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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ฉบับนี้  จัดทำขึ้นโดยหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเอกสารในการตรวจการประเมินคุณภาพตามระบบ CUPT QA 
ระดับหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1  
การกำกับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ระดับบัณฑิตศึกษา 11 ข้อ สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 -11 สำหรับผล
การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน 7 ระดับนั้น  
สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  

AUN คะแนน 
AUN 1 Expected Learning Outcomes 3 
AUN 2 Programme Specification 3 
AUN 3 Programme Structure and Content 3 
AUN 4 Teaching and Learning Approach 3 
AUN 5 Student Assessment 4 
AUN 6 Academic Staff Quality 4 
AUN 7 Support Staff Quality 3 
AUN 8 Student Quality and Support 4 
AUN 9 Facilities and Infrastructure 4 
AUN 10 Quality Enhancement 3 
AUN 11 Output 3 
 
 AUN 1 การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ระดับ 3) หลักสูตรกำหนดให้คุณภาพของมหาบัณฑิต
ต้องเป็นไปตาม ELO ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  
 AUN 2 รายละเอียดของหลักสูตร (ระดับ 3) หลักสูตรมีการทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้
เนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ โดยสื่อสารรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรผ่านสื่อใน
ช่องทางที่หลากหลาย อาทิ การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เครือข่ายศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน เครือข่าย
ออนไลน์ และการเข้าพบหน่วยงานหลัก ๆ ที่ใช้บัณฑิตของหลักสูตร เป็นต้น 
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 AUN 3 โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (ระดับ 3) หลักสูตรได้ออกแบบวิชาและเนื้อหา
รายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ ELO ทั้ง 5 ด้าน และออกแบบให้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา
อย่างเป็นระบบ  
 AUN 4 วิธีการเรียนและการสอน (ระดับ 3) หลักสูตรมีปรัชญาของหลักสูตรชัดเจน มีการจัดการเรียน
การสอนได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาดังแสดงในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
โดยเน้นวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น บรรยาย ศึกษาจากกรณีศึกษา ศึกษาดูงาน อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประกอบการสอน เพ่ือให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสนับสนุนให้นักศึกษามี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะของการเป็นนักวิจัย ทักษะด้านการสื่อสารภาษาสากล 
(อังกฤษ) และทักษะทางด้านเทคโนโลยี  
 AUN 5 การประเมินผลผู้เรียน (ระดับ 4) มีกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้ถูกกำหนดและระบุไว้อย่างชัดเจนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียน
ครอบคลุมการประเมินการรับนักศึกษา การประเมินระหว่างเรียน ประเมินเพ่ือสำเร็จการศึกษา โดยการ
ประเมินผลนักศึกษาในแต่ละรายวิชาได้ถูกระบุไว้ใน มคอ.3 หลักสูตรมีกลไกป้อนกลับผลการประเมินผู้เรียน ฯ 
 AUN 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (ระดับ 4) หลักสูตรให้ความสำคัญทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ของอาจารย์ผู้สอน คือ มีจำนวนผู้สอนที่เหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
กำหนด มีภาระงานขั้นต่ำรวม 4 ด้าน คือ การสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการทำวิจัยเป็นที่ยอมรับ สำหรับการสรรหาและคัดเลือก 
การประเมินผล การเลื่อนตำแหน่งเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดและสอดรับกับการพัฒนางานของ
หลักสูตรและสาขาฯ 
 AUN 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (ระดับ 3) หลักสูตรให้ความสำคัญกับบุคลากรสายสนับสนุน
เช่นกัน เพราะมีส่วนสำคัญในการช่วยการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านปริมาณ
และคุณภาพ มีการวางแผน การสรรหาและคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะผ่านระบบ 
TOR Online และ Competency Online และให้การสนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรร
งบประมาณรองรับ 
 AUN 8 การสนับสนุนและคุณภาพของผู้เรียน (ระดับ 4) หลักสูตรได้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่
หลักสูตรต้องการ มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และมีการเรียน
รายวิชาปรับพ้ืนฐานสำหรับผู้เรียนที่ไม่ตรงสาขา มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คำปรึกษา มีระบบ
ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน มีการจัดกิจกรรมแนะนำการเรียน และมีการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในหลายรูปแบบ 
 AUN 9 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระดับ 4) คณะและหลักสูตรมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งมหาวิทยาลัยก็จัดสิ่งอำนวยความความสะดวก
ไว้เช่นกัน 
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 AUN 10 การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร (ระดับ 3) หลักสูตรมีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยมีการปรับปรุง
โครงสร้าง รายวิชา คำอธิบายรายวิชา นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชามีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยนักศึกษา
เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาวิธีการเรียนการสอน และในแต่ละปีจะมีการจัดทำรายงานการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 AUN 11 ผลผลิต (ระดับ 3) หลักสูตรมีระบบการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตและมีการติดตามอย่าง
สม่ำเสมอ และมี benchmark กับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 จากผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรที่กล่าวมา โดยภาพรวมของการประเมิน 
หลักสูตรมีระดับคะแนน 3 - 4 ซึ่งทางหลักสูตรมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพ่ือผลิตบัณฑิตอันเป็นที่  
พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน และดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการประกันคุณภาพของ 
ASEAN University Network  
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บทที่ 1 
ส่วนนำ 

 
1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะเศรษฐศาสตร์แห่งแรกของภาคใต้ โดยสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2546 ในปัจจุบันมีหลักสูตรระดั บปริญญาตรี  
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ และหลักสูตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  

วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์เป็นองค์กรผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์  
ที่แข็งแกร่งทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน 

พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 
2) สร้างงานวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่จากบริบทของภาคใต้ ประเทศ และอาเซียน 
3) ให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของสังคมและชุมชน เพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ค่านิยม ใฝ่รู้ ทุ่มเท ทำงานเป็นทีม เน้นเชิงรุก 

สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร อยู่ภายใต้สาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตร โดยหลักสูตรได้เริ่มเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ซึ่งจัดการเรียนการสอน
ภาคพิเศษ จนในปีการศึกษา 2559 ได้เริ่มรับนักศึกษาภาคปกติด้วย แต่นักศึกษาสนใจหลักสูตรภาคปกติน้อย
มาก ได้ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งล่าสุดเป็นการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 มีปรัชญา
ของหลักสูตร คือ เป็นหลักสูตรที่มุง่ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
และมีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพลวัต บูรณาการเพ่ือ
กำหนดนโยบายหรือ/และวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนมีความสามารถในการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเกษตร
และธุรกิจเกษตรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ผลิต 
ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีวิสัยทัศน์ มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรเชิงพลวัต รวมทั้งเป็น
มหาบัณฑิตที่มีความสามารถและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการจัดการในการ
แก้ปัญหาและจัดการการเกษตรและธุรกิจเกษตรได้อย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม 
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หลักสูตรมีจุดเด่นหลายประการ เช่น มีการบ่มเพาะผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 

สอดคล้องกับความเป็นจริงในโลกธุรกิจและการทำงาน มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทุ่มเทเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างอาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของหลักสูตร การบริหารหลักสูตรมีมาตรฐาน นักศึกษาได้รับความรู้ที่ตรงกับ
ชื่อหลักสูตร เป็นที่ยอมรับและเชื่อม่ันในสังคม เป็นต้น 
 
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในการบริหารหลักสูตร ดำเนินการโดย
ฝ่ายจัดการหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการหลักสูตรหรือประธานหลักสูตร รองผู้อำนวยการหลักสูตร
หรือรองประธานหลักสูตร และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 2 คน โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ซึ่งมีทั้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทั้งในคณะและภายนอก ปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 8 คน และมี
การประชุมปีละ 3 ครั้ ง ) เป็นผู้ ให้ ความเห็ นชอบในประเด็นสำคัญภายใต้ระเบี ยบมหาวิทยาลั ย 
สงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารหลักสูตร การบริหารงบประมาณภายใต้
ระเบียบค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย และดำเนินการในบริบทของคณะ ทั้งนี้ เนื่องจากคณะเศรษฐศาสตร์ยัง
ไม่มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแยกจากคณะกรรมการประจำคณะ 
 สำหรับโครงสร้างการบริหารจัดการแสดงดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

ในการบริหารบุคลากร เน้นประสิทธิภาพการทำงานตาม TOR (https://tor.psu.ac.th/) และงานที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องทำงานได้หลายอย่างและเบ็ดเสร็จเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
เพียง 2 คน โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารงานของคณะและมหาวิทยาลัย  

ผู้อำนวยการหลักสูตร 
รองผู้อำนวยการหลักสูตร 

 

 

 

ฝ่ายจัดการ 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าทีก่ารเงินและธุรการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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การบริหารงบประมาณเน้นหลักประสิทธิภาพ (efficiency) กล่าวคือ ประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุด 

สอดรับกับเป้าหมายการทำงาน ในการจัดสรรงบประมาณ คำนึงถึงจุดคุ้มทุน (break-even point) การพ่ึงพา
ตนเองและมีความยั่งยืนของหลักสูตรภาคพิเศษ  

สำหรับภาคปกติ จนถึงปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคพิเศษ เพื่อประหยัดทรัพยากร 
เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาค่อนข้างน้อย และนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาคปกติมีความยินดีที่จะเรียนร่วมกับ
นักศึกษาภาคพิเศษในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
 
4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 

คณะได้ดำเนินงานตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) และหลักสูตรมีการดำเนินงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา CUPT QA และดำเนินการตาม มคอ.2 ในหมวดที่  7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 

5.1  โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร มีหน่วยกิตรวม 37 หน่วยกิต 

ประกอบด้วย 3 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2  และแผน ข โดยมีโครงสร้างหลักสูตรใน
แต่ละแผน ดังนี้  

- แผน ก แบบ ก1 

- วิทยานิพนธ์    37 หน่วยกิต 

- แผน ก แบบ ก2  

- หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือก    3 หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์    19 หน่วยกิต 

- แผน ข 

- หมวดวิชาบังคับ   16 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือก   15 หน่วยกิต 

- สารนิพนธ์     6 หน่วยกิต 
สำหรับผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานปริญญาตรีไม่ตรงสาขา หลักสูตรจัดให้เรียนวิชาปรับพ้ืนฐานจำนวน 2 วิชา 

คือวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ และเครื่องมือเชิงปริมาณพ้ืนฐาน ตามความเหมาะสม รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต 
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5.2 อาจารยป์ระจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 7 คน (ตารางที่ 2.2 ของบทที่ 2) ในจำนวนนี้ มีระดับ
ปริญญาเอก 7 คน  มีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน ในส่วน
ของอาจารย์ผู้สอน มีทั้งอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้ าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักในปีการศึกษา 2562 มี 4 คน ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ (อาจารย์  
1 คน สามารถเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 5 คน) 

5.3 บุคลากรสนับสนุน 
หลักสูตรมีบุคลากรสนับสนุน 2 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่การเงิน

และธุรการ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลในส่วนงานสนับสนุนหลักสูตรทั้งภาคพิเศษและภาคปกติ และทำหน้าที่
ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับคณะและมหาวิทยาลัยในฝ่ายต่าง ๆ 

5.4 นักศึกษา 
จนถึงปัจจุบัน (ภาคการศึกษาท่ี 3/2562) หลักสูตรได้เปิดรับนักศึกษามาแล้ว 22 รุ่น จำนวน 756 คน 

ซ่ึงผู้ เรียนส่วนใหญ่ทำงานแล้ว โดยผู้ เรียนมาจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 28  
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 27 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 16 ทำงานธนาคาร ร้อยละ 13 และ 
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 16  

นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตร มีพ้ืนฐานปริญญาตรีที่หลากหลาย ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาใน
หลักสูตรทั้งหมด 64 คน (รวมนักศึกษาที่เพ่ิงรับและนักศึกษาตกค้าง) นักศึกษาส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 89 เลือก
เรียนแผน ข กล่าวคือ มีนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก ทำวิทยานิพนธ์ 7 คน หรือ ร้อยละ 11 ของนักศึกษา
ทั้งหมด 

5.5  ผู้สำเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 4 คน  

5.6  ศิษย์เก่า 
จนถึงปัจจุบัน หลักสูตรมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 20 รุ่น รวม 635 คน และศิษย์เก่าได้มีการจัดตั้ง 

“ชมรมธุรกิจเกษตร” ขึ้น ตั้งแต่ปี 2552 ด้วยการสนับสนุนของหลักสูตร ในทุก ๆ ปี หลักสูตรและชมรมธุรกิจ
เกษตร จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกชมรม  หลักสูตร เครือข่ายธุรกิจเกษตร และ
ผู้สนใจทั่วไป โดยกิจกรรมที่จัดร่วมกัน เช่น การบรรยายพิเศษ/เสวนาในหัวข้อทางธุรกิจเกษตรที่น่าสนใจ การ
ดูงานทางด้านธุรกิจเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ชมรมศิษย์เก่า ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม
สำคัญของหลักสูตร เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ การบรรยายพิเศษในรายวิชา กิจกรรมดูงานในรายวิชา กิจกรรม
แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต 

5.7  งบประมาณ 
สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษ การบริหารหลักสูตรอาศัยงบประมาณจากเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา

เป็นหลัก ซึ่งทุกปีหลักสูตรจะจัดทำงบประมาณรายจ่ายเสนอให้คณะพิจารณาอนุมัติ โดยในปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) หลักสูตรมีงบประมาณรายจ่าย 1.96 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นงบในแผนงานการจัด
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การศึกษา ร้อยละ 48.9 แผนงานบริหารการศึกษา ร้อยละ 40.2 และที่เหลือร้อยละ 10.9 เป็นแผนงาน
สนับสนุนการศึกษา 

สำหรับหลักสูตรภาคปกติใช้งบประมาณรายได้ของคณะและงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้าง
น้อย เพราะค่าใช้จ่ายหลายรายการใช้งบประมาณของภาคพิเศษ 

5.8  สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดหา และบริการให้นักศึกษาแล้ว

หลักสูตรได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติม  
สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยและคณะ เช่น 

- ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

- ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

- ห้องเรียน ใช้บริการอาคารของคณะ 

- ห้องอ่านหนังสือคณะ  

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะ 

- ลานกิจกรรมคณะ 
สิ่งอำนวยความสะดวกของหลักสูตร เช่น 

- คอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์สำหรับบริการนักศึกษา  

- ห้องพักเบรค (Study Room) 

- วารสารและหนังสือใหม่ที่ไม่มีในศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 

- บริการยืม-คืนหนังสือของหลักสูตร  

- บริการเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 
โดยภาพรวม สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้มีอย่างเพียงพอและเข้าถึงได้ง่าย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งอำนวยความสะดวกของคณะและสำนักงานหลักสูตรสามารถเข้าใช้ได้ทุกวัน รวมทั้งวัน
เสาร์และวันอาทิตย์ 



14 

 
2. รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2548+2558 
สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

(สำหรับกรณีที่มีนักศึกษาบางส่วนอยู่ในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2548 และบางส่วนอยู่ในหลักสูตรที่อิง
เกณฑ์ สกอ 2558 หรือหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2558 มีผลแล้วในปีการศึกษา 2562 ไม่ว่าจะรับ

นักศึกษาหรือไม่) 

ประจำปีการศึกษา 2562 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

…………………………………………………………. (ลายเซ็นต)์ 
                     (รองศาสตราจารย์ ดร. สุธัญญา  ทองรักษ์) 

                                                                  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                              วันที่........30 มิถุนายน 2563........... 

 
ผู้ประสานงานเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
1. ชื่อ  ดร.ไชยยะ  คงมณี        
    ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
    โทรศัพท ์074-282478  E-mail chaiya.k@psu.ac.th  
2. ชื่อ นางสาวกัญญ์รินท์ สุทธิตันตยาภรณ์    
    ตำแหน่ง  เลขานุการหลักสูตร     
    โทรศัพท ์074-282484   E-mail kanyarin.s@psu.ac.th  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูเกี่ยวกับหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       สาขาวิชา     เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร    พ.ศ. 2559  
(สำหรับ พ.ศ. กรุณาระบุ พ.ศ. ของหลักสูตรฉบับล่าสุดที่ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว ณ วันที่เขียน
รายงานฉบับนี้) 
หลักสูตรฉบับลา่สุดผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 378(8/2558) วันที่ 17 ก.ย. 2559 
(ดูได้จากตัวเล่มหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อที่ 6)  
โดยมีกำหนดเปิดสอนในเดือน  สิงหาคม  พ.ศ.   2560   (ดูได้จากตัวเล่มหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อที่ 6)  
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ (แบบฟอร์มผสม 2548+2558) 

เกณฑ์ข้อ 1 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร  
(ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ 2558 เพราะถือว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดปัจจุบัน (ในหลักสูตรปรับปรุง) ได้ทำ
หน้าที่แทนอาจารย์ประจำหลักสูตรชุดเก่าแล้ว) 
 

 กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรในตาราง1.1 
ตารางที่ 1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร    

ตาม มคอ. 2 
(ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) 

 

ณ ปัจจุบัน (หากอยู่ระหวา่งการ
เสนอชื่อขอเปลี่ยนแปลง/ปรับลด/
เพิ่ม กรุณาระบุขั้นตอน เช่นอยู่
ระหว่างเข้าที่ประชุม กก.บว.) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษา1 
(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

ตรง สัมพันธ ์

1. รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์* 1. รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์* - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of 
Missouri Columbia, U.S.A., 2538 

- M.Ag.S. (Natural Resource Management), 
U. of Queensland, Australia, 2532 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2527 

  

2. ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย* 2.  ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย* - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of 
Giessen, Germany, 2551 

- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2538 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2532 

  

3. รศ.ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระ
ตระกูล* 

 

3. Dr. Ferdoushi Ahmed*   - Ph.D. (Environment & Development), U. 
of Kebangsaan Malaysia, Malaysia, 2011 

- M.Sc. (Home Economics) U. of Dhaka, 
Bangladesh, 2002 

- B.Sc. (Home Economics) U. of Dhaka, 
Bangladesh, 2000 

  

4. ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร. 
อารี วบิูลย์พงศ์ 

4. ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี - Ph.D. (Agribusiness Management), Asian 
Institute of Technology, 2560 

- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2543 

- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),  
ม.สงขลานครินทร์, 2539 

  

 
1 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ

ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 
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รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร    

ตาม มคอ. 2 
(ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) 

 

ณ ปัจจุบัน (หากอยู่ระหวา่งการ
เสนอชื่อขอเปลี่ยนแปลง/ปรับลด/
เพิ่ม กรุณาระบุขั้นตอน เช่นอยู่
ระหว่างเข้าที่ประชุม กก.บว.) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษา1 
(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

5. ผศ.ดร.อรอนงค์  ลองพิชัย 5. ผศ.ดร.อรอนงค์  ลองพิชัย - Ph.D. (Agricultural Systems), Asian 
Institute of Technology, 2555 

- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 
2547 

- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 
2545 

  

6. ดร.ไชยยะ  คงมณี 6. ดร.ไชยยะ  คงมณี - Ph.D. (Economics), Montpellier SupAgro, 
France, 2558 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),  
ม.รามคำแหง, 2547 

- วท.บ. (เทคโนโลยีการยาง), ม.สงขลานครินทร์, 
2541 

  

หมายเหตุ: กรณุาใส่เคร่ืองหมาย (*) ท้ายชื่ออาจารย์ประจำหลักสตูรที่ทำหน้าท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

1.1 ก. ในระหว่างปีการศึกษาที่ทำการประเมินในครั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน 
(ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ยังดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่2 (หมายถึงยังมีการจ้างงานตั้งแต่เริ่มปีการศึกษาที่ทำ
การประเมินในครั้งนี้ จนถึงปัจจุบันหรือไม่) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
       1.1 ข. อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ทำหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา (สอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) และปฏิบัติหน้าที่เต็ม
เวลา3 หรือไม่ 

 
2 ก. ในอดีตเคยพบว่า ในหลักสตูรจำนวนหนึ่งยังคงมีชื่ออาจารย์ที่เสยีชีวิตแล้ว หรืออาจารย์ที่เกษียณแล้ว (และไม่ได้รับการ
จ้างต่อ) เป็นอาจารย์ประจำหลักสตูร ซึ่งไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 
ข. หากผู้ประเมินสืบค้นการจ้างงานของอาจารย์ท่านใดใน  https://dss.psu.ac.th/dss_person/main.asp  แล้วไม่พบ
หลักฐาน  หลักสูตรควรมีหลักฐานเป็นสัญญาการจ้างงาน   
ค. สัญญาการจ้างงานตามข้อ ข ต้องเป็นสัญญาจ้างอย่างน้อย 9 เดอืน (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557) 
3 อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อหรือมีปัญหาสุขภาพหรือมีอุปสรรคจากเหตุอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา จะไม่
เข้าเกณฑ์ในข้อนี้  
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 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน4 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 ประเมินไม่ได้ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข้อ 1.3 อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มหีน้าที่สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชานี้ (หลักสูตรนี้)5หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) ทีร่ับเข้าใหม่ตั้งแต่ 14 
พ.ย. 2558 มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าทำงาน6 

หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ (เพ่ิงรับเข้าทำงาน) ในปีการศึกษาที่ประเมิน
หรือไม่ 
 ไม่มี กรุณาข้ามไปตอบข้อถัดไป            

 
4 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว 
กรณี ยั งไม่ มีการประกาศ ให้ อ้ างอิ งจากกลุ่ มสาขาวิชาเดี ยวกัน ในตารางของ ISCED (International Standard 
Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2) 
5ก. สกอ กำหนดเกณฑ์ส่วนนี้มีเพราะเกรงว่าหลักสูตรอาจใส่ช่ืออาจารย์เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงใน
หลักสูตร ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรควรมีหลักฐานที่แสดงว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านได้สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา เช่น มีชื่อปรากฏเป็นผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร 
ข. อาจารย์แต่ละท่านสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้
นัน้มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐาน พศ. 2558) 
6สกอ กำหนดเกณฑ์ว่า อาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑม์าตรฐาน พศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ (14 พ.ย. 2558) ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ  
 แต่ในระยะ 2 ปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ 2558 (14 พย. 2558-13 พ.ย. 2560) 
คณะกรรมการอุดมศึกษาให้มีการทดลองนำร่องโดยให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถกำหนดวิธีการของตนเองเพื่อใช้
ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม 
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 มี กรุณาระบุรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรที่รับเข้าใหม่ในปีการศึกษาท่ีประเมิน 

1 DR. FERDOUSHI AHMED   
2................................................................ 
3................................................................ 

