 2019. Biodiversity of Trichoptera from waterfalls on islands in 
the Thai Gulf and the Andaman Sea, Thailand. Zoosymposia DOI: http://dx.doi.org/10.11646/ 
zoosymposia.14.1.14 

5) Suwannarat, N., Malicky, H. and Laudee, P. 2018. Two new species of caddisflies 
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4524(4): 496-500. 

6) Laudee, P. and Malicky, H. 2018. Five new species of caddisflies (Trichoptera: Insecta) from 
Upper Tenasserim Range, Thailand and Myanmar. Zootaxa 4524(3): 351-358. 

7) Laudee, P. and Malicky, H. 2017. Pseudoleptonema tansoongnerni new species 
(Hydropsychidae:  Trichoptera) with species list of Trichoptera from Li Phi Falls, Mekong 
River, Southern Laos. Zootaxa. 4242(2): 383-391. 

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

9) Malicky, H. and Laudee P. 2017. FunfneueKocherfliegeb (Trichopterr) aus Laos und 
Myanmar. Linzerr boil. Beitr. 49(2) 1447-1452. 

10) Laudee, P. and Malicky, H. 2016. Three new species of Leptoceridae Leach 1815 (Insecta: 
Trichoptera) from Shan State, Myanmar. Zootaxa. 4097(2): 263-270. 

11) Laudee, P. and Malicky, H. 2 0 1 6 .  Limnocentropus kritsaneepaibooni new species 
(Limnocentropodidae: Trichoptera) from Shan State, Myanmar, with faunistic data for the 
family. Zootaxa. 4137(3): 439-444. 

12) Esor, S., Laudee, P. and Malicky, H. 2016. A new species of Setodes: S. yalaensis 
(Leptoceridae, Trichoptera) from southern Thailand. Braueria. 43: 28. 

13) Laudee, P. and Prommi, T. 2016. Description of the larva of Cheumatopsyche lucida (Ulmer 
1907) (Trichoptera: Hydropsychidae). Zoosymposia. 10: 272-277. 

14) สายฝน ทิศกองราช, กานดา ค้ าชู และ พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี. 2560. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ ากับการ
แพร่กระจายของเชื้อ Vibrio spp. บริเวณอ่าวบ้านดอน อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสาร
วิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 14(2): 12-23. 
 

อาจารย์ประจ้าหลักสูตรท่านที่ 4 ผศ.ดร. จรีพร เรืองศรี 
 รายการผลงานวิชาการ ในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 

1) Ruangsri, J., Thawonsuwan, J., Wanlen, S., and Withyachumnarnkul, B. 2018. Effect of body 
size and sub-optimal water quality on some hemato-immunological parameters of spotted 
Babylon snail Babylonia areolate. Fisheries Sci 84, 513–522. 

http://dx.doi.org/10.11646/


2) Withyachumnarnkul, B.I., Palang, I., Ruangsri, J., Sirithammajak, S., Jitrakorn, S., 
Kiatpathomchai, W., Saksmerprome, V., Pongtippatee, P., and Withyachumnarnkul, B. 2017 . 
Nile tilapia reared under full-strength seawater: Hemato-immunological changes and 
susceptibility to pathogens. Aquaculture. 480: 42-50.  

3) จุฑาทิพย์ อยู่เกลื่อน, ธีร ศรีสวัสดิ์, จรีพร เรืองศรี และ ปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา. 2559. ฤทธิ์ของสารสกัดจาก
ดอกจันทน์กะพ้อชนิด LS ต่อการต้านแบคทีเรียก่อโรคในกุ้ง. แก่นเกษตร. 44: 214-222. 

 
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรท่านที่ 5 ผศ.ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร 

 รายการผลงานวิชาการ ในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) ปาริชาต นิลวิเชียร, อานนท์ สรรพจักร, นิรันดร ภูวัน , 2563. ผลของสไปรูลินาต่อประสิทธิภาพการ

เจริญเติบโต อัตรารอดตาย ความเข้มสีผิว และการสะสมแคโรทีนอยด์ของปลาสอดแดง. แก่นเกษตร. 48 
ฉบับพิเศษ 1, 953-958. 

2) Ninwichian, P., Chookird, D., Phuwan, N., 2020. Effects of dietary supplementation with 
natural carotenoid sources on growth performance and skin coloration of fancy carp, 
Cyprinus carpio L. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 19(1), 167-181. 

3) Ninwichian, P., Klinbunga, S., 2020. Population genetics of sandfish (Holothuria scabra) in 
the Andaman Sea, Thailand inferred from 12S rDNA and microsatellite polymorphism. 
Regional Studies in Marine Science. 35, 101189. 

4) Ninwichian, P., Phuwan, N., Jakpim, K. and Sae-Lim, P. 2018. Effects of tank color on the 
growth, stress responses, and skin color of snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis). 
Aquaculture International. 26: 659-672. 

5) Phuwan, N., Ninwichian, P., Khemklad, S., and Khamnamtong, B. 2018. Development of 
polymorphic microsatellites in white scar oyster Crassostrea belcheri. Chiangmai Journal of 
Science. Chaing Mai Journal of Science 45(7): 2666-2678. 

6) ปัญญา แซ่ลิ้ม, ปาริชาต นิลวิเชียร, นิรันดร ภูวัน, คงภพ อ าพลศักดิ์, Solomon Boison, 2562. การท านาย
น้ าหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) ดวยวิธีการเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร
(computer machine learning) เพ่ือใชในการปรับปรุงพันธุ รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 
2562, วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562, ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ, หน้า 129-140. 

 
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรท่านที่ 6 ดร. สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ 

 รายการผลงานวิชาการ ในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) โชติกา พลทองพัท, ศิริพร ประดิษฐ์, สุวัฒน์ จุพาพฤทธิ์. 2563. ตัวชี้วัดผลผลิตการท าประมงจากการพบเห็น

โลมาหลังโหนกบริเวณท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเกษตรพระ
จอมเกล้า ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน. 



2) Puttinaovarat, S., S. Jutapruet, A. Saeliw, S. Pruitikanee, J. Kongcharoen, W. Jiamsawat, and 
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3) ผ่องพรรณ พัวพันธ์, ไอลดา ลาภพล, สุวัฒน์ จุพาพฤทธิ์, สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์. 2561. การวิเคราะห์และ
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เกณฑ์ข้อ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ข้อ 2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านมีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 
ของตาราง 1.1 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์             
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด  
 
ข้อ 2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (นั่นคือ อยู่ในคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทุกท่าน) หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์             
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย “*”) 
ทุกท่านอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา6 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์             
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมเีครื่องหมาย “*”) 

                                                           
6 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็น 
“อยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา” ว่าควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ ในการตีความ ที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การ
ลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารยต์อ้งมีการแต่งตั้งอาจารย์คนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่
กระบวนการแต่งตั้งยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดับคณะแล้ว ถือได้ว่า
มหาวิทยาลยัไดม้ีการด าเนินการให้มีอาจารยต์ลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา กรณีที่ตีความเป็นกรณีของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แต่น่าจะรวมถึงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรด้วย 



เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ (ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 
คน) 
 ก. หลักสูตรของท่านได้ระบุชัดเจนในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการใช่หรือไม่ (หรือสภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นว่า หลักสูตรของท่านเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการใช่หรือไม่)7 
 ใช่            
 ไม่ใช่   
 ข. หลักสูตรของท่านเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุในข้อ 2.4 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์             
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
(หมายเหตุ: ผู้ประเมินจะตรวจสอบเกณฑ์ในข้อนี้โดยใช้ฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่) 
 
ข้อ 2.5 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ใช่หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท อย่างน้อย 3 ราย 
ปริญญาเอก อย่างน้อย 3 ราย  

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน 
ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 เป็นไปตามเกณฑ์             
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
  
ข้อ 2.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามท่ีระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) มีคุณวุฒิดังนี้หรือไม่

                                                           
7 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสตูรที่น าเอาความรูห้ลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรูเ้ป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุ
ศาสตร์ใหม่ขึ้น ตัวอย่างหลักสูตรทีเ่ป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)  

ตัวอย่างหลักสตูรทีไ่ม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธรุกิจ การศกึษาเพื่อการพัฒนา (ท่ีมา : คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ที่ 7/2549 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 



 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

ปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 

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

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

 เป็นไปตามเกณฑ์            
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด 
  
 
เกณฑ์ข้อ 3. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ้า 

กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป็นอาจารย์ประจ า (ไม่รวม
วิชาวิทยานิพนธ์) 
หมายเหตุ ในเกณฑ์ข้อ 3 นี้ ให้ระบุเฉพาะอาจารย์ผู้สอนที่ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ ต้องยังเป็นบุคคลากรประจ าของ
มหาวิทยาลัย 

การเปิดสอนรายวิชาในหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษา 2562 เลือกตอบ ดังนี้ 
  มีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 3.1)  

 ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 (ข้ามไปท าข้อ 5 )   



ตาราง 3.1 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า 

ต้าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 

มีประสบการณ์สอนในระดับ
มหาวิทยาลัยกี่ปี 

(นับถึงเดือน ส.ค.ของปีท่ีท้าการ
ประเมินในครั้งนี้)   

ดร. สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์  ปร.ด./ การจัดการทรัพยการทะเลและ
ชายฝั่ง/ 2557  

8 ปี 

 
3.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที่ 3.1) มีคุณวุฒิตามเกณฑ์
ต่อไปนี้หรือไม ่
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท - มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
ปริญญาเอก 
 

- มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ในกรณีรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได ้

 เป็นไปตามเกณฑ ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
3.2 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที ่3.1) มีประสบการณ์ด้าน
การสอนหรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
3.3 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที ่3.1) มีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

- เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และ 
- เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- มีจ านวนอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  



- กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทาง
วิชาการหลังส าเร็จการศึกษา สามารถอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาโทได้ 

 เป็นไปตามเกณฑ ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 4. คุณสมบัตอิาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
 กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป็นอาจารย์พิเศษ (ไม่รวม
วิชาวิทยานิพนธ์) 

อาจารย์พิเศษตามเกณฑ์ข้อนี้ คือ อาจารย์ที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ที่สังกัดของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นอาจารย์ประจ า 
อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ไม่รวมวิชาวิทยานิพนธ์) 
 หลักสูตรฯ ไม่มีผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษในปีการศึกษา 2562 
 

เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  
 มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก (อาจารย์ทุกคนที่ยังมีนักศึกษาในความ

ดูแล) (กรุณาระบุข้อมูลในตาราง 5.1) 
 ไม่มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก (ข้ามไปข้อ6) 

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

 

ตารางที่ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก ***ข้อมูล ณ วันที่เขียน
รายงานผลฉบับนี้*** 



 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/ 
สารนิพนธ์หลัก  

(+ต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

-ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์
แรกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สาร
นิพนธ์หลักในทุกหลักสูตร (ทั้ งหลักสูตรนี้และ
หลักสูตรอื่นๆ) 
-ระบุ เฉพาะนั กศึ กษาที่ ล งทะเบี ยนรายวิช า
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษาที่รักษา
สถานภาพ 

***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
1. ผศ.ดร. ภัททิรา           

พงษ์ทิพย์พาที 
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์: วิจัย
ด้ า น เพ า ะ เลี้ ย ง สั ต ว์ น้ า ) , 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์: วิจัย
ด้ า น เพ า ะ เลี้ ย ง สั ต ว์ น้ า ) , 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537  
พ ย .บ . (พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ ) , 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
2535 

1. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
หลักสูตรนี้ จ านวน 3 คน ได้แก ่
1.1 นางสาวมุฐิตา แสะอาหลี  รหัสนักศึกษา 
61403330302 
1.2 นายใบบุญ วิทยช านาญกุล  รหัสนักศึกษา
60403330304 
1.3 Mr. Behnam Forutan ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 
61403330301 (ภาคการศึกษาท่ี 1/2562) 

2. รศ.ดร. พงศ์ศักด์ิ 
เหล่าดี 

ว ท . ด .  ( ชี ว วิ ท ย า ) ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
ว ท . ม .  ( ชี ว วิ ท ย า ) , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
วท .บ . (เพ าะ เลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ) , 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539 

1. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
หลักสูตรนี้ จ านวน 2 คน ได้แก ่
1.1 นางนันท์นภัส สุวรรณรัตน์  รหัสนักศึกษา 
60403330301 
1.2 Mr. Solomon Boga Valdon รหัสนักศึกษา 
5940330301 

3. ผศ.ดร. จรีพร     
เรืองศรี 

Ph.D. (Aquaculture), 
University of Nordland, 
Norway, 2555 
วท .ม . (เท ค โน โลยี ชี วภ าพ ) , 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
2546 
ว ท .บ .  ( ว า ริ ช ศ า ส ต ร์ ) , 
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์, 
2538 

1. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
หลักสูตรนี้ จ านวน 1 คน ได้แก ่
1.1 Mr. Hamidreza Bashiamlashi รหัส
นักศึกษา 62403330301 



ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/ 
สารนิพนธ์หลัก  

(+ต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

-ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์
แรกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สาร
นิพนธ์หลักในทุกหลักสูตร (ทั้ งหลักสูตรนี้และ
หลักสูตรอื่นๆ) 
-ระบุ เฉพาะนั กศึ กษาที่ ล งทะเบี ยนรายวิช า
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษาที่รักษา
สถานภาพ 

***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
4. ผศ.ดร. กานดา ค้ าชู ว ท . ด .  ( ชี ว วิ ท ย า ) ,

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 
ว ท . ม .  ( ชี ว วิ ท ย า ) , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 
วท .บ . (เพ าะ เลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ) , 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2540 

1. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
หลักสูตรนี้ จ านวน 1 คน ได้แก ่
1.1 นางสาวสุพรรณี สอนข า รหัสนักศึกษา 
5840320304 

5. ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ บุญเสริม         
วิทยช านาญกุล 

Ph.D. (Neuroendocrinology), 
University of Rochester, 
U.S.A., 2521 
พ .บ .  ( แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ) , 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2516 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2513 

1. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
หลักสูตรนี้ จ านวน 1 คน ได้แก ่
1.1 Mr. Behnam Forutan ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 
61403330301 (ภาคการศกึษาที่ 1/2562) 

6. ดร. สรายุทธ      
อ่อนสนิท 

Ph.D. (Marine Biology), 
Xiamen University, P.R. 
China, 2554 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), 
สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล , 
2541 

1. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลั กของ
หลักสูตรนี้ จ านวน 2 คน ได้แก่ 
1 .1  น าย พ งศ ก ร  ห ลิ ม เล็ ก  รหั ส นั ก ศึ ก ษ า 
61403330301 

7. ดร. สุวัฒน ์       
จุฑาพฤทธิ์ 

ปร.ด . (การจัดการทรัพยากร
ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝั่ ง ) , 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
2557 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552 

เป็ นอาจารย์ที่ ป รึกษาวิทยานิ พนธ์หลั กของ
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
ค ณ ะ ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตหาดใหญ่ 
จ านวน 1 คน ได้แก่  
1) นางสาวโชติกา พลทองพัท รหัสนักศึกษา 



ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/ 
สารนิพนธ์หลัก  

(+ต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

-ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์
แรกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สาร
นิพนธ์หลักในทุกหลักสูตร (ทั้ งหลักสูตรนี้และ
หลักสูตรอื่นๆ) 
-ระบุ เฉพาะนั กศึ กษาที่ ล งทะเบี ยนรายวิช า
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษาที่รักษา
สถานภาพ 

***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 
2544 

5810023006 

ข้อ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านในตารางที่ 5.1 มีชื่อเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตารางที ่1.18    

 เป็นไปตามเกณฑ ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด มีอาจารย์ 2 ท่าน โดย ล าดับที่ 4 ผศ.ดร. กานดา ค้ าชูและ 6 ดร. 

สรายุทธ อ่อนสนิท ไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ข้อ 5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์
เดียวกัน)   
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 

ข้อ 5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 
 กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 
ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี 
 เป็นไปตามเกณฑ ์            

                                                           
8 “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา หาก
นักศึกษาได้รบัอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระก่อนการเกษียณอายุ (จากคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557) แต่ต้องมีหนังสือมอบหมายงานจากคณะอย่างเป็นทางการ 



 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด มีอาจารย์ 1 ท่าน (ดร. สรายุทธ อ่อนสนิท) ที่มีผลงานทางวิชาการ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ก าลังสร้างผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เฉพาะอาจารย์ท่านที่ยังไม่ได้รายงานในหัวข้อ 
1.6  
1. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักท่านที่ 4 ผศ.ดร. กานดา ค้้าชู 

รายการผลงานวิชาการ ในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) Moravec, F., Adithepchaikarn, P. and Kamchoo, K. 2 0 1 6 . Redescription of two species of 

cystidicolid nematodes (Spirurina: Cystidicolidae) from Notopterus notopterus (Osteichthyes) 
in Thailand. Acta Parasitologica. 61(2): 278–280. 

2) Moravec, F., Kamchoo, K. and Pachanawan A. 2015. New nematode species, Orientatractis 
mekongensis n. sp. (Atractidae) and Neosynodontisia suratthaniensis n. g., n. sp. 
(Pharyngodonidae) from freshwater fishes in Thailand. Systematic of Parasitology 92 : 197–
209. 

3) สายฝน ทิศกองราช, กานดา ค้้าชู และ พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี. 2560. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ ากับการ
แพร่กระจายของเชื้อ Vibrio spp. บริเวณอ่าวบ้านดอน อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสาร
วิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 14(2): 12-23. 

 
2. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักท่านที่ 6 ดร. สรายุทธ อ่อนสนิท 
 รายการผลงานวิชาการ ในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) สรายุทธ อ่อนสนิท, สุรพล ฐิติธนากุล, ชัยณรงค์ สืบสังข์, บรรณวิชญ์ จุลพล, อุดม ทิมทอง, และ สายฝน ทิศ

กองราช. 2563. รูปแบบการสะสมเม็ดสี ระบบภูมิคุ้มกันและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากการเสริมสารสีแอน
โทไซยานินด้วยผงมังเคร่ (Melastoma malabathricum) สุกในอาหารกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis). 
วารสารแกน่เกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1: 967-974. 

  
ข้อ 5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและสารนิพนธ์หลักมีภาระงานตามเกณฑ์ดังนี้ (หลักสูตรปริญญาโทและ
ปริญญาเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 
 

คุณวุฒิ-ต้าแหน่งวิชาการของอาจารย์ 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 

ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน 



(ป.เอก+ผศ., ป.เอก+รศ., ป.โท+รศ. และ ป.
โท+ศ.) 
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
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณ ี

   เป็นไปตามเกณฑ ์(ประเมินภาระงาน ณ วันที่จัดท ารายงานนี้) 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็น
อาจารย์ประจ้า  
 กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์
ประจ้าในตาราง 6.1 อาจารย์ประจ า คือ ผู้ที่ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ ต้องยังเป็นบุคคลากรประจ าของมหาวิทยาลัย 
 ***อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมในข้อนี้ต้องเป็น**อาจารย์ประจ า**(แต่ไม่ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ระบุในตารางที่ 1.1 ก็ได้) 

 มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า (อาจารย์
ทุกคนที่ยังมีนักศึกษาในความดูแล)  (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 6.1) 

 ไม่มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์
ประจ า (ข้ามไปข้อ 7)  

 

ตารางที่ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า (นับเฉพาะที่อาจารย์ปรึกษา
ร่วมของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ไม่ต้องนับการท าหน้าที่ในหลักสูตรอ่ืนส าหรับเกณฑ์ส่วนนี้) 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม  

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

1. ผศ.ดร. ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์: วิจัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์: วิจัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537  
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2535 

2. รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี วท.ด. (ชีววิทยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539 



ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม  

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

3. ผศ.ดร. จรีพร เรืองศรี Ph.D. (Aquaculture), University of Nordland, Norway, 2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 
วท.บ. (วาริชศาสตร์), มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์, 2538 

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญเสริม 
วิทยช านาญกุล 

Ph.D. (Neuroendocrinology), University of Rochester, U.S.A., 
2521 
พ.บ. (แพทยศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2516 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2513 

 
ข้อ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ้าทุกท่านมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  (หลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)  
 เป็นไปตามเกณฑ ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมทุกท่านที่เป็นอาจารย์ประจ้ามี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 
 เป็นไปตามเกณฑ์             
 ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 7 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
 กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในตารางข้างล่าง   

 มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  

 ไม่มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (ข้ามไปข้อ 8) 

 



ตารางที่ 7.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม  

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย) 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 
1. ผศ.ดร. สภุฎา คีรีรัฐนิคม ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)/ 2549 
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมทุกท่านที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยแยกเป็นรายบุคคล (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี แต่ต้องตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์) 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม 
 ชื่อวิทยานิพนธ์  
 1. Reproductive function and innate immunity of seawater Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus)   

2. Improvement of growth and survival rate of seawater Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus) through lipid supplement in feed 
 ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
1) Nakphet, S., Ritchie, R. J. and Kiriratnikom, S. 2017. Aquatic plants for bioremediation in red 

hybrid tilapia (Oreochromis niloticus X Oreochromis mossambicus) recirculating aquaculture. 
Aquacult Int. 25:619–633. 

2) Figueiredo-Silva, C., Lemme, A., Sangsue, D. and Kiriratnikom, S. 2015. Effect of DL-
methionine supplementation on the success of almost total replacement of fish meal with 
soybean meal in diets for hybrid tilapia (Oreochromis niloticus × Oreochromis mossambicus). 
Aquaculture Nutrition, 21 (2): 234-241.  

 หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
บางท่านไม่มีผลงานตามที่ก าหนด กรุณาระบุรายละเอียดต่อไปนี้ (ถ้ามีผลงานตามเกณฑ์ กรุณาข้ามข้อนี้ ไปยัง
เกณฑ์ถัดไป ข้อ 8) 
 
เกณฑ์ข้อ 8 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน เลือกตอบดังนี้ 

  มีการแต่งตั้ง ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 8.1)   
 ไม่มีการแต่งตั้ง ฯ (ข้ามไปท า ข้อ 11)   

ข้อ 8.1 จ านวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ข้อนี้ส าหรับกรณีของวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่รวมถึงสาร
นิพนธ์) 
ระดับหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน 

ปริญญาเอก อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน 



 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 8.2 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ข้อนี้ส าหรับกรณีของวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่รวมถึงสารนิพนธ์) 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ปริญญาเอก ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

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



 

ตารางที่ 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาทีแ่ต่งตั้งในปีการศึกษา 2562 
รหัส-รายชื่อนักศึกษาที่
สอบวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ และนักศึกษาว่า
อ ยู่ ใ น ห ลั ก สู ต ร ที่ อิ ง
เกณฑ์ สกอ 2548 หรือ 
2558 

รายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

เป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ เ ป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบัน 

หน่วยงานที่กรรมการสอบ
วิท ยานิ พน ธ์ /ส ารนิ พน ธ์
สังกัด 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา
ทุกระดับ 

***วิทยานิพนธ์*** 
1. นางสาวสุพรรณี  
สอนข า รหัสนักศึกษา 
5840320304 
หลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์ 
สกอ 2548 
 

ประธานคณะกรรมการ
สอบคือ  ผศ .ดร . จรีพ ร 
เรืองศรี 

อาจารย์ประจ า 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เท ค โน โลยี อุ ตส าหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

Ph.D. (Aquaculture), University of 
Nordland, Norway, 2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 
วท.บ. (วาริชศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์, 2538 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
ผศ.ดร. กานดา ค้ าชู 

อาจารย์ประจ า 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เท ค โน โลยี อุ ตส าหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

วท.ด. (ชีววิทยา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 
วท.ม. (ชีววิทยา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า), 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2540 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.
ดร. พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี 

อาจารย์ประจ า 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เท ค โน โลยี อุ ตส าหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

วท.ด. (ชีววิทยา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
วท.ม. (ชีววิทยา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า), 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539 



 

คณะกรรมการสอบที่ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ระบุชื่อ) คือ 
1. ผ ศ . ด ร .  ธี ร วุ ฒิ        
เลิศสุทธิชวาล 

อาจารย์ประจ า 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ม งคลศ รี วิ ชั ย  วิท ย า เขต
นครศรีธรรมราช 

Ph.D. (Fish Parasitology), 
University of Malaya, Malaysia, 
2542 
วท .ม . (วิท ยาศาสตร์การประมง) , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530 
วท.บ. (วาริชศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์, 2528 

 



 

 

เกณฑ์ข้อ 9 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
ตามตารางท่ี 8.1   
 มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ไม่มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้ามไปท าข้อ 10) 

 กรุณากรอกข้อมูลในตารางที่ 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ข้อ 9.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน (ไม่นับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ในตารางท่ี 8.1 เป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตรดังที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1  
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
ข้อ 9.2 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ไม่นับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
(หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)  
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
ข้อ 9.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ไม่นับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
 กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็น อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ผล งาน 
ภายใน 2 ปี หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ปี (ปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

ตามตารางท่ี 8.1  
 มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 ไม่มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ข้ามไปท าข้อ 11) 

ข้อ 10.1 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกท่าน (ในตารางที่ 8.1) มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)  
 หากไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้ง คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด........................................................................... ....... 
 หากผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนด กรุณา
ระบุรายละเอียดต่อไปนี้ (ข้ามส่วนนี้ได้หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์) 



 

 

ข้อ 10.2 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
 

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี) 

ปริญญาเอก 
 

มีผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 5 เรื่อง (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี) 

หากไม่มีผลงานตามที่ก าหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยแยก
เป็นรายบุคคล (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี แต่ต้องตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์) 
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ผศ.ดร. ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล 
 ชื่ อ วิ ท ยานิ พนธ์  Parasites in seabass, Lates calcarifer (Bloch, 1970) in earthen pond 
culture at Suratthani Province 
 ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
1)  Lerssutthichawal, T. and Penprapai, N. 2 0 1 3 . Seasonal distribution and host-parasite 

Interaction of Pedunculate Barnacle, Octolasmis spp. on orange mud crab, Scylla 
olivacea. Walailak Journal of Science and Technology (WJST). 10(2): 113-119. 

2) ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล, ราโชว์ ขาวช านาญ และ อุไรวรรณ วัฒนกุล. 2556. ความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดหยาบจากสัตว์ทะเลกลุ่มเอคไคโนเดิร์ม. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 7(2): 60 -
69. 

3) ราโชว์ ขาวช านาญ และ ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล. 2557. ประสิทธิภาพของสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิจากดาว
ทราย (Astropecten sp.) ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในปลา. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 16(1): 1-8. 

4) วุฒิชัย ทองบ ารุง และธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล. 2557. ปรสิตโมโนจีเนียนที่พบในปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชัง 
บริเวณแม่น้ าตาปี  จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 16(1): 32-40. 

5) ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล. 2558. พรรณปลาตาปี. หน่วยวิจัยการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, นครศรีธรรมราช. 100 น.  

6) พิทักษไทย แจมทิม, วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล, ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และ วรวิทย มณีพิทักษสันติ. 2558. การ
ระบาดของหนอนสมอ (Lernaea spp.) ในปลาน้ าจืดบางชนิด จากแหลงน้ าธรรมชาติที่อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ, นน. 230-236. ในการประชุมครั้งที่ 5 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศ
ไทย. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ, 25-27 พฤษภาคม 2558. 



 

 

7) Lerssutthichawal, T., Maneepitaksanti, W., and Purivirojkul, W. 2015. Gill monogeneans of 
potentially cultured tilapias and first record of Cichlidogyrus mbirizei Bukinga et al., 2012, 
in Thailand. Walailak Journal of Science and Technology (WJST). 13(7): 543-553. 

8) ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และ จันทนา ขวัญใจ. 2559. ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปลาในวงศ์ 
Cyprinidae บริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าตาปี. วารสารวิจัยมทร.ธัญบุรี. 15(1): 57-63. 

9) ศศิภาพร สุขเงิน และธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล. 2559. การแพร่กระจายของปรสิตโมโนจีเนียนในปลาน้ าจืดที่
ส ารวจพบในลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 18(3): 76-87. 

10) ศุภณัฐ วัฒิธรรม, ณัฏนิชา เมืองกาญจน, ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล, นิอร จิรพงศธรกุล และ กิตติชนม อุเท
นะพันธุ ผลของไบโอฟลอคที่ผลิตจากแหลงคารบอนที่แตกตางกันตอการตอบสนองของภูมิคุมกัน
ในปลานิล (Oreochromis niloticus). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
20(2): 1-13. 

1 1 )  Srichanun, M, Lerssutthichawal, T., Nganwisuthiphan, T. and Chirapongsatonkul, N. 
2018. Possibility of split mushroom Schizophyllum commune byproduct extracts as anti-
microbial and antioxidant agent for aquaculture. International Journal of Agricultural 
Technology. 14(7): 1969-1976 

 
เกณฑ์ข้อ 11 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส้าเร็จการศึกษา 
 ในการปีการศึกษา 2562 มีผู้ส้าเร็จการศึกษาหรือไม่ เลือกตอบดังนี้ 

 มี (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 11.1)  
 ไม่มี (ข้ามไปท า ข้อ 12)   
 

เกณฑ์ข้อ 12  การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
วิธีการประเมิน  

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

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

 
เกณฑ์ข้อ 13 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
ในการปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรหรือไม่ เลือกตอบดังนี้ 
  มีผู้เข้าศึกษา  
  ไมม่ีผู้เข้าศึกษา  

     
 กรุณาระบุข้อมูลคุณสมบัติของนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่รับในปีการศึกษาที่ท้า
การประเมินในครั้งนี้ ในตารางนี้ (หลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ต้องใส่ข้อมูลในตารางและ
ให้ข้ามไปตอบข้อ13.1ได้เลย) 
 



 

 

ชื่อ-รหัสของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาเอกที่รับ

ในปีการศึกษา 2562  

วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ใช้ใน
การสมัครเข้าศึกษาต่อ 

หากวุฒิสูงสุดในคอลัมน์
ที่สอง คือ ปริญญาตรี  
กรุณาระบุผลการเรียน
ของผู้สมัครในระดับ

ปริญญาตรี 
(หากเป็นวุฒิปริญญาโท 

ช่องนี้ให้ว่างไว้) 

ส าหรับปริญญาเอก 
กรุณาระบุการทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่นักศึกษา
ใช้ในการสมัครสอบและ
คะแนนที่ได้ เช่น CU-
TEP ได้คะแนน 63 
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Bashiamlashi รหัส
นักศึกษา 62403330301 

M.Sc. (Natural 
Resources Engineering-
Aquaculture), Islamic 
Azad University, Iran, 
2014 

 IELTS, Overall Band 
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ข้อ 13.1 คุณวุฒิของผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอก ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมากหรือ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรรับนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 
ข้อ 13.2 เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก กรุณาระบุนิยามของค าว่า “ผลการเรียนดีมาก” ที่หลักสูตรใช้ใน
การคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ (หลักสูตรปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไม่ต้องตอบค าถามนี้  และจบแบบรายงาน) 
 หลักสูตรยึดแนวปฏิบัติตามข้อก าหนดใน มคอ. 2 (หน้า 24) 
 
ข้อ 13.3 ข้อนี้เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกเท่านั้น (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง และปริญญาโทข้ามข้อนี้ได้ และจบแบบรายงาน) 
     ผู้สมัครเข้าศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดก่อนรับเข้าศึกษา  
   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
.....................................................................................  

 



 

 

บทที่ 3 
ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

 

 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  

 

    

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

  

 

    

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

  
 

    

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ได้กล่าวไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ

นวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570” และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีทั้งหมด 3 
ด้าน คือ 1) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และ
ประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 2) บัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย 
ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติ และ 3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้ “เป็นคณะชั้นน าของ
ประเทศท่ีผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พันธ
กิจหลักคือ 1) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนอง ความต้องการของชุมชน 3) บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน 4) ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติตาม
พันธกิจ มุ่งเน้นผู้เรียน และเป็นที่พ่ึงของสังคม สมรรถนะหลักขององค์กร เป็นสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 



 

 

และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อภาคการเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน วัฒนธรรมองค์กร SCIT : 
Society Cooperation Innovation Targets มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน ท างานเป็นทีม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม”  

หลักสูตรได้มีการประชุม และทบทวนลักษณะพึงประสงค์หรือคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
(ELOs) ให้ สอดคล้องกับ วิสั ยทั ศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  (แผน พัฒ นา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)) และของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 และเริ่มใช้ในปี 
พ.ศ. 2562 

จากปรัชญาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่ระบุดังนี้ “สร้างนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้
ความสามารถทั้งในด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมงเพ่ือให้สร้างผลผลิตที่มีความ
แน่นอน มีความเสี่ยงจากการด าเนินการน้อย เพ่ือเป็นนักวิจัย นักวิชาการ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ถูกหลักวิชาการต่อเกษตรกร และผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน” 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระบุดังนี้ “สร้างนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถลึกซึ้งทั้งใน
ด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมงเพ่ือให้สร้างผลผลิตที่มีความแน่นอน มีความเสี่ยงจาก
การด าเนินการน้อย โดยมีความสามารถในระดับผู้น าองค์กร ซึ่งสามารถเป็นนักวิจัย นักวิชาการ ที่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ลึกซ้ึงและถูกหลักวิชาการต่อเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน” ในการปรับปรุงหลักสูตร ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางการศึกษาที่
เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-Based Education, OBE) โดยได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (stakeholders’ needs analysis) และวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิต (graduate attributes) และผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning 
Outcomes, PLOs) โดยเน้นการน าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นโจทย์วิจัยในการท า
วิทยานิพนธ์เพ่ือให้ตอบโจทย์ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมงใน
ลักษณะของวิชาการเพ่ือสังคม (social engagement) ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมวดที่ 1 หัวข้อ 11.3 
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 11.4 วิชาการเพ่ือสังคม 

การจัดท าหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางของ OBE ซึ่งได้มาจากความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน และการก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะที่จ าเป็น ดังนี้ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะท่ีจ้าเป็น 
อาจารย์ในภาควิชา ประชุมและอภิปราย 
ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 
(แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน) 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 8 ราย  

ศิษย์ปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 5 ราย 
ผู้ใช้บัณฑิต สอบถามโดยตรงจาก 6 หน่วยงาน 

การเข้าร่วมประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจาก สภาอุตสาหกรรม
ภาค 10 ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งรวมถึงพ้ืนที่อ าเภอไชยา 
องค์กรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และ 
เกษตรกร ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรชายฝั่ง 

คณะและมหาวิทยาลัยฯ การน าวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาในการ
ก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น และวิเคราะห์จากแผนพัฒนาวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยฯ 



 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะท่ีจ้าเป็น 
สกอ. การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ประชาชนโดยรวมที่จะได้รับ
ผลกระทบ 

จากความต้องการจากภาครัฐภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนา
พ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่ งยืน  พ .ศ . 2562-2565 
(Southern Economic Corridor, SEC) 

 
 



 

 

ตารางท่ี 3.1 Expected Learning Outcome โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ  
หลักสูตร มหาวิทยาลยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Expected Learning Outcome วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

1 2 3 1 2 3 4 
1. มีความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ ทั่วไป  -   -  - - - 
2. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
ทั่วไป  - -       

3. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ มีภาวะผู้น า
และความรับผดิชอบต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม และ
สังคม 

เฉพาะ  -        

4. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และมองเห็น
ปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นในกระบวนการของ
อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าตั้งแต่ต้นน้ าถึง
ปลายน้ าได้อย่างถูกต้อง และสามารถมองเห็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้
กระบวนการวิจยั ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศได ้

เฉพาะ  -      - - 

 



 

 

ตารางท่ี 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome และ Learning Outcome  

Learning Outcome 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ ทั่วไป     - 

2. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

ทัว่ไป     - 

3. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ มีภาวะ
ผู้น าและความรับผดิชอบต่อตนเอง 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 

เฉพาะ     - 

4. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และ
มองเห็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการของอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าได้
อย่างถูกต้อง และสามารถมองเหน็แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้
กระบวนการวิจยั ท่ีจะน าไปสู่การ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าของประเทศได ้

เฉพาะ -     



 

 

 

 

 
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        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
หลักสูตรค านึงถึง การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิม

ผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรสัตว์น้ า รวมถึงความทันสมัยในการตอบสนองต่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาการในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคต และการจัดการด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม
ทุกสาขา ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปสัตว์น้ า ธุรกิจการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และทรัพยากรประมง (มคอ 2 หน้า 10)  

การจัดรายวิชาของหลักสูตรค านึงถึงความครอบคลุมในการตอบสนองศาสตร์ทางด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและทรัพยากรประมงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ความทันสมัยในการตอบสนองต่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาการปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคต โดยหลักสูตรจะเน้นงานวิจัยทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และการจัดการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกสาขา ดังแสดงในตารางที่ 3.3 (มคอ 2; หมวดวิชาเรียนที่
เป็นวิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาสัมมนา และ วิทยานิพนธ์ หน้า 31-33, และ ค าอธิบายรายวิชาหน้า 39-47) 

ในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน อาจารย์ได้ท า มคอ 3 ส าหรับวางแผนการสอน มีการ
แนะน ารายละเอียดของรายวิชาในชั้นเรียนก่อนเริ่มสอน ถึงรายละเอียดเนื้อหาและวิธีการวัดและประเมินผล
รวมทั้งมีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหา ในรายวิชาให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันโดยช่องทางดังนี้ 
 - Website: www.grad.psu.ac.th 
 - Website: http://rech.surat.psu.ac.th/main/grad.php 

หลักสูตรก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการติดต่อสื่อสารกับทุกกลุ่ม ดังแสดงใน AUN 1 หน้า 
41-42 

 

