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ค าน า 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ คณะเศรษฐศาสตร์ ไดจ้ดัท ารายงานประเมิน

ตนเองระดบัหลกัสูตร “หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ” 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามขอ้ก าหนดการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร (Asian University 

Network Quality Assurance: AUN-QA) เพื่อรายงานผลการประเมินตนเองของหลกัสูตรต่อมหาวิทยาลยั 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเพื่อรองรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบั

หลกัสูตร  

หลกัสูตรตระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการ

ด าเนินงานใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อผลิตบณัฑิตไดต้ามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ดงันั้น หลกัสูตรจึงขอขอบคุณ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตรทุกท่าน ท่ีกรุณาตอบรับเป็นคณะกรรมการประเมิน 

รวมถึงได้สละเวลาพิจารณารายงาน และประเมินหลักสูตรแบบ Desktop โดยทางหลักสูตรจะน า

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากคณะกรรมการประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 

 

  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร รับผิดชอบการจดัการเรียนการสอน ระดับ

ปริญญาตรี 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปี 2557 ท่ีใช้

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2-4 และ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ

จดัการ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  (ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีปรับเปล่ียนโครงสร้างและช่ือหลกัสูตรมาจากหลกัสูตร

เดิมในปีการศึกษา 2557  คือ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)  และหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา 1 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 

ซ่ึงในปัจจุบนั สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มีอาจารยป์ระจ าจ านวน 10 คน ปฎิบติังานจริง 8 คน ลาศึกษา

ต่อ 2 คน  

ส าหรับหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ ท่ีได้

ประกาศใชใ้นปีการศึกษา 2562 ไดเ้ร่ิมรับนกัศึกษาปีแรก ในปี 2562 แต่หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรไดมี้

การเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 และไดป้รับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง โดยปรัชญาหลกัสูตรคือผลิต

บณัฑิตใหมี้ความรู้ทั้งดา้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการวิเคราะห์และเสนอแนวทาง

แกปั้ญหาทางการเกษตรไดอ้ย่างเหมาะสม  มีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาองักฤษ การจดัการ 

สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีทกัษะการท างานเป็นทีมและแกปั้ญหาเฉพาะหน้าได ้

ใหค้วามส าคญักบัคุณธรรมและจริยธรรม  

หลกัสูตรมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 5 คน แบ่งเป็น อาจารยท่ี์มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 คน และ

ปริญญาโท 2 คน นอกจากน้ี หลกัสูตรยงัมีอาจารยผ์ูส้อนท่ีเป็นทั้งอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และ/

หรือมีต าแหน่งทางวชิาการ และอาจารยพ์ิเศษท่ีมีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัรายวชิาท่ีเปิดสอน  

หลกัสูตรรับนกัเรียนท่ีเรียนแผนวทิย-์คณิต และศิลป์-คณิต  หลายช่องทางตามนโยบายและระเบียบ

ของมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย ระบบรับตรง โครงการพิเศษทายาทนกัธุรกิจเกษตรหรือเกษตรกร  ระบบ

คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)  ซ่ึงในปีการศึกษา 2562 รับนกัศึกษา

ใหม่ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 42 คน รวมจ านวนนกัศึกษา 4 ชั้นปี 201 คน 

การประเมินผลพิจารณาความสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดระบบประกนัคุณภาพการศึกษา CUPT-QA 

และระดบัหลกัสูตร AUN-QA ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน 11 เกณฑ ์และแบ่งระดบัคะแนนในแต่ละเกณฑเ์ป็น 7 

ระดบั โดยมีผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละเกณฑ ์ดงัน้ี 
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เกณฑ์ AUN-QA ระดับคะแนน 

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 3 

AUN 6 Academic Staff Quality 3 

AUN 7 Support Staff Quality 3 

AUN 8 Student Quality and Support 3 

AUN 9 Facilities and Infrastructure 3 

AUN 10 Quality Enhancement 2 

AUN 11 Output 2 
 

จากการประเมินผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 ช้ีใหเ้ห็นวา่ 