 อาจารย์ข้างต้นมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าทำงานหรือไม่ 
 มี (เป็นไปตามเกณฑ์)            
 ไม่มี (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์) โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  

 
ข้อ 1.5 อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มคีุณวุฒิดังนี้หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................... ............. 
 
ข้อ 1.6 อาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) มผีลงานทางวิชาการ 
ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
-มีจำนวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจัย 
กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 
ผลงาน ภายใน 2 ปี หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ปี 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ที่ปรากฏชื่อใน
คอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1) โดยรายงานแยกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 
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2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) หากมีผลงานไม่ครบ 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่  
กรุณาวงเล็บระบุท้ายชื่ออาจารย์ว่าเป็น “อาจารย์ใหม่ (อายุงานไม่ถึง 5 ปี)” 

(หากผลงานเป็น proceeding กรุณาระบุเลขหน้าด้วยเพ่ือให้รู้ว่าไม่ได้เป็นบทคัดย่อเพียงอย่างเดียว 
ทั้งนี้  proceeding ที่มีเฉพาะบทคัดย่อไม่สามารถนับว่าเป็นผลงานตามเกณฑ์นี้ได้) 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรท่านที่  1 ชื่อ  รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์   

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และพลากร สัตย์ซื่อ. 2558. การประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติระยะที่ 1 “โครงการวิจัยเรื่อง ความเสถียรของ
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
2) ธีระพงศ์ จันทรนิยม สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ. 2558. 
สารพันปัญหาคาใจปาล์มน้ำมัน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน). 58 หน้า. 
3) สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2560. รายงานโครงการพัฒนา
กลุ่มเกษตรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
4) สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2561. การพัฒนาเกษตรกรราย
ย่อยแบบมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพพิทักษ์
ปาล์ม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  10 (3) เดือน พฤษภาคม – 
มิถุนายน: 185-199. 
5) สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2562.โครงการศึกษาการนำ
มาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (TSPO) ไปปฏิบัติใช้. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
6) สุธัญญา ทองรักษ์, สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2562. การผลิตปาล์มน้ำมันอย่าง
ยั่งยืน: คู่มือสำหรับเกษตรกรรายย่อย. ร้านนคร อินเตอร์พริ้น: นครศรีธรรมราช. 
7) จักรกฤษณ์ กันแสงแก้ว สุธัญญา ทองรักษ์ และ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. 
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 8(3) เดือนกันยายน-ธันวาคม 
2563. 
8) ติยพร ชูโฉม สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และสุธัญญา ทองรักษ์. (2563). พฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตและ
ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับโยเกิร์ตที่ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . 8(2) เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2563. 
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9 )  Ferdoushi Ahmed, Sutonya Thongrak, Sirirat Kiapathomchai, Md. Shahin Mia and Aree 
Wiboonpongse. (2019 ). Trends in Poverty and Income Inquequality in Urban Malaysia: Emerging 
Issues and Challenges. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 
ISSN: 2277-3878. Volume-8 Issue-2S9, September 2019: 517-523. 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรท่านที่  2 ชื่อ   ผศ.ดร.สิริรัตน์   เกียรติปฐมชัย  

รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) Kusuma, B. A., S. Kiatpathomchai and N. Hanani AR. 2016. The Impact of Minimart on 
Traditional Shop in Malang East Java, Indonesia.  Russian Journal of Agriculture and 
Socio-economic Science. 1(49): January 2016. 
2) ธีระพงศ์ จันทร์นิยม สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ. 2558. 
สารพันปัญหาคาใจปาล์มน้ำมัน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน). 58 หน้า. 
3) สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2560. รายงานโครงการพัฒนา
กลุ่มเกษตรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
4) สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2561. การพัฒนาเกษตรกรราย
ย่อยแบบมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพพิทักษ์
ปาล์ม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  10 (3) เดือน พฤษภาคม – 
มิถุนายน: 185-199. 
5) สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2562.โครงการศึกษาการนำ
มาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (TSPO) ไปปฏิบัติใช้. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
6) สุธัญญา ทองรักษ์, สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2562. การผลิตปาล์มน้ำมันอย่าง
ยั่งยืน: คู่มือสำหรับเกษตรกรรายย่อย. ร้านนคร อินเตอร์พริ้น: นครศรีธรรมราช. 
7) จักรกฤษณ์ กันแสงแก้ว สุธัญญา ทองรักษ์ และ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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8) ติยพร ชูโฉม สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และสุธัญญา ทองรักษ์. (2563). พฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตและ
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  เกณฑ์ข้อ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ 2558 เพราะถือว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดปัจจุบัน (ในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง) ได้ทำหน้าที่แทนอาจารย์ชุดเก่าแล้ว) 

 
ข้อ 2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านมีชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตามท่ีระบุใน
คอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) ทำหน้าที่ ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (นั่นคือ อยู่ใน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกท่าน) หรือไม ่
 เป็นไปตามเกณฑ์    
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข้อ 2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย 
“*”) 
ทุกท่านอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา7 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย 
“*”) 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ (ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน) 

 
7 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ใน
ประเด็น “อยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา” ว่าควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความ ที่ประชุมได้ให้
หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์คนใหม่มาทดแทน หากได้มกีารสรรหาอาจารย์ใหม่
มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดบัคณะแล้ว 
ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยไดม้ีการดำเนินการให้มีอาจารย์ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา กรณีที่ตีความเป็นกรณีของอาจารย์
ประจำหลักสตูร แต่นา่จะรวมถึงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 
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           ก. หลักสูตรของท่านได้ระบุชัดเจนในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการใช่หรือไม่ (หรือสภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นว่า หลักสูตรของท่านเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการใช่หรือไม่)8 
 ใช่            
 ไม่ใช่  
          ข. หลักสูตรของท่านเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุในข้อ 2.4 หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
(หมายเหตุ: ผู้ประเมินจะตรวจสอบเกณฑ์ในข้อนี้โดยใช้ฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่) 
 
ข้อ 2.5 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ใช่หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท อย่างน้อย 3 ราย 
ปริญญาเอก อย่างน้อย 3 ราย  

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 
คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็น
รายกรณ ี

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 โปรดระบุรายละเอียดหากหลักสูตรของท่านมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน้อยกว่าที่กำหนด และอยู่
ระหว่างการเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษ า
พิจารณา 

 
8 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสตูรที่นำเอาความรูห้ลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ใน
การเรยีนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตรส์ารสนเทศ (ภมูิศาสตร+์เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)  

ตัวอย่างหลักสตูรทีไ่ม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธรุกิจ การศกึษาเพื่อการพัฒนา (ท่ีมา : คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
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(เช่น ข้อมูลวันที่หลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัย ผลการพิจารณาของ กกอ. ในปัจจุบัน หรือความคืบ
หน้าต่างๆ)................................................................................................................... .......................................... 
 
ข้อ 2.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามท่ีระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) มีคุณวุฒิดังนี้หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 

ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 

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

-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
-มีจำนวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 
กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สำเร็จการศึกษาอย่าง
น้อย 1 ผลงาน ภายใน 2 ปี หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ผลงาน 
ภายใน 5 ปี 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
        กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ในคอลัมน์ที่ 2 
ของตาราง 1.1) แยกเป็นรายบุคคล โดยรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 ก.ค. 2563 
(2019) หากมีผลงานไม่ครบ 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ กรุณาวงเล็บระบุท้ายชื่ออาจารย์
ว่าเป็น “อาจารย์ใหม่ (อายุงานไม่ถึง 5 ปี)” 
 



27 

 
***กรุณาระบุเฉพาะข้อมูลของอาจารย์ที่ยังไม่ได้รายงานในหัวข้อ 1.6 ***** 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านที่ .1... ระบุชื่อ-สกุลศ./รศ./ผศ./อาจารย์
......................................................................... 

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

 (กรุณาระบุเพิ่มชื่อและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมเติมจนครบจำนวน) 
 

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

หมายเหตุ: หากนักศึกษาเรียนในหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. XXXX  
ถ้า พ.ศ. XXXX คือ 2558 หรือก่อนหน้านั้น แสดงว่านักศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2548  
ถ้า พ.ศ. XXXX คือ 2560 หรือหลังจากนั้น แสดงว่านักศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2558 
ถ้า พ.ศ. XXXX คือ 2559 กรุณาตรวจสอบในตัวเล่มหลักสูตรว่าใช้เกณฑ์ สกอ 2548 หรือ 2558 

กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป็นอาจารย์ประจำ 
(ไม่รวมวิชาวิทยานิพนธ์) 
หมายเหตุ ในเกณฑ์ข้อ 3 นี้ ให้ระบุเฉพาะอาจารย์ผู้สอนที่ยังดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ ต้องยังเป็นบุคลากรประจำของ
มหาวิทยาลัย 

หากไม่มีรายวิชาสอนในหลักสูตรเลย สามารถข้ามข้อนี้ได้ และกรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน
ช่องว่างต่อไปนี้              

.....................  ไม่มีวิชาสอนในหลักสูตร 
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ตารางที่ 3.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป็นอาจารย์ประจำ  (ไม่รวมวิชา
วิทยานิพนธ์) 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่

เป็นอาจารย์ประจำ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

มีประสบการณ์สอนใน
ระดับมหาวิทยาลยักี่ป ี

(นับถึงเดือน ส.ค. ของปีที่
ทำการประเมินในครั้งนี้) 

กรุณาระบ ุ
1) รหัสวิชาที่สอน 

2) วิชาดังกล่าวเรียนโดยนกัศึกษาที่อยู่ใน
หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2548 หรือ 2558 

1. รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of 
Missouri Columbia, U.S.A., 2538 
- M.Ag.S. (Natural Resource 
Management),  U. of Queensland, 
Australia, 2532 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร,์ 
2527 

35 ปี 1. วิชา878-512  2548  2558 
2. วิชา878-513  2548  2558 
3. วิชา878-536  2548  2558 

2.  ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติ
ปฐมชัย 

- Ph.D. (Agricultural Economics), U. of 
Giessen, Germany, 2551 
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2538 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2532 

19 ปี 1. วิชา878-514  2548  2558 
2. วิชา878-522  2548  2558 
 

3. ผศ.ดร.ปรัตถ  พรหมมี - Ph.D. (Agribusiness Management), 
Asian Institute of Technology, 2560 
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2543 
- วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร),  
ม.สงขลานครินทร์, 2539 

19 ปี 1. วิชา878-513  2548  2558 
2. วิชา878-529  2548  2558 
 
 

4. ผศ.ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย - Ph.D. (Agricultural Systems), Asian 
Institute of Technology, 2555 
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2547 
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
ม.สงขลานครินทร์, 2545 

13 ปี 1. วิชา878-511  2548  2558 
 

5. ดร.ไชยยะ  คงมณี - Ph.D. (Economics),  
U. of Montpellier SupAgro, France, 2558 
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),  
ม.รามคำแหง, 2547 
- วท.บ. (เทคโนโลยีการยาง),  
ม.สงขลานครินทร์, 2541 

14 ปี 1. วิชา878-513  2548  2558 
2. วิชา878-515  2548  2558 
3. วิชา878-534  2548  2558 
4. วิชา878-596  2548  2558 

6. ดร.กันยา อัครอารีย ์ - ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546 
- วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดภุัณฑ์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2542 

10 ปี 1. วิชา878-528  2548  2558 
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ข้อ 3.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย (ตามที่ระบุในตารางที่ 3.1) มีคุณวุฒิตาม
เกณฑ์ต่อไปนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ สกอ เกณฑ์ 
ปริญญาโท 2558 -มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน  

ปริญญาเอก 
 

2558 -มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
-ในกรณีรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทาง
วิชาการต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน9 

 

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

ข้อ 3.2 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย (ตามที่ระบุในตารางที่ 3.1) มี
ประสบการณ์ด้านการสอนหรือไม่ 

 
9 ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสำเร็จการศึกษา 
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 
0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อ ง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ  
           ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 3.3 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยทุกท่าน (ตามท่ีระบุในตารางที่ 3.1) มีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ต่อไปนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 -เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และ 
-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
-มีจำนวนอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (เป็นงานวิจัย
หรือไม่ก็ได้) 
-กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทาง
วิชาการหลังสำเร็จการศึกษา สามารถอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับปริญญาโทได้ 

2548 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการทำ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือไม่ (นั่นคือมี
ผลงานทางวิชาการ--ในที่นี้ไม่ระบุจำนวนชิ้นหรือกรอบเวลา) 

 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำทุกท่าน (ท่ีระบุในตาราง 3.1) 
แยกเป็นรายบุคคล โดยรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) หากไม่มี
ผลงาน 1 ชิ้นใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ กรุณาวงเล็บระบุท้ายชื่ออาจารย์ว่าเป็น “อาจารย์ใหม่” 
(อายุงานไม่เกิน 5 ปี) (หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 

 
***กรุณาระบุเฉพาะอาจารย์ท่านที่ยังไม่รายงานผลงานในหัวข้อ 1.6 หากเหมือนกันทุกประการไม่ต้องรายงาน
ซ้ำ 
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อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 1 ระบุชื่อ-สกุล  ดร.กันยา  อัครอารีย์   

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

1) Auckara-aree, K. , W. Kongkaew, S. Wittayasilp, and N. Sirivongpaisal.  2017.  Role of 
supply chain management in supporting agroindustry: A study case from Thailand, pp.1-
8.   In Proceedings of the International Conference on Chemistry and Engineering in 
Agroindustry (ICoChEA). Polytechnic ATI Padang, Indonesia, October 26-27, 2017. 
2) มานัส มาสวิเศษ, กิตติ เจิดรังสี และ กันยา อัครอารีย์. 2558. การปรับปรุงวิธีการคิดค่าขนส่งไข่ไก่
จากฟาร์มสู่ลูกค้า. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558. วันที่ 8 พฤษภาคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หน้า 1,213-1,222 
3) พรนภา หนูทิม, วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว, นิกร ศิริวงศ์ไพศาล, กันยา อัครอารีย์ และสุริยา จิรสถิตสิน. 
2560. การศึกษารูปแบบการขนส่งปาล์มน้ำมันสภาพปัจจุบันและต้นทุนการขนส่งภายในโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ครั้งที่ 17, วันที่ 21–23 ตุลาคม 2560. โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล, หาดใหญ่, สงขลา. หน้า 
17–25. 
4) นิรมล ศรีไหม, รัญชนา สินธวาลัย , เสกสรร สุธรรมานนท์ , และ กันยา อัครอารีย์. 2560. การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวยางสำหรับติดโลหะ. การ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17, วันที่ 21–23 ตุลาคม 
2560. โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล, หาดใหญ่, สงขลา. หน้า 378–384. 
5) กันยา อัครอารีย์ , นิกร ศิริวงศ์ไพศาล , วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว , และ ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล. 2561. 
การศึกษาแนวทางการจัดตั้งจุดรวบรวมเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัด
น้ำมันปาล์ม. งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561, วันที่ 23–26 
กรกฎาคม 2561. โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ , อุบลราชธานี. หน้า 1480–
1484. 

 

เกณฑ์ข้อ 4. อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
(การประเมิน: อาจารย์พิเศษท่ีสอนนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์สกอ 2548 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ 

2548 
 อาจารย์พิเศษที่สอนนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2558 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์ สกอ 2558) 

 กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป็นอาจารย์พิเศษ (ไม่
รวมวิชาวิทยานิพนธ์) 
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อาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์หมายถึงอาจารย์ที่ได้ทำการสอนจริงในช่วงปีการศึกษาที่ประเมิน มิใช่

รายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ปรากฏอยู่ในตัวเล่ม มคอ. 2 หรือเล่มหลักสูตร 
อาจารย์พิเศษตามเกณฑ์ข้อนี้ คือ อาจารย์ที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ที่สังกัด

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นอาจารย์ประจำ 
 
ตารางที่ 4.1 อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ไม่รวมวิชาวิทยานิพนธ์) 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์พิเศษ

ที่เป็นผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีที่สำเร็จการศึกษา

ทุกระดับ 

มีประสบการณ์สอน
ในระดับ

มหาวิทยาลัยกี่ปี 
(นับถึง ส.ค. ของปี
ที่ทำการประเมินใน

ครั้งนี้)   

กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
1) รหัสวิชาที่สอน 
2) หน่วยกิตของวิชาที่สอน 
3) ชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้
ประสานงานรายวิชา 
4) กรุณาระบุสังกัด (สถานที่ทำงาน) ของ 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้ประสานงาน
รายวิชาที่ระบุในข้อ 3 

1. -   กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
1) รหัสวิชาที่สอน 

2) หน่วยกิตของวิชาที่สอน 
3) ชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้
ประสานงานรายวิชา 

4) กรุณาระบุสังกัด (สถานที่ทำงาน) ของ 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้ประสานงาน
รายวิชาที่ระบุในข้อ 3 

 
 
ข้อ 4.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที่ 4.1) มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ต่อไปนี้
หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ สกอ เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
 

2558 -มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
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ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ สกอ เกณฑ์ 
ปริญญาเอก 
 

2558 -มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
-ในกรณีรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทาง
วิชาการต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน10 

2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 4.2 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที่ 4.1) มีประสบการณ์ด้านการสอน
หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 

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

ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อ ง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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4.3 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษทุกท่าน (ตามที่ระบุในตารางที่ 4.1) มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์
ต่อไปนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก11 

2558 -เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และ 
-เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
-มีจำนวนอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

2548 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการทำ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือไม่ (นั่นคือมี
ผลงานทางวิชาการ--ในที่นี้ไม่ระบุจำนวนชิ้นหรือกรอบเวลา) 

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

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

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

(กรุณาระบุชื่ออาจารย์และรายการผลงานวิชาการเพ่ิมเติมตามต้องการจนครบ) 
 
 

 
11 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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เกณฑ์ข้อ 5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก  
(การประเมิน: อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์สกอ. 2548 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์
สกอ. 2548 อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ. 2558 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ. 
2558) 

การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลักฯในปีการศึกษาที่ประเมิน เลือกตอบดังนี้ 
 มีการแต่งตั้ง ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 5.1) 
 ไม่มีการแต่งตั้ง ฯ (ข้ามไปทำ ข้อ 6) 

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

ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์

หลัก (+ตำแหน่งทาง
วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสำเรจ็
การศึกษา(ทุกระดบั

การศึกษา) 

ระบุช่ือ-รหัสของนักศึกษาท่ีอาจารย์ในคอลัมน์แรกเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลักในทุกหลักสตูร (ทั้ง
หลักสตูรนี้และหลักสตูรอื่น ๆ) กรณุาวงเล็บท้ายชื่อนักศึกษาว่าอยู่
ในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2548 หรือ 2558 
-นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
รวมทั้งที่รักษาสถานภาพ 
***ข้อมูล ณ วันท่ีเขียนรายงานผลฉบับน้ี*** 

1. รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ ์ - Ph.D. (Agricultural 
Economics), U. of 
Missouri Columbia, 
U.S.A., 2538 
- M.Ag.S. (Natural 
Resource Management), 
U. of Queensland, 
Australia, 2532 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.
สงขลานครินทร์, 2527 

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธห์ลักของ 
1. 5811221047 – นายเดชา แสงมิ่ง (สกอ 2548) 
2. 5911221004 – นางสาวณฉัตร ยงุคุณ (สกอ 2548) 
3. 5911221027 – นางสาวนันทิยา บำรุงสุข (สกอ 2548) 
4. 6011220001 - นางสาวลาอัลลา ดารากัย (สกอ 2558) 
5. 6011221009 - นายปริญญา เรืองไหรัญ (สกอ 2558) 
6. 6011221011 - นางสาวพัชรประภา สังขวัตร (สกอ 2558) 
7. 6011221016 - นางสาวสุขุมาล แจ้งเพียร (สกอ 2558) 
8. 6011221017 - นางสาวสุภาพร เปสิโต (สกอ 2558) 
9. 6011221025 – นางสาววรรณา ลิ่มพัฒนพิทักษ์ (สกอ 2558) 
10. 6111221009 - นางสาววาสนา บานเย็น (สกอ 2558) 

2. ผศ.ดร.สิรริัตน์ เกียรติ
ปฐมชัย 

- Ph.D. (Agricultural 
Economics), U. of 
Giessen, Germany, 2551 
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 
2538 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. 5911220004 - นางสาวธารทิพย์ โสดาหวัง (สกอ 2548) 
2. 6011221008 - นางนิศากร รัตนถาวร (สกอ 2558) 
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธห์ลักของ 
1. 5811221046 – นายอนุวัต ชำนาญคราด (สกอ 2548) 
2. 6011221001 - นางสาวกฤตชญา ชนะสิทธ์ิ (สกอ 2558) 
3. 6011221010 - นายพลชนก นวลมาก (สกอ 2558) 
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ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์

หลัก (+ตำแหน่งทาง
วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสำเรจ็
การศึกษา(ทุกระดบั

การศึกษา) 

ระบุช่ือ-รหัสของนักศึกษาท่ีอาจารย์ในคอลัมน์แรกเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลักในทุกหลักสตูร (ทั้ง
หลักสตูรนี้และหลักสตูรอื่น ๆ) กรณุาวงเล็บท้ายชื่อนักศึกษาว่าอยู่
ในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2548 หรือ 2558 
-นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
รวมทั้งที่รักษาสถานภาพ 
***ข้อมูล ณ วันท่ีเขียนรายงานผลฉบับน้ี*** 

ม.เกษตรศาสตร์, 2532 4. 6011221012- นายพิรุณ วงศ์ชนะ (สกอ 2558) 
5. 6011221014 - นางสาววิชชุนาถ หมาดหยัน (สกอ 2558) 
6. 6011221024 - นายมาโนช จินดาดวง (สกอ 2558) 
7. 6111221002 - นางสาวปทิตตา สิทธิการ (สกอ 2558) 
8. 6111221017 - นางสาวอภิรดี มณีโชติ (สกอ 2558) 
9. 6111221018 - นางสาวธัญญา คงทอง (สกอ 2558) 