AUN 2 
Programme Specification 

http://www.grad.psu.ac.th/
http://rech.surat.psu.ac.th/main/grad.php


 

 

ตารางท่ี 3.3 รายวิชาภายในหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิศวกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปสัตว์น้ า ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ ทรัพยากรประมง 
 

รายวิชา 
การ

เพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า 

วิศวกรรม
การ

เพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า 

การแปรรูป
สัตว์น้้า 

ธุรกิจการ
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า 

ทรัพยากร
ประมง 

หมวดวิชาบังคับ      
หลักปฏิบตัิและการจดัการการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า √ - - - √ 
หลักค านึงทางนิเวศวิทยาในการประมง √ - - - √ 
หมวดวิชาเลือก      
การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า - - - √ - 
การประเมินคณุภาพสัตว์น้ าและผลิตภณัฑส์ัตว์น้ า - - √  - 

เครื่องมือและวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า √ √ √ √ √ 
ชีวโมเลกลุในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า √ - √ - - 
เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลีย้งสัตว์น้ าข้ันสูง - √ - - - 
สาหร่ายและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้ า 

√ - - - 
√ 

สุขภาพสตัว์น้ าและกลไกการป้องกันตัว √ - - - - 
กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของสัตว์น้ า √ - - - - 
หลักการแปรรูปและพัฒนาผลติภณัฑ์สตัว์น้ า - - √ - - 
หัวข้อพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า √ √ √ √ √ 
อาหารสตัว์น้ า √ - - - - 
หมวดวิชาสัมมนา      
สัมมนา √ √ √ √ √ 
หมวดวิทยานิพนธ์      
วิทยานิพนธ ์ √ √ √ √ √ 

 



 

 

 
 
 
 
 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

หลักสูตรได้มีการก าหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELOs ดังแสดงในตารางที่ 3.4 และมีล าดับการเรียน
ในวิชาต่างๆ โดยก าหนดไว้ในแผนการเรียนอย่างชัดเจน (มคอ 2 หน้า 34-39)  
 หลักสูตรมีการทบทวนการจัดการเรียนการสอนโดยการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ดังแสดงใน
ภาคผนวกท่ี 3 (บันทึกช่วยจ าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รายงานการประชุม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และ
วันที่ 17 เมษายน 2563) 

 
 

AUN 3 
Programme Structure and 

Content 



 

 

ตารางท่ี 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับ Learning outcome ของหลักสูตร  

รายวิชา/ELOs 
1. มีความ สามารถ
ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2. มีจิตวิญญาณของ
การถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจท่ีหนึ่ง 

3. มีความรู้ความ สามารถ
ด้านวิชาชีพ มีภาวะผู้น าและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 

4. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และ
มองเห็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าตั้งแตต่้นน้ าถึงปลายน้ าไดอ้ย่าง
ถูกต้อง และสามารถมองเห็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาโดยการใช้กระบวนการวิจัย ที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าของ
ประเทศได ้

หลักปฏิบตัิและการจดัการการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า*  - -  
กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของสัตว์น้ า*  - -  
หลักค านึงทางนิเวศวิทยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า* -   - 
วิทยานิพนธ*์  - -  
สัมมนา*  - -  
สัมมนาวิทยานิพนธ*์  - -  
การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า**  - -  
การประเมินคณุภาพสัตว์น้ าและผลิตภณัฑส์ัตว์น้ า**  - -  
เครื่องมือและวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า**  - -  
ชีวโมเลกลุในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า**  - -  
เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลีย้งสัตว์น้ าข้ันสูง**  - -  
สาหร่ายและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า**  - -  
สุขภาพสตัว์น้ าและกลไกการป้องกันตัว**  - -  
กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของสัตว์น้ า*  - -  
หลักการแปรรูปและพัฒนาผลติภณัฑ์สตัว์น้ า**  - -  
อาหารสตัว์น้ า**  - -  
หัวข้อพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า**     
กิจกรรม มอ.วิชาการ*** -    



 

 

รายวิชา/ELOs 
1. มีความ สามารถ
ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2. มีจิตวิญญาณของ
การถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจท่ีหนึ่ง 

3. มีความรู้ความ สามารถ
ด้านวิชาชีพ มีภาวะผู้น าและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 

4. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และ
มองเห็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าตั้งแตต่้นน้ าถึงปลายน้ าไดอ้ย่าง
ถูกต้อง และสามารถมองเห็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาโดยการใช้กระบวนการวิจัย ที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าของ
ประเทศได ้

กิจกรรมในวันมหดิล*** -   - 
โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์*** - -  - 
โครงการฝึกอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์***  - -  
การน าเสนอวิทยานิพนธ์ในประชมุวิชาการระดับนานาชาติ***  -   
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติ**** 

 - -  

การสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บณัฑิต
วิทยาลัยก าหนด**** 

 - - - 

หมายเหต:ุ  * รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ; ** รายวิชาในหมวดวิชาเลือก; *** กิจกรรมเสริมในหลักสตูร; **** 



 

 

 

 
 
 

 
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        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
มหาวิทยาลัยมีการประกาศใช้ปรัชญาการศึกษาตั้งแต่ปี 2559 ในขณะที่ปรัชญาของหลักสูตรมีการระบุไว้

ใน มคอ 2 และมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามช่องทางต่างๆ ที่ระบุไว้ใน AUN 2 ข้อ 2.3 ข้างต้น  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสอดคล้องกับ ELOs โดยมีการระบุไว้ใน มคอ 2 หมวดที่ 4 

หน้า 54-55 และ ภาคผนวก ซ การจัดท าหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based Education หน้าที่ 155-
181และมีรายวิชาต่างๆ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกัน (ตารางที่ 3.1) กระบวนการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้  

- ในรายวิชาต่างๆ มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ทักษะการค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ทักษะนี้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ดังแสดง
ไว้ใน มคอ 2  

- ในรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ใช้พ้ืนฐานจาก
ความรู้และวิธีการที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ไว้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวม  ดังตาราง
โครงสร้างหลักสูตรใน มคอ 2 และหลักสูตรยังได้เปิดแผนการศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวไว้ด้วย  

- มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาซึ่งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตลอดชีวิต โดยสามารถเข้าสู่สากลในระดับนานาชาติได้  
 

AUN 4  
Teaching and Learning 

Approach 



 

 

 

 

 

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        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติจึงมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีวิธีการประเมินผลและการ

มอบหมายงาน โดยมีการก าหนดการตัดเกรดดังแสดงใน มคอ 3 และ มคอ. 5 ซึ่งนักศึกษาสามารถขออุทธรณ์ได้ใน
กรณีที่คิดว่าการให้คะแนนไม่เป็นธรรมโดยผ่านประธานหลักสูตร เพ่ือให้กรรมการประจ าคณะพิจารณา (มคอ 2 
หน้า 74)  

ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification Examination) ซึ่งทางหลักสูตรมีการ
ประชุมคณะกรรมการสอบเพ่ือก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบ rubrics (Scoring rubrics) เพ่ือให้เกิดความ
เที่ยงตรงในการประเมิน (ภาคผนวก 4) 

AUN 5 
Student Assessment 



 

 

 
 
 
 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 6 
Academic Staff Quality 



 

 

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professor 1 0 1   

Associate Professor 1 0 1 * 100 

Assistant Professors 1 4 6 * 100 

Full-time Lecturers 1 0 1 * 100 
Part-time Lecturers 0 0 0 - - 
Visiting Professors/ 
Lecturers 

0 0 0 - - 

Total 4 4 8 ** 100 
หมายเหตุ * ขาดข้อมูลจากงานนโยบายและแผน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
  ** ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน 
Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

2015 
(Master course) 

0.5 2.16 1 : 4.32 

2016  
(Master course) 

* 4 ** 

2016  
(Ph.D. course) 

* * ** 

2017  
(Master course) 

2.496 1.25 1 : 0.5 

2017  
(Ph.D. course) 

0.654 0.96 1 : 1.47 

2018  
(Master course) 

* * ** 

2018  
(Ph.D. course) 

* * ** 



 

 

 

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

2019  
(Master course) 

* * * 

2019  
(Ph.D. course) 

* * * 

หมายเหตุ * ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ (62.5%) เลือกแผนการเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์
อย่างเดียว ส่วนนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา ผ่านการเรียนรายวิชาตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงมีเพียง 1 รายวิชาที่ท าการเปิดสอนคือ วิชาสัมมา 
Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2015 - - - 5 5 5:9 
2016 - 4 - 10 14 14:9 
2017 - 2 - 11 13 13:9 
2018 - 2 - 13 15 15:9 
2019 - 2 - 12 14 14:8 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้บุคคลากรด้านวิชาการต้องมีการพัฒนาตัวเองทางวิชาการ โดยมีการจัดสรรงบ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นรายบุคคลซึ่งอาจารย์ทุกท่านสามารถพัฒนาตนเองตามศาสตร์ที่ต้องการได้ โดยทาง
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ ท่านละ 10,000 บาทต่อปี นอกจากนี้จากการส ารวจคณาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบว่าอาจารย์จากทุกหลักสูตรต้องการพัฒนาตนเองเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
เกณฑ์ AUN-QA ซึ่งทางคณะฯ ประเมินแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรได้ ดังนั้นคณะฯ จึงได้น าเสนอความต้องการให้ทางส านักงานวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานีทราบ ซ่ึงทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้ให้การสนับสนุนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียน
รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่คณาจารย์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 มีอาจารย์จากทุก
หลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff-to-student Ratio) ของหลักสูตรปริญญาโทเท่ากับ 2.33 : 1หลักสูตร
ปริญญาเอก 1.4 : 1 มีสัดส่วนผลงานตีพิมพ์เป็น 14:8 (ตาราง Research Activities) สิทธิบัตร 1 เรื่อง และ
งานวิจัยต่ออาจารย์ภายในหลักสูตรเป็น 10:8 (ภาคผนวกที่ 1 และ 2) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดให้อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ 0.5 เรื่อง/คน/ปี  



 

 

การประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาบุคคลากร มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดสมรรถนะในการท างาน 
(Competency) โดยแบ่งเป็นความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core competency) และความสามารถเชิง
ส ม ร ร ถ น ะ เฉ พ า ะ ง า น  (Functional competency) ทั้ ง นี้ เ พ่ื อ ใ ช้ เป็ น แ น ว ท า ง พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร 
(www.competency.psu.ac.th)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและให้
รางวัลแก่บุคลากรที่ท างานวิจัยหรือมีผลงานวิจัยดีเด่นในรูปของเงินรางวัล ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์
ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 1 คน (จาก
อาจารย์ปรับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

http://www.competency.psu.ac.th/


 

 

 
 
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [4] 

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการบริหารแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการประสานภารกิจ ดังนั้นข้อมูลด้านการ

สนับสนุนต่างๆ จึงมีการจัดเตรียมโดยวิทยาเขตฯ (www.qadata.surat.psu.ac.th) 
 ภารกิจสายสนับสนุนจะขึ้นอยู่กับการบริหารภายใต้ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อยู่ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง เจ้าหน้าที่งาน
บรรณสารสนเทศ งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ งานบริการคอมพิวเตอร์ งานเครือข่าย โปรแกรมเมอร์ งานผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์อยู่ภายใต้ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยงานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ มีการ
วางแผนเรื่องอัตราก าลังคนสายสนับสนุน เพ่ือให้การบริการทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนภายใต้การบริหารจัดการระดับคณะ ซึ่ งเป็นการ
บริหารจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลงานวิชาการ 3 คน ดูแลงานบริหาร 3 คน ซึ่งต้อง
คอยสนับสนุนหลักสูตรที่มีอยู่ทั้งหมด 16 หลักสูตร ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริการให้แก่หลักสูตรและ

AUN 7  
Support Staff Quality 



 

 

นักศึกษา หากเป็นช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงหลักสูตร เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้ามาช่วยบริการติดต่อประสานงาน ท า
ให้ทางวิทยาเขตฯ ต้องส่งเจ้าหน้าที่เฉพาะทางมาช่วยให้ค าปรึกษาดูแลนักศึกษาและการจัดโครงการบริการ
วิชาการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงิน ท าให้เจ้าหน้าที่งาน
วิชาการสามารถช่วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มากข้ึน 
 หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน มีดังต่อไปนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ านวน 3-5 คนดังนี้ 
 1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็น
ประธานกรรมการ 
 1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
 1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
3. ด าเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั่วไปและด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
 3.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ 
 3.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อ เขียน สอบปฏิบัติ สอบ
สัมภาษณ์ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 บุคคลากรสายสนับสนุนต้องปฏิบิติงานตามก าหนดรายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 
3 รายการดังนี้ 