3. ผศ.ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย - Ph.D. (Agricultural 
Systems), Asian Institute 
of Technology, 2555 
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 
2547 
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 
2545 

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. 5911220006 – นางสาวหทัยชนก สกุณี (สกอ 2548) 
2. 6011221015 – นางสาวณิชา ตันติรักษ์ธรรม (สกอ 2558) 
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธห์ลักของ 
1. 5911221005 – นายธัญวุชร สันจิ (สกอ 2548) 
2. 5911221008 - นางสาวธารารัตน ์หัชบูรณ์ (สกอ 2548) 
3. 5911221012 – นางสาวเนตรภริมณ์ ศรสีุวรรณ (สกอ 2548) 
4. 5911221026 - นางสาวอาลียาห์ หมัดเหลาะ (สกอ 2548) 
5. 5911221028 - นายศรัณส์ ธเนศธำรง (สกอ 2548) 
6. 6011221023 – นางสาวณัฐธิดา ตาแก้ว (สกอ 2558)  
7. 6111221015 - นางสาวน้ำผึ้ง ตันชาลี (สกอ 2558)  
8. 6111221020 - นางสาวสุภาวดี เขียวเล่ง (สกอ 2558)  

4. DR.FERDOUSHI 
AHMED 

- Ph.D. (Environment & 
Development), U. of 
Kebangsaan Malaysia, 
Malaysia, 2011 

- M.Sc. (Home 
Economics) U. of 
Dhaka, Bangladesh, 
2002 

- B.Sc. (Home Economics) 
U. of Dhaka, Bangladesh, 
2000 
 

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. 6111220002 - MR.ARGA RAMADHANA (สกอ 2558) 

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธห์ลักของ 
1. 6111221001 - นางสาวกัลยา ศรขีวัญ (สกอ 2558)  
2. 6111221003 - นางสาวปัทมนันท์ เทพชุม (สกอ 2558)  
3. 6111221005 - นางสาวภัชอิงคกานต์ สงหนู (สกอ 2558) 
4. 6111221011 - นายอนวัช เบญจางคประเสริฐ (สกอ 2558) 
5. 6111221019 - นายภานุวัฒน์ ช่วยสกุล (สกอ 2558) 
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ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์

หลัก (+ตำแหน่งทาง
วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสำเรจ็
การศึกษา(ทุกระดบั

การศึกษา) 

ระบุช่ือ-รหัสของนักศึกษาท่ีอาจารย์ในคอลัมน์แรกเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลักในทุกหลักสตูร (ทั้ง
หลักสตูรนี้และหลักสตูรอื่น ๆ) กรณุาวงเล็บท้ายชื่อนักศึกษาว่าอยู่
ในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2548 หรือ 2558 
-นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
รวมทั้งที่รักษาสถานภาพ 
***ข้อมูล ณ วันท่ีเขียนรายงานผลฉบับน้ี*** 

5. ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมม ี - Ph.D. (Agribusiness 
Management), Asian 
Institute of Technology, 
2560 
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2543 
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร),  
ม.สงขลานครินทร์, 2539 

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธห์ลักของ 
1. 5811221001 - นางสาวกมลรัตน ์ ธรรมโชโต (สกอ 2548) 
2. 5811221019 - นางสาวนิชชานันท์  จันทรเพชร (สกอ 2548) 
3. 5911221012 - นางสาวเนตรภิรมณ์ ศรสีุวรรณ (สกอ 2548) 
4. 6011220002 - นางสาวโสมสรุีย์ คชนูด (สกอ 2558) 
5. 6011221005 - นางสาวเทียนขวัญ บินดุเหล็ม (สกอ 2558) 
6. 6011221007 - นางสาวนาถนรินทร์ ลอยลิบ (สกอ 2558) 
7. 6011221027 – นางสาวจริยาภรณ์ วังสะปราบ (สกอ 2558) 
8. 6111221006 นางสาวรัตนด์ามารถ ศรีเกษตรกุล (สกอ 2558) 
9. 6111221007 นางสาวรูฮานี สะแลมัน (สกอ 2558) 
10. 6111221008 นางสาวลลดา พุธจันทร์ (สกอ 2558) 

  
ข้อ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านมีชื่อเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.112 (ข้อนี้ประเมินเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ในหลักสูตรที่อิง
เกณฑ์ สกอ 2558 เท่านั้น เกณฑ์ 2548 ระบุให้เป็นเพียงอาจารย์ประจำเท่านั้น) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
 
 
 
 

 
12 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ. ศ. 2548 ในข้อ 7.5 ระบุว่า ในกรณีที่มี
ความจำเป็นยิ่ง เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ทำ
หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม 

“อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาสำเรจ็การศึกษา หาก
นักศึกษาได้รบัอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระก่อนการเกษียณอายุ (จากคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557) แต่ต้องมีหนังสือมอบหมายงานจากคณะอยา่งเป็นทางการ 
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ข้อ 5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักทุกท่านมีคุณวุฒิดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ สกอ เกณฑ์ 
ปริญญาโทและเอก 
 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (แต่ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร) 

2548 อาจารย์ประจำวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งไม่
ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน13  

 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่านมีผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ์ 
สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท
และเอก 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (หลักสูตร
ปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 
 กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทำหน้าที่เป็น 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลัง สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้น 
ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี 

 
13 ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสำเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (บันทึก
ข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
ข. อาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรนับคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก (หากมีการเทียบเท่าอย่างเป็นทางการโดย สกอ.) และสามารถ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ หากมีเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน  
ค. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจำใน
สถาบันเท่านั้น 
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ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ์ 
สกอ 

เกณฑ์ 

2548 ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
(ดูเชิงอรรถท่ี 8)14 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ทุกท่านในปัจจุบัน โดยแยกเป็นรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 
(2020) หากมีผลงานไม่ครบ 3 ชิ้นใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ กรุณาวงเล็บระบุท้ายชื่ออาจารย์ว่าเป็น 
“อาจารย์ใหม่” (อายุงานไม่เกิน 5 ปี) (หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ให้รายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 

 
***กรุณาระบุเฉพาะที่แตกต่างจากหัวข้อ 1.6 (หากเหมือนกันทุกประการไม่ต้องรายงานซ้ำ) 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์ท่านที่ ....1..... ระบุชื่อ-สกุล ศ./รศ./ผศ./อาจารย์
............................... 

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

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

 (ระบุชื่ออาจารย์และรายการผลงานวิชาการจนครบตามจำนวน) 
 
 
 
 
 

 
14 ส ำหรบักำรประเมินตำมเกณฑ์ พ.ศ. 2548 เกณฑ์ข้อนี้ไม่นำไปตัดสินว่าการดำเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็นข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร
หลักสูตรนำไปพัฒนา 
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ข้อ 5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์หลักมีภาระงานตามเกณฑ์ดังนี้ (หลักสูตรปริญญาโทและ
เอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 

เกณฑ์ สกอ. 2558 มีดังนี้ 
คุณวุฒิ-ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ เกณฑ์ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ์

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน  

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

ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน 

อาจารย์ประจำหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและดำรงตำแหน่งระดับศาสตราจารย์  

ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน 
แต่สามารถเสนอต่อสภาสถาบันให้สามารถรับนักศึกษาได้ไม่
เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจำเป็นต้องดูแล
นั ก ศึ กษ าม ากกว่ า  15  คน  ให้ ข อความ เห็ น ชอบ จาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

หมายเหตุ: สำหรับสารนิพนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 
15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้
กับจำนวนนักศึกษาที่ทำสารนิพนธ์ แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

 

เกณฑ์ สกอ 2548 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 5 คน แต่สามารถดูแลนักศึกษาไม่เกิน 10 คนได้หาก

สภาสถาบันเห็นชอบ  สำหรับสารนิพนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วน
จำนวนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาที่ทำสารนิพนธ์ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 
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  เป็นไปตามเกณฑ์15 (ประเมินภาระงาน ณ วันที่จัดทำรายงานนี้)  

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 

เกณฑ์ข้อ 6 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ  
(การประเมิน: อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์สกอ. 2548 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์
สกอ. 2548 อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ. 2558 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ 
2558) 

 กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์
ประจำในตารางข้างล่าง อาจารย์ประจำ คือ ผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ ต้องยังเป็นบุคลากรประจำของ
มหาวิทยาลัย 
 ***อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมในข้อนี้ต้องเป็น**อาจารย์ประจำ**(แต่ไม่ต้อง
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ระบุในตารางท่ี 1.1 ก็ได้) 

 มีการแต่งตั้ง ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 6.1) 
 ไม่มีการแต่งตั้ง ฯ (ข้ามไปทำ ข้อ 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15นับนักศึกษาที่อาจารย์ดูแลที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้งผู้ที่รักษาสถานภาพในทุก
หลักสูตรไม่เฉพาะหลักสูตรที่ประเมินนี้ การประเมินจะพิจารณาข้อมูล ณ วันที่รายงานผล 
 หากนักศึกษาที่อาจารย์ดูแลทั้งหมดอยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 2548  การประเมินจะใช้เกณฑ์ 2548   
หากนักศึกษาที่อาจารย์ดูแลทั้งหมดอยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 2558 การประเมินจะใช้เกณฑ์ 2558   
แต่หากอาจารย์ท่านใดมีนักศึกษาทั้งในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2548 และ2558 ผลการประเมินอาจมีความ
ขัดแย้งกันเฉพาะกรณีที่อาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ในกรณีนี้ ผลการประเมินจะเป็น 
“มีข้อสังเกต” (เช่น มีนักศึกษาเกณฑ์ 48จำนวน 8 คน และมีนักศึกษาเกณฑ์ 58 จำนวน 2 คน) 
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ตารางที่ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ (นับ
เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ไม่ต้องนับการทำหน้าที่ในหลักสูตรอ่ืนสำหรับเกณฑ์
ส่วนนี้) 

ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม  

(ระบุตำแหน่งทางวิชาการด้วย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสำเรจ็การศกึษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบุช่ือ-รหัสของนักศึกษาท่ีอาจารย์ในคอลัมน์แรกเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เฉพาะในหลักสูตรนี้) กรณุา
วงเล็บท้ายชื่อนักศึกษาว่าอยู่ในหลกัสูตรที่อิงเกณฑ์ 
สกอ 2548 หรือ 2558 
***ข้อมูล ณ วันท่ีเขียนรายงานผลฉบับน้ี*** 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม   
1. รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ ์ - Ph.D. (Agricultural Economics), 

U. of Missouri Columbia, 
U.S.A., 2538 

- M.Ag.S. (Natural Resource 
Management), U. of 
Queensland, Australia, 2532 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.สงขลา
นครินทร์, 2527 

1. 6111220002 - MR.ARGA  RAMADHANA (สกอ 
2558)  

2. 5911220004 - นางสาวธารทิพย์ โสดาหวัง (สกอ 
2548) 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม   
- - - 

 
ข้อ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำทุกท่านมี
คุณวุฒิดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ สกอ เกณฑ์ 
ปริญญาโทและเอก 
 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ไม่จำเป็นว่า ต้องเป็นวุฒิในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน) 

2548 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน16  

 
16 ก. คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มี
การประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนว
ทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2) 
ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อ ง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ  
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 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
 ข้อ 6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมทุกท่านที่เป็นอาจารย์ประจำมี  
มีผลงานทางวิชาการดังนี ้

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ์ 
สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท
และเอก 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (หลักสูตร
ปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)  

2548 ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ร่วมในปัจจุบันทุกท่านที่เป็นอาจารย์ประจำ โดยแยกเป็นรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 
2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020)  (กรณีอาจารย์ท่ีดูแลนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ สกอ 48 หาก
ไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
 
***กรุณาระบุเฉพาะที่แตกต่างจากหัวข้อ 1.6 หากเหมือนกันทุกประการไม่ต้องรายงานซ้ำ) 
 

 
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจำในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
นั้น เทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมท่านที่ .....1.... ชื่อ.ระบุชื่อ-สกุลศ./รศ./ผศ./อาจารย์
.................. 

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

(กรุณาระบุชื่ออาจารย์และรายการผลงานวิชาการจนครบตามจำนวน) 
 

เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(การประเมิน: อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์สกอ. 2548 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์
สกอ. 2548 อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์ สกอ 2558 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ. 
2558) 

      การแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธร์่วมฯในปีการศึกษาที่ประเมิน เลือกตอบดังนี้ 
 มีการแต่งตั้ง ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 7.1) 
 ไม่มีการแต่งตั้ง ฯ (ข้ามไปทำ ข้อ 8) 

 
ตารางที่ 7.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์
ร่วม (กรุณาระบุตำแหน่งทางวิชาการ ถ้ามี) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่สำเร็จการศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบชุื่อ-รหัสของนักศึกษาที่
อาจารย์ในคอลัมน์แรกเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เฉพาะ
ในหลักสูตรนี้) กรุณาวงเล็บท้าย
ชื่อนักศึกษาว่าอยู่ในหลักสูตรที่
อิงเกณฑ์ สกอ 2548 หรือ 
2558 
***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงาน

ผลฉบับนี้*** 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
1. ศ./รศ./ผศ./อาจารย์……..   
2.   
3.   
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อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม 
1.   
2.   
3.   
 
ข้อ 7.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก
ท่านมีคุณวุฒิดังนี้ 
ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ์ 
สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท
และเอก 
 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หากไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

2548 มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ งไม่ต่ำกว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 9 หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับความ
เห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการ
แต่งตั้งแล้ว17 

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

 
17 ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อ ง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ  
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจำในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
นั้น เทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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 หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนด กรุณาระบุรายละเอียดต่อไปนี้ (ถ้ามีคุณวุฒิตามเกณฑ์ กรุณาข้ามข้อนี้ ไปยังข้อ 7.2) 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านที่ 1 
ที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนด   ชื่อ.................................................. 

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
............................................................................................................................. ... 
.................................................. 

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

(เพ่ิมเติมรายชื่อและข้อมูลจนครบตามจำนวน) 
 
 ข้อ 7.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมทุกท่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก มีผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ระดับของ
หลักสตูร 

เกณฑ ์ เกณฑ ์

ปริญญาโท 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี) 
หากไม่มีผลงานตามที่กำหนด ต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

ปริญญาเอก 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง (ไม่
จำกัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี) 
หากไม่มีผลงานตามที่กำหนด ต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

ปริญญาโท/เอก 2548 มีประสบการณ์ในการทำวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมทุกท่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์หรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................................ ...... 
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กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ร่วมทุกท่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยแยกเป็นรายบุคคล (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี แต่
ต้องตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่านที่ ..1..  
ระบุชื่อ-สกุล ศ./รศ./ผศ./อาจารย์...................................................................... 
ชื่อของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือไม่) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

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

(กรุณาเพ่ิมเติมรายชื่อและข้อมูลจนครบตามท่ีได้ระบุในตาราง 7.1) 
 

 หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม ที่ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่มีผลงานตามที่กำหนด กรุณาระบุรายละเอียดต่อไปนี้ (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นผลงาน
ภายใน 5 ปี แต่ในเกณฑ์ 2558 ระบุว่าต้องตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์) 
 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมทีเ่ป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านที่ 1 
ชื่อ.................................................. 

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
......................................................................................................................................................... ................ 
........................................................................................................................ ................................................. 

ชื่อของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
ว่า ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
หรือไม่) 
................................................................ ......................................................................................... ................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
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2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านที่ 2 
ชื่อ.................................................. 

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
....................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 

ชื่อของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
ว่า ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
หรือไม่) 
................................................................................... ...................................................................... ................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 
หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก บาง
ท่านไม่มีผลงานตามที่กำหนด กรุณาระบุรายละเอียดต่อไปนี้ (ถ้ามีผลงานตามเกณฑ์ กรุณาข้ามข้อนี้ ไปยัง
เกณฑ์ถัดไป ข้อ 8) 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านที่ 1 
(ซึ่งไม่มีผลงานตามเกณฑ์) ชื่อ.................................................. 
ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ว่า 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือไม่) 
.........................................................................................................................................................................  
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านที่ 2 
(ซึ่งไม่มีผลงานตามเกณฑ์) ชื่อ.................................................. 
ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ว่า 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือไม่) 
............................................................................................................................. ............................................ 
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
(สามารถเพ่ิมเติมรายชื่อและข้อมูลได้ตามต้องการ) 
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เกณฑ์ข้อ 8 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
(การประเมิน: คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ์สกอ. 2548 ให้
ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ. 2548 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิง
เกณฑ์ สกอ. 2558 ให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์สกอ. 2558) 

      การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน เลือกตอบดังนี้ 
 มีการแต่งตั้ง ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 8.1) 
 ไม่มีการแต่งตั้ง ฯ (ข้ามไปทำ ข้อ 9) 

 
 กรุณากรอกข้อมูลในตารางที่ 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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ตารางที่ 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาที่แต่งตั้งในปีการศึกษาที่ทำการประเมินในครั้งนี้ 

รหัส-รายชื่อนกัศึกษาที่สอบ
วิทยานพินธ์/สารนพินธ ์

และนักศึกษาว่าอยู่ในหลกัสูตรที่อิง
เกณฑ์ สกอ 2548 หรือ 2558 

รายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ์/สารนพินธ์ 

เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

สถาบัน 

หน่วยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นิพนธ์/สารนิพนธ์สังกัด 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษาทกุระดับ 

***วิทยานิพนธ์***     
1. รหัส-ชื่อนักศึกษา 
5911220001 - นายจกัรกฤษณ์  
กันแสงแก้ว 
หลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2548 
หลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2558 

1.ประธานคณะกรรมการสอบคือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ 
พรหมมี 

อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ - Ph.D. (Agribusiness Management), Asian Institute 
of Technology, 2560 

- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2543 

- วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2539 
2.อาจารย์ที่ปรกึษาหลักคือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทอง
รักษ์ 

อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Missouri 
Columbia, U.S.A., 2538 

- M.Ag.S. (Natural Resource Management), U. of 
Queensland, Australia, 2532 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2527 
3.อาจารย์ที่ปรกึษารว่มคือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ 
เกียรติปฐมชัย 

อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Giessen, 
Germany, 2551 

- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2538 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2532 
คณะกรรมการสอบที่ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คือ 
4.รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ 
เชาวนพูนผล 

อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ - Ph.D. (Economics), U. of New England, 
Australia, 2549 

- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2536 

- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2533 
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รหัส-รายชื่อนกัศึกษาที่สอบ

วิทยานพินธ์/สารนพินธ ์
และนักศึกษาว่าอยู่ในหลกัสูตรที่อิง

เกณฑ์ สกอ 2548 หรือ 2558 

รายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ์/สารนพินธ์ 

เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

สถาบัน 

หน่วยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นิพนธ์/สารนิพนธ์สังกัด 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษาทกุระดับ 

2. รหัส-ชื่อนักศึกษา 
6111220002 - Arga Ramadhana 
หลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2548 
หลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2558 

1.ประธานคณะกรรมการสอบคือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ 
เกียรติปฐมชัย 

อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Giessen, 
Germany, 2551 

- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2538 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2532 
2.อาจารย์ที่ปรกึษาหลักคือ  
Dr. Ferdoushi Ahmed 

อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ - Ph.D. (Environment & Development), U. of 
Kebangsaan Malaysia, Malaysia, 2554 

- M.Sc. (Home Economics), U. of Dhaka, 
Bangladesh, 2545 

- B.Sc. (Home Economics), U. of Dhaka, 
Bangladesh, 2543 

3.อาจารย์ที่ปรกึษารว่มคือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทอง
รักษ์ 

อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Missouri 
Columbia, U.S.A., 2538 

- M.Ag.S. (Natural Resource Management), U. of 
Queensland, Australia, 2532 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2527 
คณะกรรมการสอบที่ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คือ 
4.รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ 
เชาวนพูนผล 

อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ - Ph.D. (Economics), U. of New England, 
Australia, 2549 

- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2536 

- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2533 
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รหัส-รายชื่อนกัศึกษาที่สอบ

วิทยานพินธ์/สารนพินธ ์
รายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ์/สารนพินธ์ 

เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

สถาบัน 

หน่วยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นิพนธ์/สารนิพนธ์สังกัด 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษาทกุระดับ 

***สารนิพนธ์***     

1. รหัส-ชื่อนักศึกษา 
5911221011-นางสาวนิรุสลินดา 
มะเต๊ะ 
 หลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2548 
หลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2558 

1.ประธานคณะกรรมการสอบ คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ 
เกียรติปฐมชัย 

อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Giessen, 
Germany, 2551 

- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2538 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2532 
2.อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ  
พรหมมี 

อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ - Ph.D. (Agribusiness Management), Asian Institute 
of Technology, 2560 

- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2543 
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2539 

คณะกรรมการสอบที่ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คือ 
3. ดร.ไชยยะ คงมณี อาจารย์ประจำ 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ - Ph.D. (Economics), MontpellierSupAgro, France, 
2558 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.รามคำแหง, 2547 

- วท.บ. (เทคโนโลยีการยาง), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
2. รหัส-ชื่อนักศึกษา 
5811221047-นายเดชา แสงมิ่ง 
 หลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2548 
หลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์ สกอ 2558 

1.ประธานคณะกรรมการสอบ คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ 
เกียรติปฐมชัย 

อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Giessen, 
Germany, 2551 

- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2538 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2532 
2.อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทอง
รักษ์ 

อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Missouri 
Columbia, U.S.A., 2538 

- M.Ag.S. (Natural Resource Management), U. of 
Queensland, Australia, 2532 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2527 
คณะกรรมการสอบที่ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คือ 
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รหัส-รายชื่อนกัศึกษาที่สอบ

วิทยานพินธ์/สารนพินธ ์
รายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ์/สารนพินธ์ 

เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

สถาบัน 

หน่วยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นิพนธ์/สารนิพนธ์สังกัด 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษาทกุระดับ 

3. ดร.ไชยยะ คงมณี อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ - Ph.D. (Economics), MontpellierSupAgro, France, 
2558 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.รามคำแหง, 2547 

- วท.บ. (เทคโนโลยีการยาง), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
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 ข้อ 8.1 จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ข้อนี้สำหรับกรณีของวิทยานิพนธ์
เท่านั้น ไม่รวมถึงสารนิพนธ์)  
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ สกอ  เกณฑ์ 
ปริญญาโท 2558 อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน 
ปริญญาเอก 2558 อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน 
ปริญญาโท-เอก 2548 ประกอบด้วยอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน (ไม่ระบุ

จำนวน) 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
ข้อ 8.2 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ข้อนี้สำหรับกรณีของวิทยานิพนธ์เท่านั้ น ไม่รวมถึงสาร
นิพนธ์) 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ สกอ  เกณฑ์ 
ปริญญาโท 2558 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ปริญญาเอก 2558 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกสถาบัน 
ปริญญาโท-เอก 2548 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเข้าสอบ
วิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 

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

      การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน เลือกตอบดังนี้ 
 มีการแต่งตั้ง ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 8.1) 
 ไม่มีการแต่งตั้ง ฯ (ข้ามไปทำ ข้อ 10) 

 
ข้อ 9.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ (ที่ระบุในตารางที่ 8.1 ว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย) 
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรดังที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 (สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 
2558) และเป็นอาจารย์ประจำ (สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 2548)  
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด............................................................... ................... 
 
ข้อ 9.2 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ที่ระบุในตารางที่ 8.1) มี
คุณวุฒิดังนี้ 

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ์ สกอ เกณฑ์ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  

2548 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 9 หรือเป็นผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้ง
ให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว (ปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)18 

 
18 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อ ง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ชี่ยวชาญเฉพาะจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดย
บัณฑิตวิทยาลัย) 
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวชิาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปดิสอนสถาบนัอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
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 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
 
 ข้อ 9.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ที่ระบุในตารางที่ 8.1) มี
ผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ์ 
สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 ผลงานที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
 กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทำหน้าที่เป็น 
อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลัง สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 
ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้
เกณฑ์เดียวกัน) 

2548 ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย โดยแยกเป็นรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 
(2020) หากมีผลงานไม่ครบ 3 ชิ้นใน 5 ปีย้อนหลังและเป็นอาจารย์ใหม่ กรุณาวงเล็บระบุท้ายชื่ออาจารย์ว่า
เป็น “อาจารย์ใหม่” (อายุงานไม่เกิน 5 ปี) (หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ให้รายงานผลงานที่เก่า
กว่านั้นได้) 
 
***กรุณาระบุเฉพาะที่แตกต่างจากหัวข้อ 1.6 หากเหมือนกันทุกประการไม่ต้องรายงานซ้ำ) 
 
 
 

 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ท่านที่ 1 ชื่อ ...................... 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) (หากไม่มีผลงานวิจัยใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง ให้รายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
1) .......................................................................................................................... .............................. 
2) ......................................................................................................................................... ............... 
3) ................................................................................................................ ........................................ 
4) .......................................................................................................................... .............................. 

       หากเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ไม่มีวุฒิหรือผลงานตามเกณฑ์ ดูเชิงอรรถท่ี 18) ให้ระบุข้อมูลที่แสดงความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 
........................................................................................  ............................................................................... 

 

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

       การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน เลือกตอบ
ดังนี้ 

 มีการแต่งตั้ง ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 8.1) 
 ไม่มีการแต่งตั้ง ฯ (ข้ามไปทำ ข้อ 11) 
 

ข้อ 10.1 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ท่ีระบุในตารางที่ 8.1) มีคุณวุฒิดังนี้ 
ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ์ 
สกอ 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน)  
หากไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

2548 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 9 หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่
ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ สกอ.
รับทราบการแต่งตั้งแล้ว (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน) 

 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................  
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 หากผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนด กรุณา
ระบุรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. กรรมการวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านที่ 1 ที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนด 
ชื่อ.................................................. 
ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ที่สอบ
........................................................................................  ............................................................................... 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
........................................................................................ ................................................................................ 
........................................................................................ ................................................................................ 
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา …………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 (สามารถเพ่ิมเติมชื่อและข้อมูลได้ตามต้องการ) 
 
 ข้อ 10.2 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ที่ระบุในตารางที่ 8.1) มีผลงานทาง
วิชาการดังนี้ 

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ์ สกอ เกณฑ์ 

ปริญญาโท 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ ใน
ฐานข้อมูลที่ เป็นที่ ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นผลงาน
ภายใน 5 ปี) 
หากไม่มีผลงานตามที่กำหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

ปริญญาเอก 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการ ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี) 
หากไม่มีผลงานตามที่กำหนด ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดย
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ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ์ สกอ เกณฑ์ 

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

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2548 มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

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

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ท่ี
ระบุในตารางที่ 8.1) โดยแยกเป็นรายบุคคล (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี) แต่ต้องตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์สำหรับกรณีของการสอบของนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 2558 
(เกณฑ์ 2548 ไม่ระบุตรงนี้)  

 
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่านที่ 1  
ชื่อ รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล 
      ชื่อของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นกรรมการ
สอบ (กรุณาระบุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือไม่) 
 
เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
       ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1) เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2562. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักไมโครกรีนของผู้บริโภคใน
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 47 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค. 2562): หน้า 359-366. 
2) เยาวเรศ เชาวนพูนผล และธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์. 2562. พลวัตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุ ม ช น ใ น จั ง ห วั ด น่ า น  ( Dynamism of the Community-based Natural Resource 
Management in Nan Province). วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  (Journal of 
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 หากผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่มีผลงานตามที่กำหนด กรุณา
ระบุรายละเอียดต่อไปนี้ (ข้ามส่วนนี้ได้หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์) 
1. ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีผลงานตามท่ีกำหนดท่านที่ 1 
ชื่อ.................................................. 
ชื่อของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรุณาระบุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ฯ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือไม่) 
............................................................................................................................. ............................................ 
....................................................................................................................................... .................................. 
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................. ........................................................................................................  
วันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 

เกณฑ์ข้อ 11 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา 

 ในการปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาหรือไม่ เลือกตอบดังนี้ 
 มี (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 11.1) 
 ไม่มี (ข้ามไปทำ ข้อ 12) 
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ตารางที่ 11.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาทุกรายในปีการศึกษาที่ทำการประเมินในครั้ง
นี้ ทัง้ผลงานจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์(หรือที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์) 
รหัส-รายชื่อนักศึกษาผู้สำเรจ็

การศึกษาทุกรายในทุก
แผนการศึกษาในปีการศึกษาท่ี

ทำการประเมินในครั้งนี้ 

โปรดระบุแผนการศึกษา 
ปริญญาโท  

(ก1 ก2 หรือ ข) หรือ 
ปริญญาเอก 

(แบบ 1 หรือแบบ 2) 

ช่ือผลงาน 
(หากไมไ่ด้เผยแพร่ ให้ระบุ

ว่าไม่ได้เผยแพร่) 

แหล่งเผยแพร่  
(หากไมไ่ด้เผยแพร่ ให้ระบุว่าไม่มี) 
(แหล่งเผยแพร่รวมถึงการเผยแพร่

ทาง PSU knowledge bank 
ด้วย) 

1. 5911220001- นาย
จักรกฤษณ์ กันแสงแก้ว 

ก) เรียนในหลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ สกอ 
 2548  
 2558 
ข) แผนการเรยีน 
โท แบบ ก1 
โท แบบ ก2 
โท แผน ข 
เอก แบบ 1 
เอก แบบ 2 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการผลิต
ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน 
RSPO ของเกษตรกรราย
ย่อย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                                                             

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) สาขามนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 
ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 
2563 

 
ข้อ 11.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ สกอ เกณฑ์  
ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก1 

2558 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2548 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ
นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 

ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก2 

2558 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

2548 เหมือนของ แบบ ก1 ในเกณฑ์ 2548 
ปริญญาโท 
แผน ข 

2558 รายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ (บัณฑิตวิทยาลัยได้ 

2548 ไม่ได้กำหนดไว้ 



63 

 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ สกอ เกณฑ์  
ปริญญาเอก 
แบบ 1 

2558 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

2548 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น 

ปริญญาเอก 
แบบ 2 

2558 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2548 เหมือนของ แบบ 1 ในเกณฑ์ 2548 

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

เกณฑ์ข้อ 12  การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 

 
วิธีการประเมิน  

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

 

เกณฑ์ข้อ 13 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

ในการปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรหรือไม่ เลือกตอบดังนี้ 
 มีผู้เข้าศึกษา 

หากหลักสูตรของท่านเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 13.1-13.4 
หากหลักสูตรของท่านเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะในตาราง 13.2 

 ไม่มีผู้เข้าศึกษา 
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ตาราง 13.1 ข้อมูลผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
ชื่อ-รหัสของนักศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาเอกที่รับ
ในปีการศึกษาที่ทำการ

ประเมินในครั้งนี้  

วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ใช้ใน
การสมัครเข้าศึกษาต่อ 

หากวุฒิสูงสุดในคอลัมน์
ที่สอง คือ ปริญญาตรี  
กรุณาระบุผลการเรียน
ของผู้สมัครในระดับ

ปริญญาตรี  
(หากเป็นวุฒิปริญญาโท 

ช่องนี้ให้ว่างไว้) 

สำหรับปริญญาเอก 
กรุณาระบุการทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สมัครสอบและคะแนนที่
ได ้เช่น CU-TEP ได้
คะแนน 63 
***กรอกช่องนี้เฉพาะ
นักศึกษาในหลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์ สกอ. 2558) 

    
    

 
ตาราง 13.2 คุณวุฒิของผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษาที่ทำการประเมินในครั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์สกอ. 
ปริญญาโท 2548, 2558 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอก 2548, 2558 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก

หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรรับนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
  เป็นไปตามเกณฑ์ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 
ข้อ 13.3 เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก กรุณาระบุนิยามของคำว่า “ผลการเรียนดีมาก” ที่หลักสูตรใช้ใน
การคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษาที่ทำการประเมินในครั้งนี้ 
 นิยามของคำว่า “ผลการเรียนดีมาก” ของหลักสูตร (เช่น GPA)  คือ
...........................................................…………………………………………………………………………………………………… 
...........................................................…………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อ 13.4 ข้อนี้เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกที่มีการรับนักศึกษาในปีท่ีทำการประเมินในครั้งนี้ และใช้เกณฑ์ 
สกอ. 2558 เท่านั้น 
     ผู้สมัครเข้าศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ก่อนรับเข้าศึกษา 
   เป็นไปตามเกณฑ์ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA 

 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance 
of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been 
fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that it 
has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results 
and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of World-
class practice in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. 
Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement 
trends. 
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Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 
the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and 
known to staff and students. 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง  
เกณฑ ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes have 

been clearly formulated and aligned with 
the vision and mission of the university 
[1,2]  

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university  
 ในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตร มีกระบวนการได้มาซึ่ง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) เริ่มจากคณะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร และคณะทำงาน ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและ
ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา 
คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) ในประเด็น ELO 
และการเรียนการสอน ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย โดยมีการ
กำหนดคุณสมบัติที่ เหมาะสมของผู้เข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมาย ผล
การศึกษาที่ได้ถูกนำมาใช้ในการกำหนด ELO ของหลักสูตรโดย
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย และ สกอ. ตามลำดับ 
 ทั้ งนี้ หลักสูตรได้กำหนด ELO สอดรับกับวิสั ยทัศน์   
พันธกิจของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรก่อน
มีการกำหนดให้ประเมินด้วย AUN-QA  ทำให้ ELO บางส่วนมี
ข้อจำกัดในการประเมินตามหลักการของ AUN-QA โดย ELO 
ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้แห่งชาติ (TQF) ประกาศของ สกอ. 
 ตั้งแต่ มกราคม 2563 หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ OBE โดยได้มีการกำหนด GA และ PLOs ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังรอ
เสนอเข้าท่ีประชุมกรรมการวิชาการวิทยาเขตพิจารณา 

- มคอ.2  

- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:  
http://www.psu.ac.th/th/vision 

- เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ : 
http://www.economics.psu.ac.t
h/econAbout/bio.aspx 

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes  
 ELO ของหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็นผลการ
เรียนรู้ทั่วไปและผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน ทางด้านการจัดการธุรกิจ
เกษตร/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร โดย 

- มคอ.2  

http://www.psu.ac.th/th/vision
http://www.economics.psu.ac.th/econAbout/bio.aspx
http://www.economics.psu.ac.th/econAbout/bio.aspx
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็น generic ELO 
- ด้านความรู้ เป็น specific ELO 
- ด้านทักษะทางปัญญา เป็น specific ELO 
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

เป็น generic ELO 
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น specific ELO 
  สืบเนื่องจากกระบวนการได้มาซึ่ง ELO ข้างต้น (ข้อ 1.1) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญทั้ง generic ELO และ  specific 
ELO โดยยังคงให้ความสำคัญกับ specific ELO เป็นส่วนใหญ่ 
 ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรในรอบใหม่ได้กำหนดผลลัพธ์
การเรียนรู้ทั่วไปและเฉพาะเจาะจงสำหรับหลักสูตร 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders   
 ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ได้มาซึ่ง ELO 
หลักสูตรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย โดยมีการ
กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้เข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่
ได้จะถูกวิเคราะห์และตัดสินใจเลือก ELO โดยคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรในรอบใหม่ได้กำหนดผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่มาจากผลการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
http://www.eduservice.psu.ac.t
h/images/content/curriculum/n
ews_notice_infomation/notice_
tqf2552.pdf 

- แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 
(ภาคผนวก 1) 

- แบบสอบถามความเห็นของ
มหาบัณฑิตที่จบ (ภาคผนวก 2) 

- จากการสัมภาษณ์ในการประเมิน 
SAR 

- เชิญตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตมาเป็น
กรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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Criterion 2 

1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 
course specifications for each programme it offers, and give detailed information 
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the 
programme. 

2. Programme specification including course specifications describes the expected 
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to 
understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; 
and the relationship of the programme and its study elements. 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme 
specification is comprehensive and up-to-
date [1,2] ข้อมูลในหลักสูตรมีความครอบคลุม 
และเป็นปัจจุบัน 

       

2.2 The information in the course specification 
is comprehensive and up-to-date [1,2] 
ข้อมูลในรายวิชามีความครอบคลุม และเป็น
ปัจจุบัน 

       

2.3 The programme and course specifications 
are communicated and made available to 
the stakeholders [1,2] 

       

Overall opinion        
 
 
 
 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date ข้อมูลใน
หลักสูตรมีความครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 
 หลักสูตรมีการทบทวน/ปรับปรุง เพ่ือให้มีความทันสมัย
ทุก 5 ปี โดยดำเนินตามขั้นตอนตามลำดับ 

1) แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจำหลักสูตร และที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาเนื้อหาของ
หลักสูตร นอกจากนี้ กำหนดให้อาจารย์ประจำวิชาพิจารณา
คำอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น และยกร่างหลักสูตร 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และรายวิชาจำนวนมาก  

2) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย 
ชุดคณะทำงานฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนักวิชาการ เพ่ือพิจารณา ให้คำแนะนำในการ
ปรับปรุงเล่มหลักสูตร และคำแนะนำที่ได้จะถูกนำมาปรับปรุง
เล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย 

3) ส่งเล่มหลักสูตรเพื่อพิจารณาในที่ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  
4) ส่งเล่มหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมสภาวิทยาเขต

หาดใหญ่ 
5) ส่งเล่มหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมมหาวิทยาลัย 
6) ส่งเล่มหลักสูตรเพ่ือพิจารณาแก่ สกอ. 

 ซึ่งในระหว่างทางของแต่ละขั้นตอน ในแต่ละองค์ประชุม
จะมีข้อคิดเห็น หรือคำแนะนำ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงเล่ม
หลักสูตร ก่อนนำเสนอวาระเข้าสู่องค์ประชุมถัดไป 
 ทั้งนี้ หลักสูตรได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์
ของคณะและหลักสูตร  
 หลักสูตรได้กำหนดคู่ เทียบในการปรับปรุง ELO คือ 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 อนึ่ง ในแต่ละปี หลักสูตรได้มีการประมวลความคิดเห็น
จากมหาบัณฑิต อาจารย์ผู้สอน และศิษย์ปัจจุบัน เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการจัดการภายในหลักสูตรให้สอดรับกับบริบทของ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะให้นักศึกษา เป็นต้น   

- มคอ.2 

- ผลการประเมินความคิดเห็นของ
มหาบัณฑิตต่อหลักสูตร (ภาคผนวก 3) 

- -สรุปประเมินความพึงพอใจผู้ใช้
มหาบัณฑิต (ภาคผนวก 4) 

- แบบสอบถามประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
(ภาคผนวก 1) 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอน (ภาคผนวก 5) 

- เว็บไซต์ คณะเศรษฐศาสตร์ : 
http://www.economics.psu.ac.th 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

- Facebook 

- Line กลุ่มต่างๆ 
 

http://www.economics.psu.ac.th/econAbout/bio.aspx
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
 ในแต่ละภาคการศึกษา มีการดำเนินการ ดังนี้ 

- ประชุมอาจารย์ผู้สอน ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือ
ประเมิน โครงร่าง (course outlines) และทบทวนเนื้ อหา
รายวิชา โดยโครงร่างรายวิชาจะต้องนำเสนอ องค์ประกอบที่
สำคัญ เช่น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (CLO) เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล  

- อาจารย์ผู้สอนจะปรับปรุงเนื้อหาโครงร่างรายวิชาใน 
แต่ละบทให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจะใช้ผลการประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน และผลการทวนสอบในเทอมที่ผ่านมา
ประกอบการพิจารณา เพ่ือปรับปรุงการสอนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

- จัดทำ มคอ.3 ทุกรายวิชา ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการ
เปิดภาคการศึกษา  

- แจกเอกสารโครงร่างรายวิชาให้นักศึกษาทุกคนพร้อม
ชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 

- จัดให้มีการ Follow up ในทุกภาคการศึกษา 

- มีการทวนสอบทุกรายวิชาในวันสุดท้ายของการเรียน
การสอน 

- ประเมินการสอนผ่านเว็บ ก่อนปิดภาคการศึกษา 

- จัดทำ มคอ.5 ทุกรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค
การศึกษา 
 หลักสูตรนำข้อมูลและผลการประเมินข้างต้น มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและรายละเอียดใน 
มคอ.3 สำหรับภาคการศึกษาถัดไป 

- รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- โครงร่างรายวิชา 

- มคอ.3 

- มคอ.5 

- ผลการทวนสอบ 

- ผลการประเมินการสอน 

- ผลการประเมินกิจกรรม Follow up 
(ภาคผนวก 6) 

 

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

 หลักสูตรมีการสื่อสารรายละเอียดของหลักสูตร และ
รายวิชาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
ช่ อ งท างที่ ห ล ากห ล าย  อาทิ  Website, Facebook, Line,  
e-mail ดังรายละเอียด 
1) นักศึกษา: หลักสูตรได้มีการสื่อสารกับนักศึกษา ผ่านสื่อ

หลากหลายช่องทาง เช่น 

- เว็บไซต์หลักสูตร : 
https://www.economics.psu.ac.th/?
page_id=709 

- คู่มือการศึกษา 

- Facebook กลุ่ม MABPSU 

https://www.economics.psu.ac.th/?page_id=709
https://www.economics.psu.ac.th/?page_id=709
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- คู่มือนักศึกษา (Soft และ Hard Copy) 

- แผ่นพับและแผ่นปลิวหลักสูตร 

- เว็บไซต์คณะ/หลักสูตร (มคอ.2) 

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 

- Facebook 

- Line 

- e-mail 
2)  อาจารย์: หลักสูตรได้มีการสื่อสารกับอาจารย์ผ่านช่องทาง 

ดังนี้ 

- คู่มือหลักสูตร 

- การประชุมอาจารย์ผู้สอน 

- โทรศัพท ์

- Line กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

- e-mail 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- การประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
3) ศิษย์เก่า: หลักสูตรได้มีการสื่อสารกับศิษย์เก่าผ่านช่องทาง 

ดังนี้ 

- เว็บไซต์คณะ/หลักสูตร 

- Facebook 

- Line กลุ่มต่าง ๆ เช่น ชมรมศิษย์เก่า ศิษย์เก่าของ 
แต่ละรุ่น 

- เชิญศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมของหลักสูตร เช่น ปฐมนิเทศ
นักศึกษา บรรยายพิเศษ ดูงาน แสดงความยินดีกับ
มหาบัณฑิต  

- e-mail 

- โทรศัพท ์
4) ผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 
 หลักสูตรได้เข้าพบหน่วยงานหลัก ๆ ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต
ของหลักสูตร รวมทั้งนายจ้าง และผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ธ.ก.ส. กยท. 
อย่างสม่ำเสมอทุกปี เพ่ือสื่อสาร อธิบาย ชี้แจง และทำความ

- Facebook กลุ่มนักศึกษาแต่ละรุ่น 

- Line กลุ่ม MABPSU 

- Line กลุ่มนักศึกษาแต่ละรุ่น 

- e-mail 
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เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

- แผ่นพับและแผ่นปลิวหลักสูตร 

- เว็บไซต์คณะ/หลักสูตร 

- บุคลากรของหน่วยงานที่เข้ามาเรียน 

- การพูดคุยและสัมภาษณ์ 

- โทรศัพท ์
 ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีการติดตามผลการเข้าถึงข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอและมีการปรับปรุงข้อมูลให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา
ส่วนใหญ่ ใช้ช่องทาง line ในการติดต่อสื่อสารกับหลักสูตร  
เป็นต้น 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

  
เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

 หลักสูตรใช้ ELO เป็นตัวตั้งในการออกแบบรายวิชาและ
เนื้ อหารายวิชาโดยจัดทำแผนที่ แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร รายละเอียดของวิธีการเรียนการสอนปรากฏใน มคอ.2 
(หน้า 39-41)  โดยหลักสูตรออกแบบรายวิชาออกเป็น 4 หมวด 
คือหมวดรายวิชาปรับพ้ืนฐาน หมวดรายวิชาบังคับ หมวด
รายวิชาเลือก และหมวดวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เช่น 

- หมวดรายวิชาบังคับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและอธิบายหลักการ/แนวคิด ในศาสตร์
ทางด้านการจัดการธุรกิจเกษตร ทั้ งการผลิต การจัดการ
การตลาด การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ บัญชีเพ่ือ
การจัดการ และวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

- หมวดรายวิชาเลือกเฉพาะสาขา เพ่ือให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ บริหารจัดการ และแกป้ัญหาทางธุรกิจได ้

- มคอ.2 
 

3.2  The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear  แต่ละวิชามีส่วนร่วมในการทำให้บรรลุ ELOs หลักสูตรอย่างชัดเจนได้อย่างไร 
 ในการจัดทำ CLO ได้ใช้ ELO เป็นตัวตั้ง โดยในแต่ละ
รายวิชาได้กำหนดวัตถุประสงค์ รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ใน
รายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลใน
รายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะด้านต่าง ๆ และคุณลักษณะ
อ่ืน ๆ ให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
(ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศ)  
 ในการประชุมอาจารย์ผู้สอน ได้มีการพิจารณาโครงร่าง
รายวิชาและจัดทำ CLO ร่วมกัน 

- มคอ.2  

- มคอ.3  

- โครงร่างรายวิชา 
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3.3  The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date  
 หลักสูตรออกแบบรายวิชาออกเป็น 4 หมวด คือหมวด
รายวิชาปรับพ้ืนฐาน หมวดรายวิชาบังคับ หมวดรายวิชาเลือก 
และหมวดวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยได้ออกแบบแผนการ
ศึกษา เริ่มจากการเรียนหมวดรายวิชาปรับพ้ืนฐาน เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใจ/อธิบายในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ให้เรียนหมวดรายวิชาบังคับ และหมวด
รายวิชาเลือก เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์/ประยุกต์ความรู้
ไป ใช้งานได้กับสถานการณ์ จริง  ใช้สถานการณ์ จริง และ
กระบวนการ WIL พร้อมกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ
ทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตามลำดับ  
 การออกแบบแผนการศึกษาดังกล่าวทำให้นักศึกษา
สามารถสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนดได้มากกว่าร้อยละ 
50 แม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะทำงานไปพร้อมกับการเรียน 
อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ปัญหาความกดดันจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การทำวิจัยเพ่ือสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษามีสัดส่ วนลดลง ทั้ งนี้  จากสถานการณ์ ข้ างต้น 
มหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาการสำเร็จศึกษา ปีการศึกษา 
2562 ออกไปจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งมีนักศึกษาบางส่วนอยู่
ระหว่างการรอสอบป้องกันสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 

- มคอ.2  
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 

of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs 
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by 
what methods. 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the 
student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of 
learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies she 
or he chooses to use. 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed, 
supportive, and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

responsibly in the learning process; and 
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 

choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study. 