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

 กระบวนการประเมินและวัดผลการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในปีการศึกษา 2562 ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
หลักสูตรฯ ที่มีต่อการบริการของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  อยู่ในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ 66.67 และมี
ข้อเสนอแนะหลักคือ การยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องมือและความพอเพียงของเครื่องแก้ว ทั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางได้รับทราบปัญหาแล้วและก าลังด าเนินการแก้ไขระบบยืม -คืนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 รายการหลักฐาน :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp QLScpq3em7Ov4w W_ Qerm 
GTIT86myE6EbYYWoVniX7uuZCk-1lHg/viewform 
 แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุ
ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  https://docs.google.com/forms/d/e/1 FAIpQLSfJ1 MNbVqh5 LnAuzmfxrtdtnHx6 9 8 -
1Wpfnf5RBz6r8tlqcPQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp%20QLScpq3em7Ov4w%20W_%20Qerm%20GTIT86myE6EbY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp%20QLScpq3em7Ov4w%20W_%20Qerm%20GTIT86myE6EbY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ1MNbVqh5LnAuzmfxrtdtnHx698-1Wpfnf5RBz6r8tlqcPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ1MNbVqh5LnAuzmfxrtdtnHx698-1Wpfnf5RBz6r8tlqcPQ/viewform


 

 

 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าทางการศึกษาด้วยเช่นกัน โดยท าการวิเคราะห์เรื่องการจัดอบรม ให้โอกาสบุคลากรสายสนับสนุนใน
การเลือกเข้าอบรมหลักสูตรที่สนใจและสอดคล้องกับลักษณะงานของตน ทั้งนี้จากการที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามา
ศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ท าให้ทางวิทยาเขตฯ ได้จัดสิทธิ์การเรียน Tell Me More ให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทางในการสื่อสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
ต่างชาติที่เข้ามาศึกษาหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
 บุคลากรสายสนับสนุนสามารถขอต าแหน่งระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษเพ่ือความก้าวหน้า อีกทั้งยังมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ 
ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้
จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี 



 

 

 
 
 
 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

AUN 8 
Student Quality and Support 



 

 

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2015/ M.Sc. 4 10 4 (ออกกลางเทอม 1) 
2015/ Ph.D. 1 5 1 (ออกกลางเทอม 1) 
2016/ M.Sc. - 10 - 
2016/ Ph.D. 1 5 1 
2017/ M.Sc. 3 10 3 (ออกกลางเทอม 2) 
2017/ Ph.D. 2 5  
2018/ M.Sc. 2 10 2 
2018/ Ph.D. 1 5 1 
2019/ M.Sc. - 10 - 
2019/ Ph.D. 1 5 1 

Total Number of Students  

Academic Year 
Students 

1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year >4th Year Total 
2015/ M.Sc. 3 - - - - 3 
2015/ Ph.D. - - - - - 0 
2016/ M.Sc. - 3 - - - 3 
2016/ Ph.D. 1 - - - - 1 
2017/ M.Sc. 1 0 2 - - 3 
2017/ Ph.D. 2 1 - - - 3 
2018/ M.Sc. 2 1 - 2 - 4 
2018/ Ph.D. 1 2 1  - 4 
2019/ M.Sc. - 2 - - 1 3 
2019/ Ph.D. 1 1 2 1 - 4 

 
หลักสูตรมีแผนการรับนักศึกษา ตามที่หลักสูตรก าหนดใน มคอ.2 ซึ่งจ านวนรับนักศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2562 ได้แสดงไว้ในตาราง Intake of First-Year Students โดยจ านวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า 
จึงได้ท าการทบทวนวิธีการสื่อสาร และท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ แต่จ านวนรับนักศึกษายังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

นอกจากนี้ ทางหลักสูตรได้มีการจัดหาทุนการศึกษาให้ เพ่ือให้มีจ านวนนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตร
เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งนักศึกษาที่เรียนอยู่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว ดังนี้  



 

 

1. ทุนผลการเรียนดีเด่น ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ซึ่งเรียนต่อในระดับปริญญาโทอีกเพียง 
1 ปี  

2. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
3. ทุนจากสาขาความเป็นเลิศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส าหรับ

นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
4. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนจาก กองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก 
5. ทุนวิจัยเชื่อมโยงบัณฑิต กองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก  
หลักสูตรมีกระบวนการรับเข้าระบุไว้ใน มคอ 2 โดยระบุคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าไว้ในหมวด 3 

(ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร) โดยในกระบวนการรับเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยเช่น ระยะเวลาในการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผล ทั้งนี้กระบวนการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาของหลักสูตรโดยกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้นๆ เกณฑ์การประเมินที่
ใช้ในการสัมภาษณ์ น ามาจากผลการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร (ภาคผนวกที่ 5) เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่
สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตรได้ 

การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา มีระบบสารสนเทศนักศึกษา เป็นระบบที่ช่วยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม สถานภาพของนักศึกษาได้ ส าหรับการประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ก าหนดให้
นักศึกษาส่งผลงานตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา และมีการสอบป้องกันโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ (มคอ 2 หน้าที่ 74-76) แต่ทางหลักสูตรมีข้อก าหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับจ านวนหน่วยกิตที่ให้ผ่านว่าต้อง
มีเกณฑ์อย่างไรบ้างในแต่ละภาคการศึกษา (ระบุไว้ในคู่มือบัณฑิตของหลักสูตร) 

หลักสูตรมีการประชุมก าหนดการรับรองผลการเรียน ก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานของหลักสูตรตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561  

นักศึกษาสามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์ได้ ทาง https://tes.psu.ac.th/login.asp และ
อาจารย์ต้องน าผลการประเมินจากนักศึกษามาประกอบการท า มคอ. 5 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส าหรับกิจกรรมการส่งเสริมนักศึกษา มีการก าหนดให้นักศึกษามีการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ซึ่งระบุไว้ในข้อก าหนดในการจบการศึกษา (มคอ 2 หน้าที่ 33 และ 34) หลักสูตรสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมและ
น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ หลักสูตรฯ จัดโครงการ การอบรมการเขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์ และ
การเตรียมต้นฉบับเพ่ือส่งตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (ภาคผนวกที่ 6) โดยมีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมรับ
การอบรมคิดเป็นร้อยละ 100  

นอกจากนี้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้พัฒนาโครงการวิจัย/ ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อใช้ในพ้ืนที่ทุ่งใส
ไช ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนโครงการจะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน และการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ได้แก่  

1) โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิลทะเล”  
ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีแล้ว จ านวน 13,704,000 บาท ประจ าปี
งบประมาณ 2562 



 

 

2) โครงการ “ระบบนิเวศและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวและ
ปลานิลทะเล” 
ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจ านวน 33,000,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3) แผนงาน “สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ าเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Southeast 
Asian Research Institute for Economic Aquatic Species) 
ยื่นข้อเสนอเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2563  

4) แผนงานวิจัย “การผลิตและการพัฒนาคุณภาพหอยทะเลเศรษฐกิจร่วมกับเทคโนโลยีแบบดิจิทัล” 
ยื่นข้อเสนอเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ปี พ.ศ. 2563 

5) แผนงานวิจัย “การผลิต การเพาะเลี้ยง และการแปรรูปปูทะเลและปูม้าอย่างครบวงจรแบบดิจิทัล” 
ยื่นข้อเสนอเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ปี พ.ศ. 2563 

 
 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี เปิดให้บริการสนามฟุตบอล 
สระว่ายน้ า ห้องฟิตเนส ยิมเนเซียม สนามแบดมินตัน แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดย
สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ และมีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการจากผู้ใช้งาน ที่ผ่านมามีการแข่งขัน 
และขอใช้สนามฟุตบอลจากหน่วยงานภายนอกบ่อยครั้ง เพ่ือให้สนามอยู่ในสภาพดีจึงได้มีการปรับปรุงสนามหญ้า
ใหม่ และซ่อมบ ารุงสระว่ายน้ า 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดห้องพยาบาลไว้บริการนักศึกษาเพ่ือให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึงและสามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงที มีการจัดหน่วยบริการปฐม
พยาบาลในเบื้องต้น บริการดูแลสุขภาพนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ บริการดูแลตรวจสุขภาพโดยพยาบาล
วิชาชีพ วันละ 1 คน พร้อมทั้งได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านเว็บและบอร์ดประชาสัมพันธ์  ทั้งนี้นอก
เวลาราชการจะมีรถสวัสดิการและรถกู้ภัยหรือสายด่วน 1669 คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 



 

 

 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการบริหารแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการประสานภารกิจ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

งานจัดการทรัพย์สินรับผิดชอบการเตรียมห้องบรรยายและอาคารสถานที่โดยรวม ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
รับผิดชอบด้านโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางรับผิดชอบงานด้านสารเคมี 
อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานทะเบียนและประมวลผลรับผิดชอบการก าหนดห้องเรียน ทั้งนี้หากมีปัญหา
สามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ  

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 



 

 

การให้บริการของงานบรรณสารสนเทศ จะท าการส ารวจเอกสารประกอบการสอนและจัดหาหนังสือ
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 3 เมื่อได้หนังสือมาแล้วเจ้าหน้าที่จึงแจ้งมายังอาจารย์ผู้สอนผ่านทางอีเมล์ ด้านการวิจัย 
คณาจารย์สามารถค้นหาข้อมูล บทความวิจัย ได้ผ่านทาง https://vpn2.psu.ac.th/remote/login?lang=en 
ห า ก อ า จ า ร ย์ ต้ อ ง ก า ร ยื ม ห นั ง สื อ ส า ม า ร ถ แ จ้ ง ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ท า ง อี เม ล์ ได้  ห รื อ ช่ อ ง ท า ง 
http://library.surat.psu.ac.th/ ได ้

ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ท าการส ารวจทุกครั้งก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเตรียม
อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม โดยประสานงานให้ผู้สอนน าส่งบทปฏิบัติการล่วงหน้า ด้านการวิจัย 
ด าเนินการส ารวจความต้องการใช้วัสดุ-สารเคมีเพ่ืออ านวยความสะดวกให้อาจารย์สามารถยื่นขอซื้อผ่านทางศูนย์
ปฏิบัติการฯ ได้ รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อม–สร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือให้สามารถซ่อมเครื่องมือที่เสียหาย
ช ารุดได้อย่างรวดเร็ว ลดความล่าช้า และลดค่าใช้จ่าย 

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ท าการส ารวจความพร้อมใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย สัญญาณ 
WiFi ท าบันทึกเพ่ือสอบถามความต้องการของอาจารย์แต่ละท่านในการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา โดยนัดวันในการจัดท าซอฟต์แวร์ต้นฉบับและให้อาจารย์ท าการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์
สามารถใช้งานได้ตามปกติ จากนั้นในมีการโคลนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทุกห้อง โดย
จะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เหมือนกันทุกห้อง และมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและป้องกันการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ก่อนเปิดภาคเรียนทุกครั้ง และเพ่ือเตรียมอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม โดย
มีวิศวกรเครือข่ายและช่างคอมพิวเตอร์ คอยตรวจสอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ให้ใช้
งานได้ตลอดเวลา 

คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยส่งของเสียสารเคมีไปก าจัดกับบริษัทอัคคีปราการจ ากัด (มหาชน) งานการจัดการของเสียได้วางแผนส่งของเสีย
สารเคมีไปก าจัดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และด าเนินงานยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ให้ ได้มาตรฐานตามแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for 
Laboratory) โดยโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement 
of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”) ภายใต้การด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซ่ึงงานการจัดการของเสียได้ท าการส ารวจระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ดูแลอยู่ตามเกณฑ์ ESPReL check list ไปแล้วจ านวน 2 ห้อง และ
ก าลังด าเนินการขอทุนเพ่ือน ามาพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จากคณะ
กรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ด้านความปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการติดตั้งประตูอัตโนมัติและเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ส าหรับการเข้าใช้ห้องเครื่องมือกลาง 1 และ 2 ห้องโครงงาน 1, 2 และ 3 รวมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดหน้าห้องโครงงาน 11, 2 และ 3 เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้ท าวิจัย ได้รับความปลอดภัยขณะท าการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ โดยสามารถบันทึกภาพและติดตามดูผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์
และโทรศัพทม์ือถือ 
 

https://vpn2.psu.ac.th/remote/login?lang=en


 

 

 
 
 
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรในระหว่างภาคการศึกษาในการจัดการ

เรียนการสอน  
การประเมินการเรียนการสอนมีการด าเนินอย่างไม่เป็นทางการคือ มีการประชุมระหว่างอาจารย์ผู้สอน

และนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและตรงกับคุณลักษณะของบัณฑิตพึง
ประสงค์ จึงท าให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังมีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดย

AUN 10  
Quality Enhancement 



 

 

นักศึกษาตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย (มคอ 5) เพ่ือสะท้อนความเห็นนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและ
น ามาใช้ในการพัฒนาให้เหมาะสมส าหรับผู้เรียนต่อไป 

หลักสูตรมีการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชื่อโครงการ “An hour, A week, All 
English” ที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นวิทยากร และ โครงการ “การอบรมการเขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และการเตรียมต้นฉบับเพ่ือส่งตีพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ” ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญเสริม วิทย
ช านาญกุล เป็นวิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเป็นเวลา เป็นเวลา 10 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง 
(ภาคผนวก 6) 
 หลักสูตรมีการน าผลงานวิจัยมาใช้ในกับการเรียนการสอนเช่น ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ซึ่งการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้ประเมินระดับความพึงพอใจ/ระดับความไม่พึงพอใจ เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจฯ ของหลักสูตรฯ (ภาคผนวก 7) อย่างไรก็ตามแบบประเมินนี้จัดท าเป็น
ภาษาไทยท าให้นักศึกษาชาวต่างชาติของหลักสูตรฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประเมินได้ ท าให้มีผู้ร่วมตอบแบบประเมิน
เพียง 3 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของผู้ตอบแบบประเมินนี้ 



 

 

 
 
 
 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
Pass Rates and Dropout Rates  

Academic 
Year 

 % completed first degree in % dropout during 
Cohort Size 2 

Years 
3 

Years 
4 

Years 
>4  

Years 
1st 

Year 
2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2017/ M.Sc. 6 16.67 - - - 33.33 - - - 
2018/M.Sc. 5 - - 20 - - - - - 
2018/ PhD. 4 - - - - - - - - 
2019/ M.Sc. 3 - - - - - - - - 
2019/ PhD. 5 - - - - - - - - 

ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกจ านวน 1 คน ไม่มีนักศึกษาสมัครเข้า
เรียนในระดับปริญญาโท และมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ลาออก 1 คน (ก่อนภาคการศึกษาที่ 1/2562)  ท าให้มี
จ านวนนักศึกษารวม 8 คน (ตาราง Total Number of Students ใน AUN 8) 

AUN 11 
Output 



 

 

แผนการศึกษาของหลักสูตรระบุระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ยได้ก าหนดไว้ใน มคอ 2 ปีการศึกษา 2562 ไม่มี
นักศึกษาจบการศึกษา มีเพียงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งนี้ในปี 2561 นักศึกษา
ระดับปริญญาโทจบการศึกษาจ านวน 1 คน (4 ปี) และปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาระดับปริญญาโทจบการศึกษา
จ านวน 1 คน (2 ปี) ท าให้ระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3 ปี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรเท่ากับ 2 ป ี 

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562  
 ระดับปริญญาโท จ านวน 1 รายการ คือ 
1) S. Sornkham, P. Laudee and K. Kamchoo. Monogenean parasite infections in Lates 

calcarifer (Bloch, 1790) during crop production in earthen pond culture at Surat Thani, 
Thailand. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. (Submitted) 

 ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 รายการ คือ 
1) Suwannarat, N., Malicky, H. and Laudee, P. 2020. Four new species of caddisflies 

(Trichoptera: Polycentropodidae, Psychomyiidae, Hydropsychidae, Odontoceridae) from 
Khao Nan and Tai Rom Yen National Parks, southern Thailand, Zootaxa, 4801 (3): 577–583. 

2) Suwannarat, N., Malicky, H., Morse, C.J. and Laudee, P. 2019. Four new species of 
Rhyacophila Pictet, 1834 (Trichoptera: Rhyacophilidae) from Southeast Asia, Zootaxa, 4657 
(2): 369–376. 

 



 

 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกทุกคน มีคุณสมบัติตรงตามสาขา และมีต าแหน่งทางวิชาการถึง
ร้อยละ 87.5 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมขึ้นจากเดิม (มคอ 2) จ านวน 6 คนเป็น 8 คน (ภาคผนวก 
8 และ 9) 

2. เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และสามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง ให้กับชุมชนและประเทศได้ 

3. เป็นหลักสูตรนานาชาติ ท าให้มีโอกาสรับนักศึกษาต่างชาติได้ 
4. อาจารย์มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง และทุนบัณฑิตศึกษา 
5. มีทรัพยากรสนับสนุนในการท างานวิจัยเฉพาะทาง 
6. มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณทุ่งไสไช โดยเน้นกิจกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. จ านวนรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามเป้าที่ก าหนด เนื่องจากการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษอาจเป็น
ข้อจ ากัดในการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษน้อย 

 
แนวทางการพัฒนา 
ปัญหา   จ านวนรับนักศึกษา ไม่ได้ตรงตามเป้าที่ก าหนด 
แนวทางการพัฒนา 1. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

  2. เพ่ิมเติมกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชน 
 3. ปรับการเรียนการสอนนอกเวลาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างานด้วยและเรียนไปด้วยได้  

ในกรณีที่ได้นักศึกษาจากหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่สามารถลาเรียนเต็มเวลาได้ 
 

ปัญหา การเรียนการสอนที่ เป็นภาษาอังกฤษ อาจเป็นข้อจ ากัดในการรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษน้อย 

แนวทางการพัฒนา 1. มีกระบวนการช่วยเหลือนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ ในโครงการ “An hour, A 
week, All English” และ โครงการ “การอบรมการเขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และการเตรียมต้นฉบับเพ่ือส่งตีพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ” ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
หรืออาจารย์ชาวต่างชาติเป็นวิทยากร 

  

 



 

 

บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
CdsName CdsValues 

1. จ้านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับป. บัณฑิต  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับป. บัณฑิตขั้นสูง  
- ระดับปริญญาเอก  
2. จ้านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 

 
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับป. บัณฑิต  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับป. บัณฑิตขั้นสูง  
- ระดับปริญญาเอก  
3.จ้านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี  
- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 3 

- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  5 

4. จ้านวนอาจารย์ประจ้าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 7 
- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า   
- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

7 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 

- จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  



 

 

CdsName CdsValues 

- จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

5. คุณวุฒิอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับ ป.บัณฑิต  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- ระดับปริญญาเอก 7 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 6 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 



 

 

 

CdsName CdsValues 

6. จ้านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 15 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  
- บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

14 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  



 

 

 

CdsName CdsValues 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

7. การมีงานท้าของบัณฑิต  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ)  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  
8. ผลงานทางวิชาการของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 0 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่  
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- จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
- จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  0 
- จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
- จ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) ไม่มี 
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9. ผลงานทางวิชาการของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 0 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่  
- จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   
- จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) ไมมี่ 

 



 

 

ภาคผนวกที่ 1 

ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ของ
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
1) Palang, I., Hirono, I., Senapin, S., Sirimanapong, W., Withyachumnarnkul, B., and 

Vanichviriyakit. R. 2020. Cytotoxicity of Streptococcus agalactiae secretory protein on tilapia 
cultured cells. J Fish Dis (in press). 

2) Pongtippatee, P., Kerdmusik, C., and Withyachumnarnkul, B. 2020. Field evaluation of 
culture performance of triploid Penaeus monodon with its diploid counterpart. Agricult Sci 
Res J 10, 100-104. 

3) Palang, I., Withyachumnarnkul, B., Senapin, S., Sirimanapong, W., and Vanichviriyakit, R. 
2020. Brain histopathology in red tilapia Oreochromis sp. experimentally infected with 
Streptococcus agalactiae serotype III. Microscop Res Technique. DOI: 10.1002/jemt.23481 

4) Promthale, P., Pongtippatee, P., Withyachumnarnkul, B., and Wongprasert, K. 2019. 
Bioflocs substituted fishmeal feed stimulates immune response and protects shrimp from 
Vibrio parahaemolyticus infection. Fish Shellfish Immunol 93, 1067-1075. 

5) Soowannayan, C., Boonmee, S., Puckcharoen, S., Anatamsombat, T., Yatip, P., Keongng, W., 
Thitamadee, S., Tuchinda, P., Munyoo, B., Chabang, N., Nuangsaeng, B., Sonthi, M., and 
Withyachumnarnkul, B. 2019 Ginger and its component shogaol inhibit Vibrio biofilm 
formation in vitro and orally protect shrimp against acute hepatopancreatic necrosis disease 
(AHPND). Aquaculture 504: 139 

6) Kritsanapuntu, S. and Chaitanawisuti, N. 2 0 1 9 .  Distribution and diversity of benthic 
macroinvertebrate fauna in three repeated operating ages of the blood cockle Anadara 
granosa cultivation in Bandon Bay, Suratthani Province, Southern Thailand. Aquaculture 
Research. 50: 2539-2549. 

7) Chaitanawisuti, N. and Kritsanapuntu, S. 2019. Asexual propagation of soft coral Sinularia 
sp., Cladiella sp. and Sarcophyton sp. (Octocorallia: Alcyonacea) using different methods of 
attachment in a recirculating seawater system. Aquaculture Research 50: 2047-2053. 

8) Suwannarat, N., Malicky, H., Morse, C.J. and Laudee, P. 2019. Four new species of 
Rhyacophila Pictet, 1834 (Trichoptera: Rhyacophilidae) from Southeast Asia, Zootaxa, 4657 
(2): 369–376. 

9) Malicky, H and Laudee, P. 2019. Neue Köcherfliegen (Insecta, Trichoptera) aus Laos und 
Kambodscha.Linzer biol. Beitr. 51(2), 1395-1408. 



 

 

10) Suwannarat, N., Malicky, H. and Laudee, P. 2020. Four new species of caddisflies 
(Trichoptera: Polycentropodidae, Psychomyiidae, Hydropsychidae, Odontoceridae) from 
Khao Nan and Tai Rom Yen National Parks, southern Thailand, Zootaxa, 4801 (3): 577–583. 

11) ปาริชาต นิลวิเชียร , อานนท์ สรรพจักร, นิรันดร ภูวัน , 2563. ผลของสไปรูลินาต่อประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโต อัตรารอดตาย ความเข้มสีผิว และการสะสมแคโรทีนอยด์ของปลาสอดแดง. แก่นเกษตร. 48 
ฉบับพิเศษ 1, 953-958. 

12) Ninwichian, P., Chookird, D., Phuwan, N., 2020. Effects of dietary supplementation with 
natural carotenoid sources on growth performance and skin coloration of fancy carp, 
Cyprinus carpio L. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 19(1), 167-181. 

13) Ninwichian, P., Klinbunga, S., 2020. Population genetics of sandfish (Holothuria scabra) in 
the Andaman Sea, Thailand inferred from 12S rDNA and microsatellite polymorphism. 
Regional Studies in Marine Science. 35, 101189. 

14) โชติกา พลทองพัท, ศิริพร ประดิษฐ์, สุวัฒน์ จุพาพฤทธิ์. 2563. ตัวชี้วัดผลผลิตการท าประมงจากการพบเห็น
โลมาหลังโหนกบริเวณท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเกษตรพระ
จอมเกล้า ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน. 

15) สิทธิบัตร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที, นางนงเยาว์ เมืองดี, นายพิทักษ์ พรหมกุล, นางสาว
มณีนุช บุตรเติบ, นางสาวอุษณีย์ ช่วยมั่ง, ศาสตราจารย์ บุญเสริม วิทยช้านาญกุล, นางสาวสมใจ วงศ์ตรีภพ
, นางจุฑาทิพย์ พร้อมมูล และ นายวุฒิพงษ์ สุนยพราก. สิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องตรวจจับการวางไข่ของกุ้ง
กุลาด า (Penaeus monodon)”. ได้รับสิทธิบัตร 27 พฤษภาคม 2562. เลขทีส่ิทธิบัตร 70264. 



 

 

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2562 ของอาจารย์ประจ้า/ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1) Palang, I., Hirono, I., Senapin, S., Sirimanapong, W., Withyachumnarnkul, B., and 

Vanichviriyakit, R. 2020. Cytotoxicity of Streptococcus agalactiae secretory protein on tilapia 
cultured cells. J Fish Dis (in press). 

2) Pongtippatee, Pm, Kerdmusik, C., and Withyachumnarnkul, B. 2020. Field evaluation of 
culture performance of triploid Penaeus monodon with its diploid counterpart. Agricult Sci 
Res J 10: 100-104. 

3) Palang, I., Withyachumnarnkul, B., Senapin, S., Sirimanapong, W., and Vanichviriyakit, R. 
2020. Brain histopathology in red tilapia Oreochromis sp. experimentally infected with 
Streptococcus agalactiae serotype III. Microscop Res Technique. DOI: 10.1002/jemt.23481. 

4) Promthale, P., Pongtippatee, P., Withyachumnarnkul, B., and Wongprasert, K. 2019. Bioflocs 
substituted fishmeal feed stimulates immune response and protects shrimp from Vibrio 
parahaemolyticus infection. Fish Shellfish Immunol 93: 1067-1075. 