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn 
and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new ideas and 
practices, etc.). 

 
 
 
 
 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 
เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 

       

4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the 
achievement of the expected learning 
outcomes [2,3,4,5] 

       

4.3 Teaching and learning activities 
enhance life-long learning [6] 

       

Overall opinion        
 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

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

ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้ประกาศปรัชญาการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งหลักสูตรได้นำมา
สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของ
หลักสูตร เช่น เว็บไซต์ของหลักสูตร บอร์ดประชาสัมพันธ์ การ
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและการประชุมอาจารย์ผู้สอน  
รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ.2563 ได้นำปรัชญามา
เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
   

- เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย : 
http://www.psu.ac.th 

- เว็บไซต์ คณะเศรษฐศาสตร์ : 
http://www.economics.psu.ac.th 

- เว็บไซต์ หลักสูตร : 
https://www.economics.psu.ac.th/
?page_id=709 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์  

- มคอ.2 
 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
 ในแต่ละวิชาได้มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ให้ สอดคล้องกับ  ELO/CLO โดยในแต่ละภาคการศึ กษา 
หลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
โครงร่างรายวิชาให้มี  CLO ที่สอดคล้องกับ ELO ปรับปรุง

- มคอ.3 
https://tqf.psu.ac.th/ 

- ผลการประเมินการสอน 

https://tqf.psu.ac.th/
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาก่อนการจัดทำ มคอ.3 
และทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรม Follow up เพ่ือติดตามผลการ
เรียนการสอนของแต่ละรายวิชา รวมทั้งผลการประเมินผ่าน
ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ข้อมูลดังกล่าว
จะถูกพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้นำไปใช้ปรับปรุงสำหรับภาค
การศึกษาถัดไป  

https://tes.psu.ac.th/ 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
 หลักสูตรได้กำหนดแนวคิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประกอบด้วย 3 ทักษะหลัก คือ 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) 

- ทักษะการแก้ปัญหา (problem solving) เพื่อการเรียนรู้
และการจัดการ  

- ทักษะสร้างสรรค์ (creativity) ด้วยเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 

 ท้ังนี้ หลักสูตรได้กำหนดให้ทุกรายวิชาจัดทำ CLO ท่ีมี
การสอดแทรกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกรายวิชา 
 เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว หลักสูตรมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติ WIL เพื่อให้นักศึกษารู้จัก
การแก้ปัญหา วิเคราะห์ และทำวิจัย ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา เช่น 

- การแก้ปัญหา เช่น จากการทำกรณีศึกษาจากสถานการณ์
จริงในระบบเศรษฐกิจและธุรกิจเกษตร  

- การวิเคราะห์ เช่น การใช้เครื่องมือเชิงปริมาณมาช่วยในการ
วิเคราะห์ และ 

- การทำวิจัย เช่น การฝึกให้นักศึกษาได้ลงมือทำวิจัยครบทุก
ขั้นตอนในการทำสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ ์  

- มคอ.2 

- การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(ภาคผนวก 7) 

- โครงร่างรายวิชา 
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Criterion 5 

1. Assessment covers: 
a. New student admission 
b. Continuous assessment during the course of study 
c. Final/exit test before graduation 

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme 
and its courses. 

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

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 

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

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

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
5.1 The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [1,2] 

       

5.2 The student assessments        

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and 
communicated to students [4,5] 
5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability 
and fairness of student 
assessment [6,7] 

       

5.4 Feedback of student 
assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        
 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ถูก
กำหนดและระบุไว้ใน มคอ.3 และโครงร่างรายวิชา ที่มีการระบุ 
CLO อย่างสอดคล้องกับ ELO 
 การประเมินผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุ ELO หลักสูตรมีการ
ประเมินผู้เรียนครอบคลุมใน 3 กระบวนการ คือ 

- การประเมินการรับนักศึกษา โดยการสอบข้อเขียน 
(ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) และการสอบ
สัมภาษณ์ เพ่ือประเมินคุณสมบัติทั่วไป เป้าหมายในการเรียน 
และความพร้อมด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

- การประเมินระหว่างเรียน โดยการติดตามความก้าวหน้า
ของการเรียน และการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประเมินผู้เรียนใน

- แบบฟอร์มประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
(ภาคผนวก 1) 

- มคอ.3 และมคอ.5  

- สรุปผลการเรียนของนักศึกษา 

- วาระการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

- เล่มวิจัยของนักศึกษา 

- ผลการตรวจการคัดลอก (Turnitin) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระหว่างเรียนแต่ละรายวิชา ตาม มคอ.3 และโครงร่างรายวิชา 
ในทุกภาคการศึกษา 

- การประเมินเพ่ือสำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย การ
สอบประมวลความรอบรู้ (สอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า) การ
สอบสารนิพนธ์สำหรับนั กศึกษา แผน  ข  และการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผลงานตีพิมพ์ สำหรับนักศึกษาแผน ก รวมถึง
การตรวจการคัดลอกผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Turnitin และ
ผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษตามท่ีกำหนด 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
 หลังจากที่  มคอ.3 และโครงร่างรายวิชา ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จึงจะแจกเอกสารให้กับนักศึกษา โดยเอกสารดังกล่าว
มีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินผล วิธีการประเมินผล สัดส่วน
น้ำหนักในแต่ละประเด็นที่ประเมินผล เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ได้
ถูกนำเสนอต่อนักศึกษาในช่วงการเริ่มต้นภาคการศึกษาและ
แขวนไว้ใน LMS ของแต่ละรายวิชา สำหรับรายวิชาสัมมนาได้มี
การจัดทำ rubrics เพ่ือใช้ในการประเมิน และได้แจ้งให้นักศึกษา
ทราบล่วงหน้าในโครงร่างรายวิชา 
 ส ำห รั บ ราย วิ ช าส ารนิ พ น ธ์ แ ล ะวิท ย านิ พ น ธ์ มี
รายละเอียดการประเมินผล ดังนี้ 

- รายวิชาสารนิพนธ์ มีการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556 โดยมีกรรมการสอบ 
3 คน ซึ่งกรรมการจะประเมินคุณภาพของรายงานวิจัยตาม
มาตรฐานสากลของการวิจัย และการนำเสนอปากเปล่าของ
นักศึกษา (ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร) 

- รายวิชาวิทยานิพนธ์ มีการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556  
 นอกจากนี้ ผลงานวิจัยของนักศึกษาจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบการคัดลอก จากโปรแกรม Turnitin และมอบลิขสิทธิ์
ผลงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการผ่านหลักสูตร 
 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ได้มีการสื่อสารให้นักศึกษาทราบ

- มคอ.3  

- ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
https://grad.psu.ac.th/th/current-
student/graduate-study-guideline.html 

- แบบฟอร์มคำร้องขอสอบสารนิพนธ์ของ
หลักสูตร 

- แบบฟอร์มการตรวจการคัดลอก (Turnitin) 

- แบบฟอร์มการมอบลิขสิทธิ์ 

- Line กลุ่ม 

- Facebook  

- Email 
 
 

https://grad.psu.ac.th/th/current-student/graduate-study-guideline.html
https://grad.psu.ac.th/th/current-student/graduate-study-guideline.html
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในรายละเอียดทุกขั้นตอนผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น line กลุ่ม 
facebook email web site เป็นต้น 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 

- แต่ละรายวิชาได้กำหนดวิ ธีการและเกณฑ์ ในการ
ประเมินผลนักศึกษา โดยระบุไว้ใน มคอ.3 และโครงร่างรายวิชา  

- มีการประเมินข้อสอบทุกรายวิชา มีกรรมการอย่างน้อย 
2 คน/วิชา เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม คุณภาพ ความ
ครอบคลุมของเนื้อหาตาม CLO ของรายวิชา  

- การประเมินให้คะแนนของรายวิชาไดก้ำหนดให้อาจารย์
ผู้ สอนจัดทำเกณ ฑ์ การให้ คะแนนคำตอบ เพ่ือใช้ ในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

- มีการประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวิชาในทุกภาคการศึกษา  

- นักศึกษาสามารถขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ได้ 
โดยยื่นคำร้องผ่านงานบริการการศึกษาของคณะ และหลักสูตร
ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงช่องทางดำเนินการดังกล่าว ซึ่งได้ระบุ
ไว้ในโครงร่างรายวิชาอย่างชัดเจน 

- สำหรับรายวิชาสัมมนา มีอาจารย์ผู้ประเมินหลายท่าน 
หลักสูตรได้ใช้การประเมินแบบ rubrics ซึ่งมีการประชุมอาจารย์
ผู้สอน เพ่ืออธิบายเกณฑ์และแนวทางการใช้ rubrics 

- สำหรับรายวิชาสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์  มีการ
ประเมินตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556 
 ซึ่งกระบวนการประเมินข้างต้น ทำให้นักศึกษามีความ
เชื่อมั่น ตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใส ในการประเมินผล
สัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

- โครงร่างรายวิชา 

- มคอ.3  

- มคอ.5  

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อสอบ 
(ภาคผนวก 8) 

- แบบประเมินข้อสอบ (ภาคผนวก 9) 

- แบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ภาคผนวก 10) 

- แบบประเมิน rubrics (ภาคผนวก 11) 

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

การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย คะแนนสอบกลางภาค และ
เฉลยแนวคำตอบ เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสปรับปรุงการเรียน 
และมีผลการเรียนดีขึ้น โดยอาจารย์ผู้สอนให้คำแนะนำในการ
เรียนแก่นักศึกษาในชั้นเรียน และรายบุคคล  

- LMS 

- วาระการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
- หลักสูตรมีการติดตามการประกาศคะแนนกลางภาคทุก

รายวิชา 
- ในทุกภาคการศึกษา หลักสูตรได้มีการติดตามนักศึกษา

ที่มีผลการเรียนค่อนข้างอ่อน และให้คำแนะนำเป็นพิเศษสำหรับ
นักศึกษากลุ่มนี้ รวมทั้งได้นำประเด็นเข้าหารือในการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร  
5.5 Students have ready access to appeal procedure 
 นักศึกษาสามารถสอบถามผลคะแนนสอบหรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้องได้โดยตรงกับอาจารย์ผู้สอน และ/หรือยื่นคำร้องขอ
อุทธรณ์ผลการศึกษาผ่านระบบงานบริการการศึกษาของคณะซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้  
ช่องทางดำเนินการดังกล่าว ได้ระบุไว้ในโครงร่างรายวิชาอย่าง
ชัดเจน  
 อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่มีนักศึกษายื่น
คำร้องขออุทธรณ์ผลการศึกษา หรือขอดูคะแนนอย่างไม่เป็น
ทางการ 

- โครงร่างรายวิชา 

- แบบฟอร์มขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ 
https://reg.psu.ac.th/reg/formdownloa
d/SN_78.pdf 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

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

• develop and use a variety of instructional media; 

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

• reflect upon their own teaching practices; and 

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

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

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

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

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

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

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

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 
เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to 
fulfil the needs for education, research and 
service [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 
and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 
 งานนโยบายและแผนของคณะมีการจัดทำแผน
อัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการให้ เหมาะสมกับภาระงาน 
หลักสูตรและสาขา ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอัตรากำลัง เช่น การเกษียณ และลาออก โดยมีการ
กำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของผู้สมัครที่จะมาเป็นอาจารย์
ตามกรอบของคณะและมหาวิทยาลัย  
 สำหรับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ในปีการศึกษา 
2562 มีแผนเพ่ิมอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 
อัตรา  โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ 
ธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์พอเพียง หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือปฏิบัติหน้ าที่ ด้ านการสอน การวิจัย บริการวิชาการ  
และอ่ืน ๆ ที่สาขาวิชามอบหมาย  
 นอกจากนี้ สาขาวิชาได้มีการวางแผนการบริหารจัดการ
หลักสูตรร่วมกัน เพ่ือกำหนดอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมกับ
รายวิชา รวมทั้งรองรับการวิจัยและการบริการวิชาการ และมี
การวางแผนอัตรากำลังให้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ใน
สาขาวิชามีสัดส่วนที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
และมีแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น ด้วยการทำผลงาน
ทางวิชาการ เช่น วิจัย การตีพิมพ์/เผยแพร่บทความวิจัย การ
เขียนตำราและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น  โดยมี
จุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเป็นสำคัญ 

- หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินรางวัลตีพิมพ์
ผลงานของคณาจารย์ 

- คณะมีการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยเป็นเงิน
รางวัลตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ 

- คณะจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้คณะ เพ่ือ
การเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ 

- แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 
ครั้งที่ 1) (ภาคผนวก 12) 

- แผนการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากร
สายวิชาการท่ีเหมาะสม  

- ตารางที่ 6.3 
- ตารางที ่6.4 
- ประกาศรับสมัคร 

https://www.economics.psu.ac.th/  

https://www.economics.psu.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%A8-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%872409.pdf
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- คณะให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา 

โดยการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตามเป้าหมาย 
- คณะมีอาจารย์ชาวต่างประเทศมาเป็นอาจารย์ประจำที่

คณะ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service 
  สาขาฯ มีการพิจารณาเกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อ
จำนวนนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด  และมีการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของ
อาจารย์เพ่ือให้ครอบคลุมภาระงานการสอน การวิจัย บริการ
วิชาการ รวมถึงการสอดแทรกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาด้วย โดยใช้ระบบ 
TOR online อีกทั้งยังมีการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา  
  สำหรับปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพการสอนในรายวิชา (จำนวน 21 รายวิชา) 
เท่ากับ 4.75 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด  
ซึ่งได้นำผลการสะท้อนความคิดเห็นและความพึงพอใจต่าง ๆ 
มาหารือร่วมกัน ผ่านการประชุมสาขา/หลักสูตร และการจัด
สัมมนาประจำปีของสาขาวิชา เพ่ือกำหนดแผนการดำเนินเพ่ือ
การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และภาระงานด้านอ่ืน ๆ 
ต่อไป  
  หลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
ซึ่งเปิดสอนในภาคพิเศษ นโยบายมหาวิทยาลัยให้ภาระงานสอน
เพียง 1 ใน 4 ของภาระงานสอนภาคปกติ และไม่ได้รวมภาระ
งานวิจัยและบริการวิชาการซึ่งคณาจารย์ของหลักสูตรทำงาน
วิจัยและงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งไม่สะท้อน
ข้อเท็จจริงของภาระงาน (LU) อาจารย์ในหลักสูตรฯ ซึ่ง LU 
ด้านการสอนของอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรได้น้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น  
  อย่างไรก็ตาม คณะได้จัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็ม

- ระบบ TOR Online 
https://tor.psu.ac.th/ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐาน 
ภาระงานอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 

- ระบบ HR-MIS 
https://hrmis.psu.ac.th/ 

- ตารางที่ 6.1 

- ตารางที่ 6.2 

https://tor.psu.ac.th/
https://hrmis.psu.ac.th/
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เวลา (FTES) และสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาความเหมาะสม แสดงดังตารางที่ 
6.1 และตารางท่ี 6.2  
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and communicated 
 หลักสูตรใช้ระเบียบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
สายวิชาการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของคณะและ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- แต่งตั้งกรรมการสรรหาและคัดเลือกพร้อมกำหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้าน
เศรษฐศาสตร์เกษตร และธุรกิจเกษตร และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

- มีการประกาศรับสมัครตามกรอบเวลา 
- โดยมีการประกาศรับสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์ คณะ 

เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย  
- เกณฑ์การคัดเลือก นอกจากพิจารณาจากคุณสมบัติ

เบื้องต้นตามใบสมัครแล้ว หลักสูตรกำหนดให้มีการทดสอบการ
สอน และสัมภาษณ์  

- หลังจากได้รับการคัดเลือก อาจารย์ใหม่จะมีอาจารย์พ่ี
เลี้ยงที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา (mentor) เพ่ือคอยให้
คำปรึกษา 

- อาจารย์ใหม่จะมีการประเมินผลการทดลองงานระหว่าง 
6 เดือน ถึง 1 ปี 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบ TOR และ 
competency 

- การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการให้
เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด อาจารย์ประจำ
หลักสูตรมีความก้าวหน้าทางวิชาการภายในกรอบเวลาที่กำหนด 
เช่น ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ ดร.อรอนงค์  ลองพิชัย 
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่เกิน 4 ปี หลังจากจบ
ปริญญาเอก 
 
 

- เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย : 
http://www.personnel.psu.ac.th/ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัย (บังคับเฉพาะพนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

- อาจารย์ ป.ตรี  ไปเรียนต่อ ป.โท  
ภายใน 2 ปี  

- อาจารย์ ป.โท ไปเรียนต่อ ป.เอก  
ภายใน 3 ปี ขอ ผศ. ภายใน 5 ปี 

- อาจารย์ ป.เอก ขอ ผศ. ภายใน 4 ปี 

- ผศ. ขอ รศ. ภายใน 5 ปี 
 

http://www.personnel.psu.ac.th/
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 คณะใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาย
วิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการ
กำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ 2562 ซึ่งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีและการประเมินผลการสอนของอาจารย์ ในทุกภาค
การศึกษา  
 การกำหนดสมรรถนะของอาจารย์ในแต่ละด้าน ได้
พิจารณาถึงสมรรถนะด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
โดยอาจารย์แต่ละท่านสามารถกำหนดสัดส่วนได้ตามความ
เชี่ยวชาญของตนเอง  
 นอกจากนี้ ในการประชุมสาขาวิชาได้มีการแลกเปลี่ยน
ผลการประเมินสมรรถนะระหว่างคณาจารย์เพ่ือนำไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการ
วิชาการ รวมทั้งกำหนดทิศทางการพัฒนาโดยภาพรวม 

- ระบบ competency online  
https://competency.psu.ac.th/com
petency/login.aspx 

- ระบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
https://eval.psu.ac.th/ 

- ระบบสารสนเทศบุคลากร
https://dss.psu.ac.th/dss_person/ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่องการกำหนดภาระงานบุคลากร
ตำแหน่งวิชาการ
http://www.personnel.psu.ac.th/co
m/com301.pd 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
 คณาจารย์ส่วนใหญ่ของหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองตาม
ความเชี่ยวชาญที่สนใจและตามความจำเป็นในการพัฒนาคณะ 
มหาวิทยาลัย และความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
ภาคใต้ (ตารางที่ 6.5) นอกจากนี้หลักสูตรมีแนวทางเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

- อาจารย์ประจำทั้งหมดของหลักสูตรสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

- หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนา
ใน ระยะสั้ น ทุ กปี  ได้ เข้ าร่ วมป ระชุ ม /สั มมนา เครือข่ าย
เศรษฐศาสตร์เกษตร และธุรกิจเกษตร 5 สถาบัน  เครือข่าย
เศรษฐศาสตร์ประเทศไทย และเครือข่ายธุรกิจเกษตร 3 สถาบัน 
ซึ่งมีการจัดประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน
การสอน งานวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดยบุคลากร
ของหลักสูตรส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์

- ทุนการศึกษาของอาจารย์ 
http://www.eduservice.psu.ac.th/in
dex.php/curriculum/agencies/qualif
ied-teachers 

- แผนการใช้เงินรายได้คณะ/หลักสูตร  
- งบประมาณรายจ่ายของหลักสูตร หมวด

การจัดการศึกษา 
- ตารางที่ 6.5 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดทุกปี ทั้งในระดับประเทศ 
และภาคใต ้ 

- หลักสูตรและคณะได้เปิดโอกาสให้อาจารย์แต่ละท่านได้
เลือกพัฒนาตนเองในเนื้อหาวิชาการที่เชื่อมโยงกับการสอน และ
การวิจัยของแต่ละท่าน รวมถึงการศึกษาดูงานทั้ งในและ
ต่างประเทศ โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ตามความสนใจ จำนวน 25,000 บาทต่อคน
ต่อปี อีกทั้งมีงบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะ 15,000 บาทต่อ
คนต่อปี และหลักสูตรได้จัดสรรเพิ่มเติมด้วย ตามความจำเป็น 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
 ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งพ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนด
น้ำหนัก 80% จากคุณภาพ ปริมาณงานที่ทำ (จากการจัดการ
เรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) และ 20% จาก
สมรรถนะ ซึ่งผลการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นระดับขั้น
เงินเดือนและยกย่องผลการปฏิบัติงานแต่ละบุคคลตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรและคณะมีการให้รางวัล ยกย่องชมเชยเพ่ือ
กระตุ้น สนับสนุนการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการให้รางวัลเพ่ิมเติม 
ด้านการวิจัยโดยเฉพาะการตีพิมพ์ จากเงินรายได้หลักสูตร และ
จากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ ซึ่งมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยที่ชัดเจน  

- ระบบ TOR Online 
https://tor.psu.ac.th/ 

- ตารางที ่6.7 
- ประกาศกองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored 
and benchmarked for improvement 
 คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทุกคนมี
ผลงานวิจัยและทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 6.3 และตาราง
ที่ 6.4 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยภายนอก เช่น วช. 
กยท. บริษัทเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ดังตารางที่ 6.7 
ซึ่งแสดงโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ทำให้บุคลากร
สายวิชาการภายในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรมีความ

- ระบบ TOR Online 
https://tor.psu.ac.th/ 

- ตารางที่ 6.3 
- ตารางที่ 6.4 
- ตารางที่ 6.7 

https://tor.psu.ac.th/
https://tor.psu.ac.th/
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เชี่ยวชาญที่หลากหลายซึ่งเป็นจดุแข็งของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
เกษตร 
 ทั้งนี้ สาขาฯ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยโดย 
benchmark กับสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพ่ือเทียบเคียงสมรรถนะงานวิจัย และการเรียน
การสอนที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป และสาขาฯ ได้
พยายามให้อาจารย์ทุกคนมีโครงการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ และ
ผลักดันสู่การตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางท่ี 6.1 Full-Time Equivalent (FTE)  

Category M F 
Total Percentage of 

Ph.D. Headcounts FTEs 

Professors 0 0 0 0 0.00 
Associate/Assistant Professors 0 4 4 0.492857 57.14 
Full-time Lecturers 1 1 2 0.178571 28.57 
Part-time Lecturers (อาจารย์นอกคณะ) 0 1 1 0.042857 14.29 
Visiting Professors/Lecturers 0 0 0 0 0.00 
Total 1 6 7 0.714285 100.00 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากฝ่ายงานประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์ 
 
ตารางท่ี 6.2 Staff-to-student  Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 

2559 0.56 61.11 1 : 109.69 
2560 0.94 59.44 1 : 63.05 
2561 0.87 40.06 1 : 45.97 
2562 1.43 44.17 1 : 30.52 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากฝ่ายงานประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์ 
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ตารางท่ี 6.3 Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2556 ln-house (0) 
Institutional (7) 
Proceeding (0) 

1 (Journal) 
0 (Proceed) 

- 6 (Journal) 
0 (Proceed) 

7 0.39 

2557 ln-house (0) 
Institutional (0) 
Proceeding (6) 

0 (Journal) 
4 (Proceed) 

- 0 (Journal) 
2 (Proceed) 

6 0.5 

2558 ln-house (2) 
Institutional (1) 
Proceeding (2) 

1 (Journal) 
2 (Proceed) 

1 (Journal) 
 

1 (Journal) 
0 (Proceed) 

4 0.17 

2559 ln-house (0) 
Institutional (0) 

2 (Journal) 
1 (คู่มือฉบับ
ประชาชน) 

2 (Proceed) 

- 1 (Journal) 
1 (Book 
Chapter) 
 

7 0.7 

2560 ln-house (0) 
Institutional (0) 
Proceeding (0) 

2 (Journal) 
0 (Proceed) 

0 (Journal) 
 

4 (Journal) 
0 (Proceed) 

6 0.4 

2561 ln-house (0) 
Institutional (0) 
Proceeding (0) 

2 (Journal) 
0 (Proceed) 

0 (Journal) 
 

4 (Journal) 
0 (Proceed) 

6 0.55 

2562 ln-house (0) 
Institutional (0) 
Proceeding (0) 

2 (Journal) 
0 (Proceed) 

0 (Journal) 
 

4 (Journal) 
1 (Proceed) 

7 1.17 

หมายเหตุ : สำหรับงานวิจัยได้รวบรวมผลงานเป็นแบบรายปี 
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ตารางที่ 6.4  ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและนำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ/
นานาชาติของคณาจารย์ในหลักสูตร ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน (นับผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ตามปี พ.ศ.) 

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงาน การเผยแพร่ ระดับ ฐานข้อมูล 
2562 / 2019 
Ferdoushi Ahmed, 
Sutonya Thongrak, 
Sirirat Kiapathomchai 

Impact of Microcredit on Income 
Inequality among Rural Women: The 
Case of Panchagarh District in 
Bangladesh 

Pertanika J. Soc. Sci. 
& Hum. 27 (4): 2367 - 
2382 (2019) 

นานาชาติ Scopus 

Arisara Romyen, 
Jianxu Liu, Songsak 
Sriboonchitta, Parinya 
Cherdchom and 
Paratta Prommee. 

Assessing regional economic 
performance in the southern Thailand 
Special Economic Zone using a Vine-
COPAR model 

Economies 
2019. 7(2): 1-10. 

นานาชาติ Scopus 

Paratta Prommee Field Latex Market through Collective 
Farmer Group: Network Market Case 
Study in Southern Thailand. 2019  

International 
Symposium on 
Direct Marketing 
System for Small 
Farmers' Products 
(2019 ISDMS). 
Taiwan. 29 
November 2019 pp. 
92-96. 

นานาชาติ Proceeding 

Longpichai O. and 
Kongmanee C. 

Rubber Farmers’ Risk Perception in 
Southern Thailand. 

Parichart Journal, 
Thaksin University 
32(2): 134-146, 2019 

ชาติ TCI 

Kongmanee C., 
Satsue P and 
Phitthayaphinant P. 

Output and outcome of para-rubber 
research projects under para-rubber 
industry development project 
package. 

Kasetsart Journal of 
Social Sciences 40(3): 
774–782, 2019 

ชาติ TCI 

Kongmanee C. and 
Dr.Ferdoushi Ahmed 

Detecting Trajectories in Rubber Farms 
in Southern Thailand 

International Journal 
of Recent 
Technology and 
Engineering (IJRTE) 
ISSN: 2277-3878, 
Volume-8 Issue-2S, 
July 2019 
 

นานาชาติ Scopus 
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ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงาน การเผยแพร่ ระดับ ฐานข้อมูล 
Dr.Ferdoushi Ahmed,  
Sutonya Thongrak, 
Sirirat Kiapathomchai, 
Md. Shahin Mia, 
Aree Wiboonpongse 

Trends in Poverty and Income 
Inquequality in Urban Malasia: 
Emerging Issues and Challenges. 

International Journal 
of Recent 
Technology and 
Engineering (IJRTE) 
ISSN: 2277-3878, 
Issue-2S9, 
September 2019: 
517-523. 

นานาชาติ Scopus 

2563 / 2020 
จักรกฤษณ์ กันแสงแก้ว  
สุธัญญา ทองรักษ์ และ 
สิริรตัน์ เกียรติปฐมชัย 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัตติามมาตรฐานการ
ผลิตปาลม์น้ำมันอย่างยั่งยืนของเกษตรกรราย
ย่อยในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. 8(3) เดือน
กันยายน-ธันวาคม 
2563. 

ชาติ TCI 

ติยพร ชูโฉม สริิรตัน์ 
เกียรติปฐมชัย  
และสุธญัญา ทองรักษ ์

 พฤติกรรมการบริโภคโยเกิรต์และความเตม็ใจ
ที่จะจ่ายสำหรับโยเกริ์ตที่ใช้บรรจภุัณฑย์่อย
สลายได้ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. 8(2) เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2563. 

ชาติ TCI 
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ตารางที่ 6.5 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง บุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  
ปีการศึกษา 2562 ที่สอนในหลักสูตร 

รายชื่ออาจารย ์
สถานะ
อาจารย์ 

รายละเอียดการพัฒนาด้านวิจัย 
การประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน 

ว/ด/ป การใช้ประโยชน ์

ด้านวิจัย 
ผศ.ดร.ปรตัถ พรหมม ี
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ ์
ผศ.ดร.สริิรัตน์ เกียรติ
ปฐมชัย 
ดร.ไชยยะ คงมณ ี

อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 

ประชุมวิชาการทางด้าน
เศรษฐศาสตรเ์กษตร เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร 
และธุรกิจเกษตร ครั้งท่ี 7 ณ โรงแรม 
ฟูราม่า เชียงใหม ่

17 ม.ค. 63 สร้างเครือข่ายวิจัย
และวิชาการ และ
บูรณาการในการ
เรียนการสอน 

ด้านอื่นๆ 
ดร.ไชยยะ คงมณ ี อาจารย์ประจำ

หลักสตูร 
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การ
ประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และ
สังคม 

17 ก.ค. 63 ช่องทางออนไลน์ 

 
ตารางท่ี 6.6 รางวัล  

ปี พ.ศ. ชื่อ-สกลุ รางวัล 
2562 ผศ.ดร.สริิรัตน์ เกียรติปฐมชัย เกียรติบตัรนักวิจยัดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2562  

(ในงาน “คุณค่าสงขลาครินทร์ ปี 2563”) 

 
ตารางท่ี 6.7 โครงการวิจัย คณาจารย์ในหลักสูตร ที่ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบัน 

เร่ิมต้น สิ้นสุด ชื่อโครงการ ผู้ทำวิจัย งบประมาณ ชื่อแหล่งทุน 
26 ก.ค. 59 30 ก.ย. 62 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้

ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis 
สำหรับการผลิตผักสลัด
คุณภาพที่ปลูกในดิน 

ผศ.ดร.สริิรัตน์ เกียรติปฐมชัย 
ผู้ร่วมทำวิจยัอีก 4 ท่าน 

500,000 สำนักงาน
คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

1 มี.ค. 61 29 ก.พ. 62 โครงการศึกษาการนำ
มาตรฐานหลักการผลิตปาล์ม
น้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่าง
ยั่งยืนของประเทศไทยไป
ปฏิบัต ิ

รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ ์
ผศ.ดร.สริิรัตน์ เกียรติปฐมชัย 
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม 

1,000,000 สำนกังาน
มาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) 

25 มิ.ย. 61 24 ก.ค. 62 Thailand SME 
Promotional Master Plan: 
Moving towards 
Sustainability? 

ดร.พิชญา บุญศรีรตัน ์
อ.เฉลิม ใจตั้ง 
ดร.ทศพร อะหมัด  
(อ. จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต) 

1,120,900 สกว. 
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เร่ิมต้น สิ้นสุด ชื่อโครงการ ผู้ทำวิจัย งบประมาณ ชื่อแหล่งทุน 
1 ส.ค. 62 31 ต.ค. 62 พัฒนาศักยภาพการผลติและ

โครงสร้างโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมยางพาราไทย 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่
สร้างมลูค่าเพิ่มโดยเน้น
นวัตกรรม 

รศ.อาซีซัน แกสมาน 
นายไชยยะ คงมณ ี
ศ.ดร.บญัชา สมบรูณส์ุข (ต่าง
คณะ) 

1,999,950 สำนักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62 การประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของชุดโครงการ 
Thai Fruits-Functional 
Fruits และไมผ้ลและ
ผลิตภณัฑ์จากผลไม ้

ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ ์
นายไชยยะ คงมณ ี
ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล 
(ต่างคณะ) 
ผศ.ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย 
ผศ.ดร.ปรตัถ พรหมม ี

1,901,955 สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62 การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์
คุณภาพด้วยระบบควบคุม
แสง 

รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู (ต่าง
คณะ) 
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยว
ชำนาญ (ต่างคณะ) 
ดร.จุฑามาศ แก้วมโน (ตา่ง
คณะ) 
ผศ.ดร.สริิรัตน์ เกียรติปฐมชัย 

1,140,000 งบประมาณ
แผ่นดิน (แผน
บูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม) 

1 มี.ค. 63 1 ส.ค. 63 การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์และทางการเงิน
ของระบบเกษตรกรสวน
ยางพาราที่มีความ
หลากหลาย เพื่อพัฒนา
ทางเลือกเชิงนโยบายส่งเสริม
ความหลากหลายระบบ
เกษตรในภาคใต ้

ดร.อริศรา ร่มเย็น เณรานนท์ 
ดร.ไชยยะ คงมณ ี

200,000 สถาบันการจดัการ
ระบบสุขภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขล
านครินทร ์

15 ส.ค. 62 15 พ.ย. 63 การยอมรับและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการ
แปลงรูปภาคเกษตรของ
ภาคใต ้

ดร.อริศรา ร่มเย็น เณรานนท์ 
ผู้ร่วมวิจยัต่างคณะอีก 6 ท่าน 

1,715,428 สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

ฝ่ายเกษตร 

15 ส.ค. 62 14 ส.ค. 63 กลไกการขับเคลื่อน
การเกษตรในภาคใตสู้่เกษตร
สมัยใหม่ของประเทศไทย 

ผศ.ดร.ปรตัถ พรหมม ี
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ ์
ผศ.ดร.สริิรัตน์ เกียรติปฐมชัย 
อ.นิตยา ขวัญแก้ว 
ดร.ชาคร ประพรหม (อ.จาก 
ม.อ.วิทยาเขตปตัตานี) 

2,000,048 สกสว. 
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เร่ิมต้น สิ้นสุด ชื่อโครงการ ผู้ทำวิจัย งบประมาณ ชื่อแหล่งทุน 
10 พ.ค. 62 10 พ.ค. 63 

(ขยาย ต.ค. 
63) 

ความเสีย่งและกลยุทธ์จัดการ
ความเสีย่งเกษตรกรสวนยาง
ในประเทศไทย 

ดร.ไชยยะ คงมณ ี
ผศ.ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย 

917,426 การยางแห่ง
ประเทศไทย 

15 ส.ค. 62 14 ก.พ. 64 การพัฒนาการผลิตปาลม์
น้ำมันอย่างยั่งยืนเพื่อความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ในจังหวัดสตลูและพัทลุง 

รศ.ดร.สธุัญญา ทองรักษ ์
ผศ.ดร.สริิรัตน์ เกียรติปฐมชัย 
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม 

3,500,600 สำนักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

(สกสว.) 
15 ส.ค. 62 14 ก.พ. 64 การพัฒนายางพาราอย่าง

ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ในจังหวัดสตลู 

ดร.ไชยยะ คงมณ ี
ผศ.ดร.ปรตัถ พรหมม ี
ผศ.ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย 
ดร.เจษฎา โสภารัตน ์
อ.นิตยา ขวัญแก้ว 

3,704,378 สกสว. 

18 ก.ค. 63 17 มิ.ย. 64 Savings mobilization, 
outreach and financial 
sustainability of 
microfinance institutions 
in the ASEAN region: A 
cross-country analysis 

Dr. Ferdoshi Ahmed 
ผศ.ดร.ปรตัถ พรหมม ี
ดร.ไชยยะ คงมณ ี

119,840 กองทุนวิจัยคณะ
เศรษฐศาสตร ์
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

7.4 Training and developmental needs of        

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        
 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried 
out to fulfil the needs for education, research and service 
 คณะมีการวางแผนอัตรากำลังของสายสนับสนุนตาม
กรอบของมหาวิทยาลัย โดยงานนโยบายและแผน จะดำเนินการ
วิเคราะห์ และขออัตราใหม่ อัตราทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
เมื่อมีการลาออก หรือเกษียณอายุ 
 คณะมีการกำหนดตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้ เห ม าะสม กั บ บ ริ บ ท ของคณ ะ โดยค ำนึ งถึ งค วาม รู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และความต้องการของผู้รับบริการ 
อาทิเช่น งานการเงินและบัญชี งานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น ซึ่งคณะมีการบริหารบุคลากรสายสนับสนุนแบบรวมศูนย์ 
(pool resources) มีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ 
จำนวนทั้งสิ้น 19 คน (รวมบุคลากรของหลักสูตร) ดังตารางที่ 
7.1  
 สำหรับหลักสูตร มีบุคลากร 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
จัดการเรื่องภายในหลักสูตร และประสานงานกับฝ่ายงานคณะ/
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตามภาระงานที่กำหนดใน TOR อาท ิ

- งานบริการการศึกษา  

- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัฒนานักศึกษา 

- งานห้องอ่านหนังสือ 

- บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ : 
https://www.economics.psu.ac.th/?
page_id=330 

- ระบบ TOR Online  
https://tor.psu.ac.th/ 

- ตารางที่ 7.1 

https://www.economics.psu.ac.th/?page_id=330
https://www.economics.psu.ac.th/?page_id=330
https://tor.psu.ac.th/
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
 บุคลากรของหลักสูตรมีหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่
ครอบคลุมสอดคล้องกับความจำเป็นในการจัดการศึกษา วิจัย 
และบริการของหลักสูตร  
 หากคิดจากภาระงานสอนอัตราจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อจำนวนอาจารย์ตามแนวทางการวิ เคราะห์
อัตรากำลังสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต้องมีจำนวนมากกว่า 
1:2.85 และตามความเหมาะสม โดยในส่วนของคณะมีสัดส่วน
อยู่ที่ 1:1.9 ซึ่งมากกว่าแนวปฏิบัติดังกล่าว อย่างไรก็ตามการคิด
ภาระงานข้างต้นยังไม่ได้รวมในส่วนของภาระงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
 หลักสูตรใช้ระเบียบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
สายวิชาการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของคณะและ
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

- แต่ งตั้ งกรรมการสรรหาและคัด เลื อกพร้อมกำหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้าน
ที่เก่ียวข้องกับตำแหน่งหน้าที่  

- มีการประกาศรับสมัครตามกรอบเวลา 
- เกณฑ์การคัดเลือก นอกจากพิจารณาจากคุณสมบัติ

เบื้องต้นตามใบสมัครแล้ว หลักสูตรกำหนดให้มีการทดสอบ
ทักษะเฉพาะด้าน และสัมภาษณ์ 

- หลังจากได้รับการคัดเลือกคณะจัดพ่ีเลี้ยงเพ่ือคอยให้
คำปรึกษาและสอนงาน 

-  มีการประเมินผลทดลองงานระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเริ่ม
ปฏิบัติงาน 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบ TOR และ 
competency 

- การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
 เกณฑ์ดังกล่าวได้รับการสื่อสารสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง 
โดยแจ้งให้ทราบตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศรับสมัครงานซึ่งคณะ

- กองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
http://www.personnel.psu.ac.th/ 

- งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้หลักสูตร 

- ประกาศรับสมัครงานของคณะ 
https://www.economics.psu.ac.th/ 

http://www.personnel.psu.ac.th/
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
จะแขวนข้อมูลไว้บนเว็บไซต ์
 สำหรับหลักสูตรได้สนับสนุน/ส่งเสริมให้บุคลากรของ
หลักสูตรได้พัฒนาตนเองในทุกปี โดยให้ไปอบรม สัมมนา ดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรตั้งงบประมาณ
สนับสนุนทุกป ี
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
  คณะและหลักสูตรใช้การประเมิน TOR และระบบ 
Competency online ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดย 

- ระบบการประเมิน TOR เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อตกลงภาระงาน ซึ่งมีการประเมินทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาเนื้องาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

- ระบบ Competency online เป็นกระบวนการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมการ
ทำงานของบุคลากรเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่หน่วยงาน
คาดหวังในตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยมีการประเมิน
ทุกปี  ปี ละ 1 ครั้ ง เพ่ือพิจารณาผลดำเนินงาน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง และงานที่ต้องปรับปรุง 
  คณะได้มีการผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนทำวิจัย
สถาบัน ซึ่งอยู่ ในช่วงของการทำ proposal เพ่ือผลักดันให้
บุคลากรสายสนับสนุนขอตำแหน่งที่สูงขึ้น 
  สำหรับหลักสูตรให้ความสำคัญกับการประเมิน
สมรรถนะทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือนำไปสู่การใช้
ประโยชน์ โดยฝ่ายจัดการหลักสูตรมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน 
ติดตามและประเมินผลงาน ณ หน้างาน รวมทั้งมีการสรุปผล
เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงในครั้งถัดไป 

- ระบบ competency online 
https://competency.psu.ac.th/com
petency/login.aspx 

 
 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
 หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ บัณฑิต
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  
 โดยหลักสูตรได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากร และเปิด
โอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้ารับการฝึกอบรมและ

- งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้หลักสูตร 

- ตารางที่ 7.2 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ ดังตารางที่ 7.2  
 หลักสูตรตั้งงบประมาณสนับสนุนในการไปพัฒนา
ตนเองของบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 20,000 บาท 
และคณะได้จัดสรรเพ่ิมเติมในการสัมมนาบุคลากรคณะด้วย 
สำหรับบุคลากรของคณะ มีงบประมาณสนับสนุน เป็นเงิน 
17,000 บาทต่อคนต่อปี 
 นอกจากนี้ หลักสูตรได้เปิดช่องทาง (เช่น TOR การ
ประชุมฝ่ายจัดการหลักสูตร) ให้บุคลากรสายสนับสนุนนำเสนอ
แนวทางการพัฒนาตนเองหรือหัวข้อการอบรมที่ต้องการพัฒนา
ในแต่ละปีเพ่ือนำไปสู่การเพ่ิมศักยภาพเฉพาะบุคคล ซึ่งฝ่าย
บริหารจะนำข้อมูลไปพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
 หลักสูตรใช้ เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณของ
งานที่ทำ 80% จากสมรรถนะ 20% และนำผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 ในปีการศึกษา 2562 มีการจัดสรรงบประมาณหลักสูตร
ในการพัฒนาตนเองเป็นเงิน 20,000 บาทต่อปี  

- ระบบ TOR Online  
https://tor.psu.ac.th/ 

- ระบบ competency online 
https://competency.psu.ac.th/com
petency/login.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tor.psu.ac.th/
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ตารางท่ี 7.1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนตามตำแหน่งหน้าที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนนุ 
ระดับการศึกษา 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

งานเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป -  1 - - 1 
งานบริการการศึกษา - 1 - - 1 
งานนโยบายและแผน  
งานสารบรรณ *    

- 
1 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

1 
1 

งานพัสดุ   
งานอาคารและสถานท่ี * 
งานยานพาหนะ* 

- 
2 
1 

1 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
2 
1 

  งานวิเทศสัมพนัธ์  
งานประชาสัมพันธ์  
งานวารสารคณะฯ 

- 1 - - 1 

งานวิจัย  
งานประกันคุณภาพ  
งานบริหารความเสีย่ง  
งานห้องอ่านหนังสือ 

- 1 - - 1 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานโสตทัศนูปกรณ์* 

- 
- 

1 

1 

- 
- 

- 
- 

1 

1 
งานการเจ้าหน้าท่ี                
งานสวัสดิการ  

- 1 - - 1 

งานการเงิน*  
การบัญชี 

- 
- 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

งานพัฒนานักศึกษา - - 1 - 1 
งานสนับสนุนการเรียนการสอน* - - 1 - 1 
งานหลักสูตรปรญิญาโท** - 1 1 - 2 

Total 4 11 4 - 19 
หมายเหตุ:  *   ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ 
    **  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของหลักสูตรปริญญาโท 
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ตารางท่ี 7.2 แผนการอบรม/สัมมนา/ดูงาน และผลการดำเนินงาน 

ชื่อ-สกุล รายละเอียดการอบรม/ 
สัมมนา/ดูงาน และผลการดำเนินงาน 

นางสาวกัญญ์รินท์ สุทธิตันตยาภรณ์ 
นางสาววราภรณ์ เอียดประดิษฐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การออกแบบหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล"  วันที่ 18 
ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม B.SC3 คณะวิทยาศาสตร์ 

หมายเหตุ: เฉพาะบุคลากรที่ทำงานหลักให้กับหลักสูตร 
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Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 

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

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload, student progress, academic performance and workload are 
systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective actions 
are made where necessary. 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

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        
 
 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
 หลักสูตรได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาไว้
อย่างชัดเจน และได้แจ้งรายละเอียดไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทุกปี 
เพ่ือประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ได้หารือในที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกปี เพ่ือปรับปรุงเกณฑ์คัดเลือกและการประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยมีการทำสื่อประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายและเจาะจงเฉพาะกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลจากที่รวบรวม
ในปีก่อนหน้า เช่น  

- ระบบสื่อออนไลน์ เช่น facebook line แผ่นปลิว และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตร
และคณะเศรษฐศาสตร์  

- แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ และจดหมาย สำหรับ
นักศึกษาคณะที่ เกี่ยวข้องที่ เป็นเป้าหมายเฉพาะ เช่น คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ  และคณะวิทยาศาสตร์ 

- คู่มือการรับนักศึกษา และ
รายละเอียดการรับสมัคร 
www.grad.psu.ac.th  

- เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ 

http://www.grad.psu.ac.th/
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของ ม.อ. รวมทั้งคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้
ตอนล่าง 

- จดหมายแนะนำหลักสูตรถึงหน่วยงานในกระทรวงเกษตร
และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทเอกชนด้านธุรกิจเกษตร  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการ
หารือปรับเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขให้มีผู้สมัคร
เรียนมากขึ้น 
 โดยกระบวนการรับสมัครดังกล่าว พบว่าทางหลักสูตร
สามารถคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร แต่ในปี 2562 จำนวนผู้สมัครและผ่าน
เกณฑ์ลดลง เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
 หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการ
คัดเลือกผู้สมัคร ดังนี้ 

- หลักสูตรได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและรายละเอียด
การสมัครทีช่ัดเจน 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด  

- ดำเนินการสอบข้อเขียน 1 วิชา คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ ธุรกิจเกษตร สังคม และสิ่งแวดล้อม และการสอบ
สัมภาษณ์  โดยจะพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก คือ ความ
กระตือรือร้นและบุคลิกภาพ ทัศนคติและประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ และความพร้อมด้านต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการออกกลางคัน
ของนักศึกษา 

- เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกจะพิจารณาจากคะแนน
ข้อเขียน (40%) และคะแนนสัมภาษณ์ (60%) รวมกันต้องเกิน 
60% โดยหลักสูตรจะเข้มงวดกับการพิจารณาคุณสมบัติของ 
ผู้เรียนในแผน ก ที่ต้องมีหัวข้อวิจัยและความพร้อมของตัวผู้เรียน 
 ทั้งนี้ วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครได้ถูกประเมิน
ผลสัมฤทธิ์โดยอนุกรรมการสอบคัดเลือกฯ เพ่ือนำไปสู่การ
ปรับปรุงสำหรับปีถัดไป 

- เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
www.grad.psu.ac.th 

- เว็บไซต์คณะและหลักสูตร 
- แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

(ภาคผนวก 13) 

http://www.grad.psu.ac.th/
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
 หลักสูตรได้สรุปผลข้อมูลผู้สมัครตลอดจนถึงนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง 6 ปี ดังตารางที่ 8.1 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
 หลักสูตรมีระบบติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา กล่าวคือ 

- นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งอาจารย์
ประจำวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

- หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและประเมินผล
การเรียนในระหว่างภาคเรียนและสิ้นสุดภาคเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

- อาจารย์ผู้สอนประกาศคะแนนสอบกลางภาค และ
ติดตามให้คำแนะนำนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน  

- เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ ติดตาม และ Follow up นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ และแจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
ทราบ และขอคำชี้แนะ 

- หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษานัดประชุมนักศึกษาที่มีผล
การเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ และที่มีความล่าช้าในการทำวิจัยเพ่ือสาร
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์ รวมทั้ งรับฟังปัญหา และให้คำแนะนำ
นักศึกษา ทั้งวิธีการเรียน และการจัดการเวลาเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างครอบครัว การทำงาน
และการเรียน 
 ระบบการติดตามความก้าวหน้าดังกล่าวช่วยให้หลักสูตร
สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าด้านการเรียน งานวิจัย 
ภาวะเสี่ยงต่อการตกออก และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

-  ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
    www.sis.psu.ac.th 
-  รายงานการประชุมกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
-  ปฏิทินการทำงานของหลักสูตร 
-  ผลการ Follow up 

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

- การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  สิ่งอำนวยความสะดวก และ
บริการอ่ืน ๆ ที่หลักสูตรได้จัดเตรียมไว้ให้บริการแก่นักศึกษา เพ่ือ

- รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- เว็บไซต์หลักสูตร 
https://www.economics.psu.ac.

https://www.economics.psu.ac.th/?page_id=709
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คำแนะนำ รับฟังปัญหา
ของนักศึกษา 

- การจัด Follow up  เพ่ือรับฟังปัญหา และติดตาม
นักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- การจัดอบรมต่าง ๆ เช่น อบรมการสืบค้นฯ อบรมเทคนิค
การทำสารนิพนธ์ (2 ครั้ง) อบรมโปรแกรม SPSS เพ่ือพัฒนา
ทักษะ และการเรียนรู้ 

- การจัดบรรยายพิเศษ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- การดูงานทั้งในระดับพ้ืนที่ และการดูงานต่างประเทศ 

เพ่ือเปิดโลกทัศน์ในการจัดการ และดำเนินงานทางธุรกิจ-ธุรกิจ
เกษตรในหลายแง่มุม ซึ่งในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้กำหนด
จัดทัศนศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 6 
พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ทำให้ต้อง
เลื่อนการเดินทางออกไปอย่างไม่มีกำหนด 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากิจกรรมข้างต้นจะช่วยพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของนักศึกษา  
แต่นักศึกษาบางส่วนก็ยังมีความล่าช้าของงานวิจัย เนื่องจาก
นักศึกษามีข้อจำกัดด้านเวลา ซึ่งต้องทำงานประจำ และยังคงขาด
ทักษะเรื่องการเขียนงานทางวิชาการ 

th/?page_id=709 

- ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
www.sis.psu.ac.th 

- ปฏิทินการทำงานของหลักสูตร 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
 หลักสูตรได้ประสานกับคณะในการจัดสภาพแวดล้อม
และสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัย
ให้กับนักศึกษาในหลายรูปแบบ เช่น 

- มีบริการห้องอ่านหนังสือ และห้อง study room ป.โท 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้พ้ืนที่ในการทบทวนการเรียน และ
ทำงานที่ได้รับหมายทั้งในและนอกเวลาราชการ 

- มีเจ้าหน้าที่หลักสูตร ในการดูแล ให้คำปรึกษา และ
ประสานงานในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ตลอดทั้งสัปดาห์ 

- มีการจัด Follow up เพ่ือรับฟังปัญหา โดยนักศึกษา
สามารถสะท้อนปัญหา หรือเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ได้ ซึ่งใน

- หนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรม 
- หนังสือเชิญวิทยากร 
- ผลการประเมินกิจกรรม Follow up 

(ภาคผนวก 5) 

https://www.economics.psu.ac.th/?page_id=709
http://www.sis.psu.ac.th/
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
กิจกรรมดังกล่าว อาจารย์และนักศึกษาจะรับประทานอาหาร
ร่วมกัน ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- หลักสูตรและคณะมีการติดตามและประเมินความพึง
พอใจของการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า นักศึกษาได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ขณะเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งรวมถึงลานอ่านหนังสือ ห้องน้ำ 
น้ำดื่ม ห้อง study room (ขอได้เป็นพิเศษ) 

- นอกจากนี้  นักศึกษาสามารถเข้าถึงอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอด (จันทร์ – อาทิตย์) โดยการนัดหมาย 
 ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีการติดตามและประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกฯ เพ่ือสะท้อนข้อมูลไปสู่ฝ่ายบริหารของ
คณะในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
ตารางท่ี 8.1 การรับนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
ผู้สมัคร (คน) 

จำนวนสมัคร ประกาศรายชื่อ รายงานตัว/ลงทะเบียน 
2557 55 40 39 / 31 
2558 57 43 38 / 30 
2559 31 28 28 / 24 
2560 50 31 24 / 22 
2561 30 23 20 / 17 
2562 16 14 14 / 9 
2563 15 12 9/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

 
 
 
 

Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

Overall opinion        
 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
 คณะมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  และสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น  

- ห้องเรียน ห้องบรรยาย 17 ห้อง พร้อมอุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่ทันสมัย นักศึกษาสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบ WIFI ได้ตลอดเวลา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ IT 
และเจ้าหน้าที่ โสตทัศนูปกรณ์ดูแล ฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์ 
ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ 1-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ และมีการ
ซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยในแต่ละปี ฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์
มีการปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย และตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้  

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง  ซึ่ งนักศึกษา
สามารถเข้าถึงการบริการไดพ้ร้อมกันจำนวน 43 เครื่อง 

- ห้องอ่านหนังสือ 1 ห้อง สำหรับอ่านหนังสือ ทำวิจัย 
ประชุม และทำกิจกรรมต่าง ๆ 

- ห้อง study room 8 ห้อง สำหรับทำกิจกรรมเสริม
หลักสูตร PBL7 ห้อง และสำหรับ ป.โท 1 ห้อง  

- ลานกิ จกรรมคณ ะ มี โต๊ ะ เก้ า อ้ี  และระบบ  WIFI 

- มหาวิทยาลัย คณะฯ และสาขาฯ 
- ผลประเมินความพึงพอใจสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการเรียนการสอน  
- ผลประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  

- ผลประเมินความพึงพอใจ
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้อง
ประชุม และคณะ  

- ระบบประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษา 
https://tes.psu.ac.th/login.asp 

- ระบบ มคอ. 
https://tqf.psu.ac.th/ 

- แผนงบประมาณรายจ่ายคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักศึกษาสามารถใช้อ่านหนังสือ ทำงานกลุ่ม และค้นคว้าข้อมูล
งานวิจัยได้ตลอดเวลา 
 นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถใช้บริการจากหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์คอมพิวเตอร์ หอสมุดคุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร  
 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 คณะได้ประเมินความพร้อม 
ความเพียงพอ ความทันสมัย และความพึงพอใจ ดังนี้ 

- ประเมินความพึงพอใจสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับ
ดีมาก  

- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ ใช้ งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 
3.94 อยู่ในระดับดีมาก  

- ประเมินความพึงพอใจโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้อง
ประชุม และคณะ มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.00 อยู่ใน
ระดับดีมาก  
 สำหรับหลักสูตร ได้ประเมินความพร้อม ความเพียงพอ 
ความทันสมัย และความพึงพอใจ ในหลากหลายช่องทาง เช่น 
ผ่านระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา การ
รายงาน  มคอ.5 โดยอาจารย์  และการสะท้อนปัญหากับ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง  
 ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้ คณะและ
หลักสูตรได้นำมาหารือในที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินงานและกำหนดแผนงบประมาณให้สอดรับ
กับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
 หลักสูตรมีความพร้อมและความเพียงพอของห้องสมุด
และทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และงานวิจัย ซึ่งนักศึกษา
สามารถเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทาง เช่น 

• มหาวิทยาลัย 
- หอสมุดและฐานข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอนและ

- สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง
หลงฯ 

- ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 
- ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
- ห้องอ่านหนังสือ  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
การวิจัย (ท้ังในรูปแบบสื่อดิจิทัล และเอกสาร) 

- ศูนย์สื่อการเรียนรู้  
- ศูนย์คอมพิวเตอร์  

• คณะ 
- ห้องอ่านหนังสือ 

• หลักสูตร 
- มีหนังสือและงานวิจัยไว้บริการเพ่ิมเติมจากห้องสมุด

ของมหาวิทยาลัย 

• อาจารย์ผู้สอน 
- กรณีศึกษาใหม่ ๆ เอกสาร วารสาร และหนังสือ (ทั้งใน

รูปแบบสื่อดิจิทัล และเอกสาร) 
 ทั้งนี้  นักศึกษา และอาจารย์สามารถสะท้อนความ 
พึงพอใจด้านความพร้อม เพียงพอ และความทันสมัยของ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลากหลายช่องทาง เช่น การประเมิน
การเรียนการสอน การสะท้อนปัญหากับผู้รับผิดชอบโดยตรง 
การสัมภาษณ์ และ มคอ.5 เป็นต้น ซึ่งผลประเมินที่ได้แจ้งให้
คณะ และหลักสูตรเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

- สำนักงานหลักสูตร 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
 หลักสูตรมีความพร้อมและความเพียงพอของสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการ เรี ยนการสอน  และงานวิ จั ย  อาทิ  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล 
และอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืน ๆ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย และ
ของคณะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนักศึกษาเรียนในวันเสาร์และ
อาทิตย์ และมีเวลาจำกัดในมหาวิทยาลัย จึงใช้ห้องคอมพิวเตอร์
ของคณะเป็นหลัก อีกทั้ง นักศึกษาส่วนใหญ่มีโน๊ตบุ๊คเป็นของ
ตนเอง สามารถเข้าถึง software และแหล่งข้อมูลได้ตลอด 
 หลักสูตรยังจัดให้มีคอมพิวเตอร์ และเครื่องมืออุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยไว้บริการเพิ่มเติมที่ห้อง
สำนักงานหลักสูตร 
 นอกจากนี้ หลักสูตรมีเครือข่ายสถานประกอบการด้าน

- มหาวิทยาลัย  คณะฯ และ
สำนักงานหลักสูตรปริญญาโท 

- สถานที่ดูงานเครือข่าย 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ธุรกิจเกษตรค่อนข้างหลากหลาย ทั้งด้านการผลิต ด้านแปรรูป 
ด้านการตลาด ด้านโลจิสติกส์ ด้านธุรกิจเกษตรครบวงจร ที่
หลักสูตรสามารถนำนักศึกษาไปดูงาน และวิเคราะห์เชิงลึกได้
เป็นประจำทุกปี ซึ่งสถานประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสถาน
ประกอบการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยและคณะ 
กล่าวคือ มีอาจารย์ในหลักสูตรและในมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research 
 คณ ะฯ มีหน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง ซึ่งมีความพร้อมและเพียงพอของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  บริการ WIFI และ
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย 
อาทิ SPSS, EVIEW เป็นต้น นอกจากนี้ หากมีปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
คณะยังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 คณะมีการประเมินความเพียงพอและความทันสมัยของ 
IT facilities ผ่านระบบออนไลน์ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ความสำคัญกับ
การสะท้อนปัญหาจากอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  

- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะฯ  

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ 
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

- ผลประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  

- ผลประเมินความพึงพอใจ
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้อง
ประชุม และคณะ  
 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
 คณะมีการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย เรื่อง มหาวิทยาลัย เสริมสร้างสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ซึ่งให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม  
สุ ขภ าพ  และความปลอดภั ย ในระดับมาตรฐาน  โดยมี
คณะกรรมการภูมิทัศน์ ในการร่วมกันวางแผนและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทั้งในอาคารและนอกอาคารให้มีความสะอาด 
ปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร ซึ่งมีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และ
พิจารณาแผนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ปรับปรุง
สถานที่ให้เหมาะสมและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ คณะได้จัด
ให้ม ี

- นโยบายของ ม. เรื่อง มหาวิทยาลัย
เสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัย 
แห่งความสุข 

- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภูมิ
ทัศน์คณะเศรษฐศาสตร ์

- แผนงบประมาณ รายจ่ ายคณ ะ
เศรษฐศาสตร์ 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน  
- แม่บ้านดูแลความสะอาด  
- กล้องวงจรปิด  
- ทางหนีไฟ 

- ทางลาดสำหรับผู้พิการ 

- ลิฟต์/ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 
- น้ำดื่มสะอาดบริการทุกชั้น  
- การจัดพ้ืนที่สีเขียวภายในและบริเวณรอบคณะ 

 นอกจากนี้  คณะได้ปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ เพ่ือความ
ปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งานเพ่ิมเติม เช่น ทำแนวรั้วกัน
ตกบริเวณลานใต้คณะ 
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Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 
alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations. 

2. The curriculum design and development process is established and it is periodically 
reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and 
effectiveness. 

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

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

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

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

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.1 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] 

       

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        
 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.1  Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
 ในกระบวนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้
ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต โดยการสำรวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม คือ  

- ผู้ใช้บัณฑิต  

- ศิษย์เก่า  

- นักศึกษา  

- คณาจารย์  

- ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน  
 ได้ มี ก ารรวบ รวมข้ อมู ล จ ากผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย
หลากหลายวิธี อาทิ การใช้แบบสำรวจ การสัมภาษณ์ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย โดยมีการกำหนด
คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้เข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลความ
ต้องการดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาโดย
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 การนำเข้าข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 
http://www.eduservice.psu.ac.th/i
mages/content/curriculum/news_
notice_infomation/notice_tqf2552.
pdf 

- แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 
(ภาคผนวก 1) 

- แบบสอบถามความเห็นของมหาบัณฑิตท่ี
จบ (ภาคผนวก 2) 

- จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ใช้บัณฑิต 

- เชิญตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เป็นปัจจัยในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร แสดงดังภาพที่ 
10.1 ซึ่งมีการวิเคราะห์ความต้องการที่แตกต่างของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (SH needs) ในแต่ละกลุ่ม 
 นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรในรอบใหม่ได้กำหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มาจากการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
รอบด้านตามกรอบ OBE 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
 โดยปกติหลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์ของ สกอ. โดยทุก 5 ปี มีการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งช่วง
ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรจริง แสดงดังตารางที่ 10.1 
 ในปี พ.ศ.2563 อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบ OBE  

- ระเบียบบังคับของ สกอ. และ
มหาวิทยาลัย 

- มคอ.2  
 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 
 หลักสูตรมีการทบทวนและตรวจสอบกระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียนตาม CLO (มคอ.3 และ
โครงร่างรายวิชา) และ ELO ซึ่งกระบวนการทบทวน CLO ใน 
แต่ละภาคการศึกษา มีข้ันตอนโดยสังเขป ดังนี้ 

- ประชุมอาจารย์ผู้สอน ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือ
ประเมิน โครงร่าง (course outlines) และทบทวนเนื้ อหา
รายวิชา ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และลดความซ้ำซ้อน โดย
โครงร่างรายวิชาจะต้องนำเสนอ องค์ประกอบที่สำคัญ เช่น ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (CLO) เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้ง feedback ผลการ
ประเมินการสอนของนักศึกษาให้กับอาจารย์ผู้สอน และการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนเฉพาะของภาคการศึกษานั้น ๆ 

- อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเนื้อหาโครงร่างรายวิชาโดยใช้ผล
การประเมินการสอนของนักศึกษา และผลการทวนสอบมา
ประกอบการพิจารณา เพ่ือปรับปรุงการสอนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

- จัดทำ มคอ.3 ทุกรายวิชา ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการ
เปิดภาคการศึกษา  

- ผลการประเมินการสอนผ่านเว็บไซต์ 

- ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

- ระบบ TQF online (มคอ.3 และ 
มคอ.5) : https://tqf.psu.ac.th/ 

 
 

https://tqf.psu.ac.th/


121 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

- แจกเอกสารโครงร่างรายวิชาให้นักศึกษาทุกคนพร้อม
ชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 

- จัดให้มีการ Follow up ในทุกภาคการศึกษา 

- มีการทวนสอบทุกรายวิชาในวันสุดท้ายของการเรียน
การสอน 

- ประเมินการสอนผ่านเว็บ ก่อนปิดภาคการศึกษา 

- จัดทำ มคอ.5 ทุกรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค
การศึกษา 

- นำผลการประเมินทั้ งหมดเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการ 
บริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา และให้คำแนะนำในการพัฒนาใน
รอบถัดไป 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
 ทุกรายวิชาได้นำผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนโดยได้กำหนดให้โครงร่างรายวิชา 

และ มคอ.3 มีการแสดงชื่องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น รายวิชา 
878-513 Research Methods in Agribusiness Economics  
878-534 Agricultural policy analysis และรายวิชา 878 -
5 1 4 Marketing Analysis and Management in 
Agribusiness เป็นต้น  
 โดยหลักสูตรได้แจ้งในที่ประชุมอาจารย์ผู้สอนและได้
ตรวจสอบโครงร่างรายวิชาและ มคอ.3 ว่าอาจารย์ผู้สอนได้ระบุ
ว่าได้นำผลงานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนจริง 