5) Soowannayan, C., Boonmee, S., Puckcharoen, S., Anatamsombat, T., Yatip, P., Keongng, W., 
Thitamadee, S., Tuchinda, P., Munyoo, B., Chabang, N., Nuangsaeng, B., Sonthi, M., and 
Withyachumnarnkul, B. 2019. Ginger and its component shogaol inhibit Vibrio biofilm 
formation in vitro and orally protect shrimp against acute hepatopancreatic necrosis disease 
(AHPND). Aquaculture 504: 139-147. 

6) Suwannarat, N., Malicky, H., Morse, C.J. and Laudee, P. 2019. Four new species of 
Rhyacophila Pictet, 1834 (Trichoptera: Rhyacophilidae) from Southeast Asia, Zootaxa, 4657 
(2): 369–376. 

7) Malicky, H and Laudee, P. 2019. Neue Köcherfliegen (Insecta, Trichoptera) aus Laos und 
Kambodscha.Linzer biol. Beitr. 51(2), 1395-1408. 

8) Suwannarat, N., Malicky, H. and Laudee, P. 2020. Four new species of caddisflies 
(Trichoptera: Polycentropodidae, Psychomyiidae, Hydropsychidae, Odontoceridae) from 
Khao Nan and Tai Rom Yen National Parks, southern Thailand, Zootaxa, 4801 (3): 577–583. 

9) สรายุทธ อ่อนสนิท, สุรพล ฐิติธนากุล, ชัยณรงค์ สืบสังข์, บรรณวิชญ์ จุลพล, อุดม ทิมทอง, และ สายฝน ทิศ
กองราช. 2563. รูปแบบการสะสมเม็ดสี ระบบภูมิคุ้มกันและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากการเสริมสารสีแอน
โท ไซ ย านิ น ด้ ว ย ผ งมั ง เค ร่  (Melastoma malabathricum) สุ ก ใน อ าห ารกุ้ งแ ชบ๊ ว ย  (Penaeus 
merguiensis). วารสารแก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1: 967-974. 

 
 



 

 

ภาคผนวกที่ 2 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนและด้าเนินงานในปีการศึกษา 2562 

No. Title Name Year Grant/Funding 
1 การพัฒนาเครื่องมือผลิตกุ้งกุลาด าที่มีโครโมโซมสาม

ชุดแบบอัตโนมัติเพื่อน าไปใช้กับโรงเพาะฟักอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Assistant Prof. 
Dr. Pattira 

Pongtippatee 

2018-2019 Thailand 
Research Fund 

2 การแสดงออกของยีน เนื้อเยื่อวิทยา และโครง สร้าง
ระดับ ultrastructure ของอวัยวะสืบพันธุ์ของกุ้ง
กุลาด าที่มีโครโมโซมสามชุดที่ถูกชักน าด้วยความเย็น 

2018-2019 Prince of Songkla 
University 

3 การผสมเทียมปูทะเล 2020-2021 Prince of Songkla 
University 

4 วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิล 2019-2020 Prince of Songkla 
University 

5 อวัยวะภายในและเนื้อเยื่อภูมิคุม้กันของปลาจีด 
(Heteropneustes kemaratensis) 

Assistant Prof. 
Dr. Jareeporn 
Ruangsri  

2019-2021 
Prince of Songkla 

University 
6 Effect of yeast-based product 

supplementation in the feed on immune 
parameters, digestive gland and intestinal 
morphology of white shrimp Penaeus 
vannamei 

2019-2020 

DanStar, 
(Switzerland via 
Lallemand SAS, 
France 

7 วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงกุ้งขาวรว่มกับปลานลิ 
2019-2020 

Prince of Songkla 
University 

8 อวัยวะภายในและเนื้อเยื่อภูมิคุม้กันของปลาจีด 
(Heteropneustes kemaratensis) 

Assistant Prof. 
Dr. Parichart 
Ninwichian 

2019-2021 Prince of Songkla 
University 

9 อิทธิพลของสีถังที่มีผลต่อการเจรญิเติบโต อัตรารอด 
สีผิวและการตอบสนองต่อความเครียดในปลาดุกบิ๊ก
อุย 

2019-2021 
Prince of Songkla 

University 

10 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในหอย
ตระโกรมกรามขาวโดยใช้เครื่องหมายไมโคร แซท
เทลไลท์ท่ีพัฒนามาจากเทคโนโลยลี าดับเบสยุคใหม่ 

2018-2020 
Prince of Songkla 

University 

11 ความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ า บริเวณ
แม่น้ าโขง 

Associate Prof. 
Dr. Pongsak 
Laudee 

2018-2021 
Thailand 

Research Fund 

12 วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงกุ้งขาวรว่มกับปลานลิ Dr. .Suwat 
Jutapruet  

2019-2020 Prince of Songkla 
University 

13 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางเชิงพาณิชย ์



 

 

ภาคผนวกที่ 3 

บันทึกช่วยจ า 
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) 
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 – 13.00 น. 
ห้องประชุมชลธี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเสริม วิทยช านาญกุล      ประธานที่ประชุม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  เหล่าดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร 
6. ดร.จรีพร เรืองศร ี
7. หัวหน้าส านักงานบริหารงานประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(นางสาวสุภาภัทร์  วัชระสวัสดิ์) 
8. นางสาวกาญจนา  ทองบัว 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์    ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวชนม์ธิดา  สุขเมือง 
 
เริ่มประชุมเวลา  11.00 น. 

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเสริม วิทยช านาญกุล ประธานที่ประชุมกล่าวเปิด     
การประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเสริม วิทยช านาญกุล ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง    การ
พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งใสไช โดยปัจจุบันก าลังด าเนินการขุดบ่อเลี้ยงกุ้ง คาดว่าจะเริ่มเลี้ยงกุ้งได้ประมาณกลางปี พ.ศ.2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการคือ ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ และการขุดบ่อสาหร่ายผมด า ผู้รับผิดชอบโครงการคือ ดร.นิตยา 
อัมรัตน์ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
     



 

 

วาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 การแปลหลักสูตรและเอกสารต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเสริม วิทยช านาญกุล ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง การแปล
หลักสูตรและเอกสารต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีนักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนในหลักสูตรเพ่ิมขึ้น และ
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับบริษัทต่างชาติ  โดยเบื้องต้นขอให้ตรวจสอบแบบฟอร์มส าหรับบัณฑิตศึกษาของวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 

3.2 การสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเสริม วิทยช านาญกุล ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง การสอน
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยแนวทางที่สามารถช่วยให้นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษได้มากขึ้น คือ 
การจัดโครงการติวให้นักศึกษา หรืออีกแนวทางหนึ่งคือให้นักศึกษาลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่กรุงเทพฯ  

 
วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

4.1 การสอบวัดคุณสมบัติคุณสมบัติของนักศึกษาปริญญาเอก (Qualifying Examination) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที ได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ

คุณสมบัติของนักศึกษาปริญญาเอก (Qualifying Examination) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ให้ด าเนินการก่อนการขอท าวิทยานิพนธ์ (proposal defense) 
2. การสอบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

2.1 สอบข้อเขียน 
 2.1.1 โดยมีคะแนนสอบในอัตราส่วน 50% ส าหรับนักศึกษาแผน 1.1 และ 60% ส าหรับ
นักศึกษาแผน 2.1 
2.1.2 เนื้อหาในการสอบประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
 - หลักปฏิบัติและการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 - เครื่องมือและวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ส าหรับนักศึกษา รหัสก่อน 62) และใช้
ชื่อวิชาอ่ืน (ส าหรับนักศึกษารหัส 62)  

ทั้งนี้ให้ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้งหัวข้อที่จะสอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนการสอบ 
2.2 สอบปากเปล่า 

  2.2.1 โดยมีคะแนนสอบในอัตราส่วน 50% ส าหรับนักศึกษาแผน 1.1 และ 40% ส าหรับ
นักศึกษาแผน 2.1 
  2.2.2 กรรมการสอบประกอบด้วย กรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
อาจารย์ประจ า 

3. เกณฑ์ในการสอบผ่านคือ ได้คะแนนรวมจากคะแนนสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 60% 

4. สามารถสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าหากไม่ผ่านจะพ้นสภาพนักศึกษา 



 

 

5. การสอบให้สอบข้อเขียนในช่วงเช้าและสอบปากเปล่าในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน 
 
ปิดประชุม เวลา 13.00 น.  
 
 
 

(นางสาวกาญจนา  ทองบัว) 
ผู้จดบันทึกช่วยจ า 

 
 
 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเสริม วิทยช านาญกุล)  
ประธานที่ประชุม 



 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) 
เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมชลธี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเสริม วิทยช านาญกุล   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพร เรืองศรี    กรรมการ 
6. ดร.สุวัฒน์  จุฑาพฤทธิ์      กรรมการ 
7. นางสาวกาญจนา  ทองบัว     เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวดวงเดือน ริยาพันธ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมประธานกรรมการ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเสริม วิทยช านาญกุล)       กล่าวเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การสอบของนางสาวนันท์นภัส สุวรรณรัตน์ 
ประธานกรรมการ(ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเสริม  วิทยช านาญกุล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

นางสาวนันท์นภัส สุวรรณรัตน์ ขอสอบวัดคุณสมบัติ(qualifying examination) ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยจะ
มีการสอบปากเปล่าช่วงเช้า และสอบข้อเขียนช่วงบ่าย 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 ความก้าวหน้าพื้นที่ทุ่งไสไช 
ประธานกรรมการ(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณบุญเสริม วิทยช านาญกุล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ความก้าวหน้าการด าเนินการในพื้นที่ทุ่งไสไชว่ามีการด าเนินโครงการ 3 เรื่อง ดังนี้ 
1. บ่อกุ้ง มีการลงเสาไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และคาดว่าจะสามารถด าเนินการ

เลี้ยงกุ้งได้ประมาณปลายปี 2563 
2. บ่อปู อยู่ระหว่างการออกแบบ 
3. บ่อหอย อยู่ระหว่างการด าเนินการโรงเพาะฝัก 
ซึ่งทั้ง 3 โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการโดยมีระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ปี 



 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

วาระท่ี 3 รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
 ทีป่ระชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมวาระที่ 4.1 ดังนี้ 
 - ข้อ 1 นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ (proposal defense) แก้ไขเป็น 
“นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติก่อนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (proposal defense)” 
 - ข้อ 2 ให้เพ่ิม นักศึกษาแผน 1.2 และ 2.2 
 - ข้อ 3 แก้ไขเป็น เนื้อหาในการสอบประกอบด้วยสองรายวิชาคือ วิชาหลักปฏิบัติและการจัดการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และวิชาเครื่องมือและวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ส าหรับนักศึกษารหัส 57-61) และวิชา
หลักปฏิบัติและการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และวิชาหลักค านึงทางนิเวศวิทยาในการประมง (ส าหรับนักศึกษา
รหัส 62 เป็นต้นไป)   

- ข้อ 5 ตัดออก 
 - ข้อ 6 แก้ไขเป็น กรรมการสอบประกอบด้วยกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ประจ า  
  
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ที่ประชุมมีมติให้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

1. จัดท าเว็บเพจ(Web Page) โดยมอบหมายให้ ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ ด าเนินการ       และให้
กรรมการทุกท่านเป็นแอดมิน(Admin) เพ่ือจะลงข่าวการประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

2. หาทุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาศึกษามากขึ้น 
3. ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยระบุเงื่อนไขต่างๆ 
4. น านักศึกษาระดับปริญญาตรีลงพ้ืนที่ทุ่งไสไชเพ่ือเรียนรู้และเพ่ือเป็นแรงจูงใจ           ให้

นักศึกษาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
   
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
  ที่ประชุมมีมติให้มีการจัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 25 มีนาคม 2563 
 

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 

(นางสาวกาญจนา ทองบัว) 
นักวิชาการอุดมศึกษา 
ผู้จดบันทึกการประชุม 



 

 

 
 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเสริม วิทยช านาญกุล) 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

ประธานกรรมการ 



 

 

บันทึกการประชุมครั้งพิเศษ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) 
ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น. 

โดยการประชุมผ่านระบบ ZOOM 
 
ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเสริม  วิทยช านาญกุล  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพร เรืองศรี    กรรมการ 
6. ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์      กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี 
2. ดร.สรายุทธ  อ่อนสนิท 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00น. 

 การประชุมนี้เป็นวาระพิเศษที่จ าเป็นต้องมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสอบ qualifying examination 
(QE) ของนักศึกษาบัณฑิตปริญญาเอก ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของการสอบ QE ของหลักสูตรนี้ ดังนั้นการจัดระเบียบ
การสอบเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งส าคัญ และประธานฯ คิดว่าการปรึกษาหารือด้วยการพบกับ
กรรมการทุกท่านเป็นตัวบุคคล จะให้ผลดีกว่าการประชุมโดยผ่านสื่อสารทางอิเลคโทรนิค   

การประชุมนี้จัดให้มีระบบการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยการใส่หน้ากากทุกคน และนั่งห่างกัน
ประมาณ 2 เมตร 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
 
วาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1 การยื่นขอสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) 



 

 

     3.1.1 การสอบ QE แบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า โดยนักศึกษาที่เป็นแบบที่มี
การศึกษาในรายวิชาและการท าวิจัย จะมีคะแนนของการสอบข้อเขียน 60% และการสอบปากเปล่า 40%  และ
นักศึกษาที่ศึกษาแบบที่ท าการวิจัยอย่างเดียวจะมีคะแนนของการสอบข้อเขียน 50% และการสอบปากเปล่า 50% 
(ตามรายงานการประชุมของวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563) 

     3.1.2 ช่วงเวลาการขอสอบ QE ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 2ของชั้นปีที่ 2 ของ
นักศึกษาแต่ละคน โดยที่การสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่านั้นไม่จ าเป็นต้องสอบ ในวันเดียวกัน แต่ห่างกันไม่เกิน 
2 สัปดาห์  ในการสอบข้อเขียน นักศึกษามากกว่าหนึ่งคนอาจจะสอบพร้อมกันได้ และอาจใช้ข้อสอบเดียวกันได้  
หากนักศึกษาไม่ได้สอบพร้อมกัน ข้อสอบต้องเป็นข้อสอบคนละชุดในการสอบปากเปล่านักศึกษาต้องสอบแยกกัน 

     3.1.3 รายวิชาที่จะท าการสอบคือรายวิชาบังคับในหลักสูตร ซึ่งได้แก่ 
       1. รายวิชา 932-571 หลักปฏิบัติและการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
            2. รายวิชา 932-572 หลักค านึงถึงนิเวศวิทยาในการประมง 
     3.1.4 การสอบข้อเขียน 

   1. การออกข้อสอบเป็นความรับผิดชอบ/ดูแลของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชานั้นซึ่งจะเป็นผู้
พิจารณาอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ 

   2. ในการประเมินผลสอบ อาจารย์แต่ละท่านประเมินผลสอบในทุกข้อสอบ โดยอาจารย์แต่ละ
ท่านประเมินเป็นการส่วนตัว และใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ scoring rubrics  ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการ
ประเมินของอาจารย์ทุกท่านจะเป็นคะแนนที่นักศึกษาได้รับ 

   3. อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ในการออกข้อสอบและการประเมินผล 
     3.1.5 การประเมินผลการสอบปากเปล่า 

   1. กรรมการสอบประกอบด้วยประธานกรรมการ และคณาจารย์ที่สอนในรายวิชาบังคับ  
ประธานหลักสูตรเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง ยกเว้นว่าจะมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้อาจารย์ท่าน
หนึ่งท่านใดท าหน้าที่แทน 

   2. ระยะเวลาสอบ ไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง 
   3. การประเมินผล ซึ่งค านึงถึงความรู้ทางวิชาการเป็นหลัก และบุคลิก ท่วงท่า  ของการตอบ

และการใช้ภาษา เป็นสิ่งที่ค านึงรองลงมา โดยที่อาจารย์แต่ละท่านให้คะแนนการสอบเป็นอิสระต่อกัน และผลเฉลี่ย
จะเป็นคะแนนที่นักศึกษาได้รับ  อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตั้งค าถามในระหว่างการสอบและสามารถประเมินการ
สอบได ้

 
ปิดประชุมเวลา 11.30น. 
 
 
     (ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเสริม วิทยช านาญกุล) 
               ผู้จดบันทึกและผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
       ประธานกรรมการ 
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ใบประเมินผลการสอบวัดความรู้ของนักศึกษาปริญญาเอก 

จงท้าเครื่องหมาย  ในตารางการประเมิน 

หัวข้อ อธิบายได้ครบถ้วน 
และถูกต้องทุกหัวข้อ 

 
×1.0 

อธิบายในหัวข้อที่ระบุ
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  

 
× 0.75 

อธิบายในหัวข้อที่
ระบุได้ถูกต้อง

บางส่วน 
× 0.50 

อธิบายในหัวข้อที่ระบุ
ได้ถูกต้องเพียงส่วน

น้อย 
× 0.25 

ไม่สามารถอธิบายใน
หัวข้อที่ระบุได้ถูกต้อง
หรือไม่มีการกล่าวถึง 

× 0.00 

คะแนน 
 
 
 

ชนิดของสัตว์น้้าที่ท้าการเพาะเลี้ยง (10 คะแนน) 
ระบุชนิดสัตว์น้ า (2)        
ชื่อวิทยาศาสตร์ (3)       
เหตุผลที่เลือก (5)       

การจัดการพ่อแม่พันธุ์ (15 คะแนน) 
การจัดหาและเตรียม

พ่อแม่พันธุ์ (2) 
      

การปรับสภาพ (1)       
การขุน (1)       

ระบุชนิดของอาหาร
และวิธีการให้อาหาร

พ่อม่พันธุ์ (2) 

      

ระบุวิธีการเพาะ 
ขยายพันธุ์ (3) 

      



 

 

 

หัวข้อ อธิบายได้ครบถ้วน 
และถูกต้องทุกหัวข้อ 

 
×1.0 

อธิบายในหัวข้อที่ระบุ
ได้ถูกต้องเป็น 

ส่วนใหญ่  
× 0.75 

อธิบายในหัวข้อที่
ระบุได้ถูกต้อง

บางส่วน 
× 0.50 

อธิบายในหัวข้อที่ระบุ
ได้ถูกต้องเพียงส่วน

น้อย 
× 0.25 

ไม่สามารถอธิบายใน
หัวข้อที่ระบุได้ถูกต้อง
หรือไม่มีการกล่าวถึง 

× 0.00 

คะแนน 
 
 
 

การจัดการคุณภาพน้า้ส้าหรับพ่อแม่พันธุ์ 
การเปลี่ยนถ่ายน้ า (1)        
มีการตรวจวัดคุณภาพ

น้ า (1) 
      

ระบุค่าคุณภาพน้ าที่
เหมาะสม (1) 

      

มีแนวทางการจัดการ
คุณภาพน้ าหาก
คุณภาพน้ าไม่
เหมาะสม (1) 

      

มีบ่อพักน้ า (1)       
ระบุการบ าบัดน้ าหรือ
วิธีจัดการน้ าทิ้ง (1) 

      

การจัดการลูกพันธุ์ (15 คะแนน) 
ระบุระยะพัฒนาการ 

(2) 
      

ระบุชนิดของ อาหารท่ี
ใช้อนุบาล (2) 

      

ระบุความหนาแน่น 
ของลูกพันธ์ุท่ีเลี้ยง (1) 

      

 



 

 

หัวข้อ อธิบายได้ครบถ้วน 
และถูกต้องทุกหัวข้อ 

 
×1.0 

อธิบายในหัวข้อที่ระบุได้
ถูกต้องเป็น 
ส่วนใหญ่  
× 0.75 

อธิบายในหัวข้อที่
ระบุได้ถูกต้อง

บางส่วน 
× 0.50 

อธิบายในหัวข้อที่ระบุ
ได้ถูกต้องเพียงส่วน

น้อย 
× 0.25 

ไม่สามารถอธิบายใน
หัวข้อที่ระบุได้ถูกต้อง
หรือไม่มีการกล่าวถึง 

× 0.00 

คะแนน 
 
 
 

การจัดการคุณภาพน้้าส้าหรับลูกพันธุ์ 
การเปลี่ยนถ่ายน้ า (2)         
มีการตรวจวัดคุณภาพ

น้ า (1) 
      

ระบุค่าคุณภาพน้ าท่ี
เหมาะสม (2) 

      

มีแนวทางการจัดการ
คุณภาพน้ าหาก

คุณภาพน้ าไม่เหมาะสม 
(2) 

      

มีบ่อพักน้ า (1)       
ระบุการบ าบัดน้ าหรือ
วิธีจัดการน้ าท้ิง (2) 

      



 

 

หัวข้อ อธิบายได้ครบถ้วน 
และถูกต้องทุกหัวข้อ 

×1.0 

อธิบายในหัวข้อที่ระบุ
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  

× 0.75 

อธิบายในหัวข้อที่
ระบุได้ถูกต้อง

บางส่วน 
× 0.50 

อธิบายในหัวข้อที่ระบุ
ได้ถูกต้องเพียงส่วน

น้อย 
× 0.25 

ไม่สามารถอธิบายใน
หัวข้อที่ระบุได้ถูกต้อง
หรือไม่มีการกล่าวถึง 

× 0.00 

คะแนน 
 
 
 

ระบบการเลี้ยงและการจัดการ (30 คะแนน) 
ระบุระบบการเลี้ยง 
เช่น extensive, 
semi-intensive, 
intensive (2) 

      

ระบุระบบน้ าในการ
เลี้ยง (2) 

      

ระบุชนิดของอาหาร 
วิธีการให้อาหาร ระบุ
จ านวนครั้งที่ใช้เลี้ยง

ต่อวัน (7) 

      

มีการตรวจสอบการ
เจริญเติบโต อัตรารอด 
และการปรับอาหาร 

(4) 

      

การอ้างถึงหรือระบุถึง 
FCR (2) 

      



 

 

หัวข้อ อธิบายได้ครบถ้วน 
และถูกต้องทุกหัวข้อ 

 
×1.0 

อธิบายในหัวข้อที่ระบุ
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  

 
× 0.75 

อธิบายในหัวข้อที่
ระบุได้ถูกต้อง

บางส่วน 
× 0.50 

อธิบายในหัวข้อที่ระบุ
ได้ถูกต้องเพียงส่วน

น้อย 
× 0.25 

ไม่สามารถอธิบายใน
หัวข้อที่ระบุได้ถูกต้อง
หรือไม่มีการกล่าวถึง 

× 0.00 

คะแนน 
 
 
 

การจัดการคุณภาพน้า้ส้าหรับการเลี้ยง 
การเปลี่ยนถ่ายน้ า 

(2) 
      

มีการตรวจวัด
คุณภาพน้ า (1) 

      

ระบุค่าคุณภาพน้ าที่
เหมาะสม (3) 

      

มีแนวทางการจัดการ
คุณภาพน้ าหาก
คุณภาพน้ าไม่
เหมาะสม (3) 

      

มีบ่อพักน้ า (1)       
ระบุการบ าบัดน้ า

หรือวิธีจัดการน้ าทิ้ง 
(3) 

      

 

 

 

 



 

 

หัวข้อ อธิบายได้ครบถ้วน 
และถูกต้องทุกหัวข้อ 

 
×1.0 

อธิบายในหัวข้อที่ระบุได้
ถูกต้องเป็น 
ส่วนใหญ่  
× 0.75 

อธิบายในหัวข้อที่
ระบุได้ถูกต้อง

บางส่วน 
× 0.50 

อธิบายในหัวข้อที่ระบุ
ได้ถูกต้องเพียงส่วน

น้อย 
× 0.25 

ไม่สามารถอธิบายใน
หัวข้อที่ระบุได้ถูกต้อง
หรือไม่มีการกล่าวถึง 

× 0.00 

คะแนน 
 
 
 

การจัดการสุขภาพสัตว์น้้า (20 คะแนน) 
ระบุโรค (3)       

ระบุอาการ (3)       
ระบุสาเหตุการเกิด

โรค (7) 
      

ระบุแนวทางในการ
ควบคุม ป้องกัน และ

จัดการโรค (7) 

      

การเก็บเกี่ยวและการตลาด (10 คะแนน) 
ระบุวิธีการจับ (5)       
ระบุวิธีการขาย (5)       

คะแนนรวม       
 
 

        ลงฃ่ือ ........................................................................................ 

                                                                     (                                                                  ) 

                                                                                               ผู้ประเมิน
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ใบคะแนนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานานชาติ) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
ชื่อ – สกุล........................................................................................................ 

 
ล้าดับ เกณฑ์ น้้าหนัก คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร    
 1.1 การตอบค าถาม 10   
 1.2 การแก้ปัญหา 10   
 1.3 ความตั้งใจมุ่งมั่นในการศึกษา 10   
 1.4 เข้าใจหลักสูตร 10   
2. ความสามารถทางวิชาการ 25   
3. ความรู้พื้นฐานเฉพาะทางเกี่ยวกับหลักสูตร 25   
4. คุณธรรม จริยธรรม 10   
 รวม 100   

 
 
 

ผลการสอบสัมภาษณ์ 
 ( ) ผ่าน 
 ( ) ไม่ผ่าน เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
       ลงชื่อ……………………………………………… 
             (……………………..………………………) 
                คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
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