 เป็นที่น่าสังเกตว่าในการจัดการเรียนการสอนของ
ห ลั ก สู ต ร  อ าจ ารย์ ผู้ ส อน ส่ วน ให ญ่ ได้ ย กตั วอย่ า งจ า ก
ประสบการณ์และข้อค้นพบจากงานวิจัย ซึ่งนักศึกษาให้ความ
สนใจและมีข้อซักถามสม่ำเสมอ รวมทั้งนักศึกษาบางรายได้ใช้ข้อ
ค้นพบจากงานวิจัยของอาจารย์ไปพัฒนาเป็นโจทย์ในการวิจัยต่อ 

- โครงร่างรายวิชา  
- มคอ.3  
- มคอ.5 

- LMS  

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
 หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพของการใช้บริการสิ่ง
อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 10.2  ในประเด็น
ต่าง ๆ เช่น 

- ผลการประเมินกิจกรรม Follow up 
(ภาคผนวก 6) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องเรียน/อุปกรณ์ 

ห้องน้ำ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอ่านหนังสือ และสภาพแวดล้อม
ภายในคณะฯ  

2)  การเรียนการสอน เช่น เอกสารประกอบการเรียน 
เวลาเรียน  

3) การประสานงานและให้คำปรึกษาของหลักสูตร 

(หลักสูตร – อาจารย์ – นักศึกษา)   
4) อื่น ๆ 

 หลักสูตรมีการสรุปผลการประเมิน สะท้อนปัญหาและ
แนวทางแก้ไขไปยังคณะ หลังจากนั้น มีการติดตามผลการ
ปรับปรุงแก้ไขและคุณภาพของงานบริการ งานสนับสนุน และสิ่ง
อำนวยความสะดวก ผ่านผู้รับผิดชอบโดยตรง 
 ในส่วนของคณะได้มีการประเมินความพร้อม ความ
เพียงพอ ความทันสมัย และความพึงพอใจ ดังนี้ 

- ประเมินความพึงพอใจสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับ
ดีมาก  

- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ ใช้ งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 
3.94 อยู่ในระดับดีมาก  

- ประเมินความพึงพอใจโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้อง
ประชุม และคณะ มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.00 อยู่ใน
ระดับดีมาก  
 ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้ คณะและ
หลักสูตรได้นำมาหารือในที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินงานและกำหนดแผนงบประมาณให้สอดรับ
ให้เพียงพอกับความต้องการ 

- ผลการประเมินความคิดเห็นของ
มหาบัณฑิตต่อหลักสูตร (ภาคผนวก 3) 

 
 

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

หลักสูตรมีระบบการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมตามกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้แก่  

- ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

- http://www.planning.psu.ac.th/in
dex.php/information/analysis-

http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/analysis-rpt/32-tqf-job
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/analysis-rpt/32-tqf-job
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

- ผู้ใช้บัณฑิต: ใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก  

- ศิษย์เก่า: ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิง
ลึก และการประชุมกลุ่มย่อย 

- นักศึกษา: ใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์  

- คณาจารย์: ใช้แบบสอบถาม และการประชุม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน: ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการประชุมกลุ่มย่อย 

 ที่ผ่านมา ข้อมูลที่ได้โดยเฉพาะจากศิษย์เก่า นักศึกษา 
คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิตมีความครบถ้วนสมบูรณ์  และได้
รวบรวมข้อมูลเป็นประจำทุกปี สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรจะ
ดำเนินการสำรวจข้อมูลตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
 หลักสูตรได้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และรายงานผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นฐานข้อมูล
ให้กับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 

rpt/32-tqf-job 

- ผลการประเมินความคิด เห็ นของ
มหาบัณฑิตต่อหลักสูตร (ภาคผนวก 3) 

- สรุป ป ระ เมิ น ค วาม พึ งพ อใจผู้ ใช้
มหาบัณฑิต (ภาคผนวก 4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/analysis-rpt/32-tqf-job
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ภาพที่ 10.1  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง 
 
 
 

ปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

รบัฟังความคิดเห็น 
จากผูม้ีสว่นไดส้ว่น

เสียทกุกลุม่ 

การจัดการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ทบทวน/ประมวล 
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ตารางที่ 10.1 เกณฑ์และข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสตูร เกณฑ์มาตรฐาน (ปี) ระยะเวลาปรับปรุง (ปี) 

- วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 5 5 

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 5 5 

- บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร 5 1 
(ปรับปรุงตามกรอบ TQF) 

- บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร 5 5 

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจเกษตร 5 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560 

 

ตารางท่ี 10.2  มาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
รายการ เกณฑ์

มาตรฐาน 
(เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1. สิ่งอำนวยความสะดวก  
1) ห้องอ่านหนังสือของคณะฯ 3.5 4.42  4.19  4.47 4.50 3.86 4.30 
2) ห้องเรียน/อุปกรณ์ 3.5 4.42  4.29  4.40  4.70 4.27 4.50 
3) การให้ยืมหนังสือของหลักสูตร 3.5 4.58  4.24  4.40  4.60 4.32 4.50 

2. กิจกรรมเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน  
1) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 3.5 4.36  4.33  4.40  4.50 4.18 4.50 
2) อบรมคอมพิวเตอร์ 3.5 4.23  3.62  3.97  4.00 3.91 4.40 
3) ทัศนศึกษา 3.5 4.50  4.38  4.23  4.40 4.09 4.70 
4) การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก 3.5 4.54  4.38  4.47  4.40 4.18 4.80 

3. การประสานงานระหว่างอาจารย์ประจำ
หลักสูตร เลขานุการหลักสูตรฯ และนักศึกษา 

3.5 4.81  4.76  4.73  4.80 4.45 4.50 

หมายเหตุ : การประเมินปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากหลักสูตรจะใหม้หาบณัฑติทำการประเมินฯ หลัง
สำเรจ็การศึกษาแล้ว 6 เดือน 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 
เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
11.1 The pass rates and dropout rates are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 11 
Output 
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ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 
improvement 
 หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์อัตราการจบ ร้อยละ 50 และอัตรา
การออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ผลการติดตาม ดังตารางที่ 11.1 
และตารางที่ 11.2 พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2562 มีอัตราการจบ 7.8% 
อัตราการออกกลางคัน 6.2% โดยได้กำหนด Benchmark กับหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี
แนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ตารางที่ 11.1) 
 ปีการศึกษา 2562 อัตราการจบได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโควิด -19 มหาวิทยาลัยจึงได้ขยายเวลาสำหรับการขอสำเร็จ
การศึกษาออกไปจนถึง กันยายน 2563 และมีนักศึกษาของหลักสูตรที่
อยู่ในระหว่างกระบวนการสอบจบและกำลังจะสำเร็จการศึกษา อัตรา
การจบจึงน้อยกว่าปกต ิ
 ทั้งนี้  ในการรายงาน ปี 2562 หลักสูตรกำลังรอข้อมูลของคู่
เทียบ ซึ่งหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กำลังปรับปรุงข้อมูล 

- ตารางที่ 11.1 

- ตารางที่ 11.2 
 
 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
 หลักสูตรมีการกำหนดระยะเวลาการศึกษาจนจบหลักสูตร และ
มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 11.2 สำหรับข้อมูลจำนวน
นักศึกษา นักศึกษาออกกลางคัน และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลทุกภาคการศึกษา โดยมีการเปรียบเทียบกับ
ข้อมูล 7 ปีย้อนหลังของหลักสูตร ดังตารางที่ 11.3 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรมีแนวโน้มลดลง และอัตราการจบใช้ระยะ
มากกว่า 2 ปี เพ่ิมขึ้น ซึ่งหลักสูตรได้เฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าว โดยมีการ
ติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และได้มีการนำประเด็นไปหารือในที่
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางแก้ไข และได้ประสาน
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ทุกท่านให้ติดตามและกระตุ้น
ความคืบหน้างานวิจัยของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 หลักสูตรได้กำหนด Benchmark กับหลักสูตร ป.โท สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งจากการตรวจสอบ

- ตารางที่ 11.2 

- ตารางที่ 11.3 
 



128 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เบื้องต้น พบว่าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในการรายงาน ปี 
2562 หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กำลังปรับปรุงข้อมูล 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
 หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นการเลื่อนตำแหน่ง / 
เปลี่ยนงานหลังจากจบการศึกษา โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นของ
มหาบัณฑิตต่อหลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรได้ให้มหาบัณฑิตที่จบทำแบบ
ประเมินทุกปี โดยสรุปข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี ดังตารางที่ 11.4 จะเห็นได้ว่า
มหาบัณฑิตมากถึงร้อยละ 40 ที่ได้เลื่อนตำแหน่งหลังจากจบการศึกษา 
ซึ่งมีทิศทางที่ดีข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  
 ทั้งนี้  ในการรายงาน ปี 2562 หลักสูตรกำลังรอข้อมูลของคู่
เทียบ ซึ่งหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กำลังปรับปรุงข้อมูล 

- แบบประเมินความคิดเห็นของ
มหาบัณฑิตต่อหลักสูตร  

- ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

- ตารางที่ 11.4 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 
and benchmarked for improvement 
 หลักสูตรกำหนดชนิดและปริมาณของงานวิจัยนักศึกษาตาม
ระเบียบบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
งานวิจัยที่ ได้รับการเผยแพร่ผลงาน ดังตารางที่  11.5 ซึ่งแสดงค่า
มาตรฐาน และจำนวนผลงานวิจัย ย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งผลการประเมิน
ข้อมูลจะถูกใช้เป็นข้อมูลนำเข้า เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมวิจัยของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาแผน ก ซึ่งทำ Thesis มหาวิทยาลัย
กำหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานทุกคน โดยในปีการศึกษา 2562 มีการ
เผยแพร่ 2 ชิ้นงาน สำหรับสารนิพนธ์มีการเผยแพร่ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ อย่างน้อยมีการเผยแพร่ในคลังปัญญาของ
มหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรยังได้จัดทำบทคัดย่อสารนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์เผยแพรใ่นเว็บไซต์ของหลักสูตรด้วย 
       ทั้งนี้ ในการรายงาน ปี 2562 หลักสูตรกำลังรอข้อมูลของคู่เทียบ 
ซึ่ งหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กำลังปรับปรุงข้อมูล 

- เล่มสารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ 

- ตารางที่ 11.5 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for 
improvement 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
 หลักสูตรมีการกำหนดระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในระดับปานกลาง ซึ่งหลักสูตรได้พัฒนาแบบประเมินระดับความพึง
พอใจของ อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต ตารางที่ 11.6 แสดงข้อมูลผลการ
ประเมินย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งได้ถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป 
 สำหรับปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มอยู่ในระดับมาก 
 ในส่วนค่า benchmark หลักสูตรกำหนดค่าเท่ากับ 3 จาก
คะแนนเต็ม 5 เพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรได้กำหนด 
Benchmark กับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรายงาน ปี 2562 หลักสูตรกำลังรอ
การปรับปรุงข้อมูลของคู่เทียบ 

- ผลการประเมินกิจกรรม 
Follow up (ภาคผนวก 6) 

- มคอ.5 

- สรุปประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต (ภาคผนวก 4) 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอน (ภาคผนวก 5) 
 

 
 

ตารางท่ี 11.1 อัตราการจบและการออกกลางคัน 

• หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 อัตราที่

หลักสตูร
กำหนด (%) 

อัตราการจบจริง (%) 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราการจบ 50 62 56 40 54 38 51 28 7.8* 
อัตราการออกกลางคัน ไม่เกิน 10 6 6 1.9 1.2 2.4 1.0 3.6 6.2 
หมายเหตุ : อัตราการจบ (%) = (คำนวณจากนักศึกษาที่จบจริง / นกัศึกษาช้ันปีที่ 2 ข้ึนไปทั้งหมด) x 100 
 * ปีการศึกษา 2562 อัตราการจบได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงได้ขยายเวลา

สำหรับการขอสำเร็จการศึกษาออกไปจนถึง กันยายน 2563 และมนีักศึกษาของหลักสูตรที่อยู่ในระหว่าง
กระบวนการสอบจบและกำลังจะสำเรจ็การศึกษา อัตราการจบจึงน้อยกว่าปกต ิ

 

• หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 อัตราที่

หลักสตูร
กำหนด (%) 

อัตราการจบจริง (%) 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราการจบ - 41 66 63 66 45 40 57 N/A* 
อัตราการออกกลางคัน - 10 8 1 1 3 1 3 N/A* 
หมายเหตุ: * ในปี 2562 หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กำลังปรับปรุงข้อมูล 
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ตารางท่ี 11.2 ระยะเวลาการศึกษาจนจบหลักสูตร (ภาคพิเศษ) 
• หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รายการ ระยะเวลาที่หลักสตูร
กำหนด (ปี) 

ระยะเวลาการศึกษาที่จบจริง (ปี) 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ระยะเวลาการศึกษาจน
จบหลักสตูร 

2.50 2.24 2.30 2.74 2.57 2.64 3.56 3.18 3.37 

หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ ซ่ึงผู้เรียนทำงานพร้อมกับการเรียน และในปี 2562 นักศึกษาท่ีจบส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
ตกค้าง 

 

• หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายการ ระยะเวลาที่หลักสตูร

กำหนด (ปี) 
จำนวนนักศึกษาที่จบจริงในเวลา 2 ปี (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ระยะเวลาการศึกษาจน
จบหลักสตูร 

2 38 58 38 36 38 36 48 N/A* 

หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาท่ีจบจริงในเวลา 2 ปี ในปีการศึกษา 2555 – 2562 ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราการจบอยู่ในช่วง  
ร้อยละ 40 – 60 ช้ีให้เห็นว่ามีนักศึกษาสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 มีระยะเวลาในการศึกษาจนจบหลักสูตรมากกว่า 2 ปี 

 * ในปี 2562 หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กำลังปรับปรุงข้อมูล 

ตารางท่ี 11.3 จำนวนนักศึกษา ออกกลางคัน และสำเร็จการศึกษา 
• หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตัวแปรผลลัพธ์ ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวนนกัศึกษา (ปี1+2+3) 140 141 127 119 106 84 65 64 
นักศึกษาออกกลางคัน 7 7 2 1 2 5 3 4 
จำนวนนักศึกษาจบภายใน 2  ปี   27 28 11  4  9 1 0 1 
จำนวนนักศึกษาจบใช้เวลามากกวา่ 2 ปี 7 7 13 17 24 24 14 3 
 

• หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตัวแปรผลลัพธ์ ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวนนักศึกษา (ปี1+2+3) 147 143 123 100 116 123 105 N/A* 
นักศึกษาออกกลางคัน 10 8 1 1 3 1 3 N/A* 
จำนวนนักศึกษาจบภายใน 2  ปี   38 58 38 36 38 36 48 N/A* 
จำนวนนักศึกษาจบใช้เวลามากกวา่ 2 ปี 1 6 4 8 7 9 4 N/A* 
หมายเหตุ: *ในปี 2562 หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังปรับปรุงข้อมูล 
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ตารางท่ี 11.4 การเลื่อนตำแหน่ง / เปลี่ยนงานหลังจบการศึกษา 
รายการ ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (%) 69 50 67 73 90 59 50 
2. เลื่อนตำแหน่ง (%) 22 46 19 17 - 36 40 
3. เปลี่ยนงาน (%) 9 4 14 10 10 5 10 
หมายเหตุ :  การประเมินปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากหลักสูตรจะให้มหาบัณฑิตทำการประเมินฯ  

หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว 6 เดือน 
 

ตารางท่ี 11.5 ชนิดและจำนวนของงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ผลงาน 
ชนิดและ

จำนวนของ
งานวิจัย 

มาตรฐานที่
กำหนด 

(%) 

จำนวนงานวิจัย (%) 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

Thesis 100 100 
(3 ช้ิน) 

100 
(2 ช้ิน) 

100 
(1 ช้ิน) 

100 
(1 ช้ิน) 

100 
(1 ช้ิน) 

100 
(1 ช้ิน) 

100 
(1 ช้ิน) 

100 
(2 ช้ิน) 

หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ ซ่ึงผู้เรียนทำงานพร้อมกับการเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกทำ Non Thesis 
 

ตารางท่ี 11.6 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตร 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ระดับที่หลักสตูร

กำหนด  
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ Benchmark 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1. นักศึกษา 3 N/A N/A N/A N/A 4.13 4.25 4.40 4.31 4 
2. ผู้ใช้บัณฑิต 3 N/A N/A N/A 4.41 4.24 4.39 4.39 * 4 
3. อาจารย ์ 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.94 4.31 4 
4. ศิษย์เก่า 3 4.63 4.65 4.57 4.57 4.68 4.36 4.70 * 4 
หมายเหตุ : สำหรับอาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิตเป็นการประเมินความพึงพอใจเชิงคุณภาพ  
   * อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง  

1. เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต และ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และฐานเศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่งภาคธุรกิจเกษตรมีความโดด
เด่นกว่าภาคอ่ืน ๆ ทั้งหมด 

2. เป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาที่เข้มข้น สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง เป็นรูปธรรม และ
มีคุณภาพ ทำให้มีผู้สนใจสมัครเรียนมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2 ทศวรรษ 

3. มีอาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิ มีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับสินค้าหลักของภาคใต้ คือ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน และทุ่มเทให้กับนักศึกษา 

4. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นเครือข่ายที่แน่นแฟ้น 
5. มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทั้งในธุรกิจเกษตร และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจค่อนข้างมาก 
6. เป็นหลักสูตรที่เป็นที่รู้จักและสังคมยอมรับ 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ใน
หลักสูตรตามระเบียบของ สกอ. มีจำนวนน้อย และมีภาระงานค่อนข้างมาก 

2. เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนภาคพิเศษเป็นหลัก และใช้งบประมาณจากค่าเล่าเรียนเป็นหลัก การ
คงจำนวนนักศึกษาที่จุดคุ้มทุน (break even point) เป็นเรื่องยากภายใต้การแข่งขันสูง และต้องคัด
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้วย ภาคปกติ มีนักศึกษาสนใจเรียนน้อยมาก 

3. อัตราการจบการศึกษาในเวลาที่กำหนด (2 ปี)  ลดลง เพราะเป็นไปได้ยาก สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ที่ทำงานด้วยเรียนไปด้วย หลักสูตรจึงกำหนดระยะเวลาการจบที่เหมาะสมไว้ 2.5 ปี 

4. การจัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ด้านธุรกิจเกษตรยังดำเนินการได้จำกัด เพราะข้อจำกัดด้านเวลาและ
งบประมาณ โดยเฉพาะภาคพิเศษซึ่งรายรับลดลงจากจำนวนนักศึกษาที่ลดลง 

5. ส่งเสริมกระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรตามกระบวนการ PDCA และระบบ
กลไกการได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. เพ่ิมจำนวนนักศึกษาภาคสมทบเพ่ือให้มีความคุ้มทุน 
 
 
 
 
 



133 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. ประสานความร่วมมือกับสาขาและคณะเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการขอตำแหน่งทาง

วิชาการ และมีผลงานวิจัยเพื่อสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ได้เพ่ิมขึ้น 
2. กำหนดระบบการทำงานและพัฒนาหลักสูตรที่อิงกับ AUN-QA โดยผลประเมิน AUN-QA และ Gap 

analys จะถูกนำมาเป็นประเด็นในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดวางระบบและเพ่ิมมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษาจบตามแผน และให้นักศึกษา

ตกค้างจบเพิ่มขึ้น 
4. เพ่ิมจำนวนนักศึกษาโดยเน้นการประชาสัมพันธ์แบบเจาะจงในกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มศิษย์เก่า 

ธนาคาร กรมส่งเสริมการเกษตร และภาคธุรกิจ 
5. ขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพ่ือรองรับการทำวิจัยของนักศึกษาที่เน้นวิจัย 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  
CdsName CdsValues 

1.จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
- ---ระดับปริญญาโท 1 
2.จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
3.จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (ณ ปีการศึกษา 2562) 64 
- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาโท 64 
4.จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (ณ ปีการศึกษา 2562) 9 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  - 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 1 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  8 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 4 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  3 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ - 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา่ - 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
5.คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร 6 
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  
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CdsName CdsValues 
- - --ระดับปริญญาตรี - 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
- - --ระดับปริญญาโท - 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง - 
- - --ระดับปริญญาเอก 6 
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 4 
- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 2 
- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 
- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ - 
6.จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 7 
- - - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0 

- - - -บทบสมบูรณ์ที่ตพิีมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

1 

- - - -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
- - - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

1 

- - - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตพิีมพ์ใน

0 
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CdsName CdsValues 
วารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- - - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

5 

- - - -ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- - - -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
- - - -ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ - 
- - - -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
- - - -ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
- - - -ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ - 
- - - -จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 
- - - -จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- - - -จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- - - -จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- - - -จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- - - -จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
- - - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร - 
7.การมีงานทำของบัณฑิต (หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561)  
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด 18 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษา 

15 
 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

12 
 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ประกอบอาชีพอิสระ 3 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 8 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว n/a 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1 (ทำงานด้วย) 
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CdsName CdsValues 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่อุปสมบท - 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่เกณฑ์ทหาร - 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

28,871.33 
 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.17 
 

จำนวนบัณฑิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน* 5 
จำนวนบัณฑิตท่ีมีการเลื่อนตำแหน่ง* 4 
จำนวนบัณฑิตที่เปลี่ยนงาน* 1 
หมายเหตุ :  ข้อมูลผลการดำเนินงานท่ัวไป ยึดตามปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 
 ข้อมูลงบประมาณ เช่น เงินทุนวิจัย ยึดตามปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 ข้อมูลผลงาน Publication ยึดตามปี พ.ศ.2561 (มกราคม – ธันวาคม 2562) 
 *เป็นข้อมูลปีการศึกษา 2561 (มหาบัณฑิตจบ 14 คน และตอบแบบสอบถาม 10 คน) เนื่องจากการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยหลักสูตรจะให้มหาบัณฑิตทำการประเมินฯ หลังสำเร็จ
การศึกษาแล้ว 6 เดือน  

 