1. ดา้นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั หลกัสูตรก าหนดให้คุณภาพของบณัฑิตตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน สามารถสรุปผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีมีความชัดเจนออกเป็น 6 ขอ้
ดว้ยกนั อยา่งไรก็ตาม หลกัสูตรจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันากระบวนการผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้มีความชดัเจน 
และตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากยิง่ข้ึน  

2. ดา้นรายละเอียดของหลกัสูตร หลกัสูตรไดท้บทวนรายละเอียดของหลกัสูตรทุก 5 ปี  ตามรอบ
ก าหนดการปรับปรุงเพื่อให้เน้ือหาในหลกัสูตรมีความทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ ทั้งน้ีในปีการศึกษาน้ี
หลกัสูตรไดป้รับปรุงเน้ือหาและเปล่ียนช่ือหลกัสูตร ตามแนวทางการพฒันาหลกัสูตร OBE ซ่ึงไดร้วบรวม
และวิเคราะห์ความคิดเห็นและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีหลากหลาย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการ
ปรับปรุงหลกัสูตรและก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

3. โครงสร้างและเน้ือหารายวิชาของหลกัสูตร หลกัสูตรไดก้ าหนดให้เน้ือหารายวิชาต่างๆ มีความ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นใน มคอ.2 ซ่ึงมี
ความชดัเจน ทนัสมยั และค านึงถึงความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาและระดบักระบวนการคิดวิเคราะห์ของ
นกัศึกษา 
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4. วิธีการเรียนและการสอน กลยุทธ์การจดัการเรียนการสอนไดถู้กออกแบบให้สอดคลอ้งกบัผล
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ดงัแสดงในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดยเนน้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น 
บรรยาย ศึกษาจากกรณีศึกษา ศึกษาดูงาน อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมา
ประกอบการสอน การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) และการจดัสหกิจศึกษาท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ 
การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning) เพื่อให้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
สนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการส่ือสาร
ภาษาสากล (องักฤษ) ทกัษะทางดา้นเทคโนโลย ีและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

5. การประเมินผลผูเ้รียน กระบวนการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัศึกษาไดถู้กก าหนด
และระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และส่ือสารแก่นกัศึกษาอยา่งชดัเจน หลกัสูตรมีการพฒันาการ
ประเมินผลผูเ้รียนโดยออกแบบเกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics ในรายวิชาสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  และการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

6.  คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ หลกัสูตรให้ความส าคัญทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของอาจารย์
ผูส้อน คือมีจ านวนผูส้อนท่ีเหมาะสมและอยูใ่นเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
มีภาระงานอยา่งนอ้ย 3 ดา้น คือ การสอน การวจิยั และการบริการวชิาการ  ทั้งน้ีหลกัสูตรไดมี้การผลกัดนัใน
การเพิ่มจ านวนบุคลากรสายวชิาการใหมี้วฒิุปริญญาเอกเพิ่มมากข้ึน 

7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรให้ความส าคญักับบุคลากรสายสนับสนุนเช่นกนั 
เพราะมีส่วนส าคญัในการช่วยการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางดา้นปริมาณและ
คุณภาพ มีการวางแผน การสรรหาและคดัเลือก การประเมินผลการปฏิบติังานและสมรรถนะผ่านระบบ 
TOR Online และ Competency Online  และให้การสนบัสนุนการพฒันาตนเอง อย่างไรก็ตาม ยงัตอ้งมีการ
ผลกัดนัให้มีการพฒันาการวิจยัเชิงสถาบนัให้มากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนองค์กรให้ดี
ยิง่ข้ึน 

8. การสนบัสนุนและคุณภาพของผูเ้รียน เกณฑ ์และกระบวนการรับนกัศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
ของ สกอ. และระเบียบมหาวิทยาลยั แต่ยงัมีขอ้ควรพฒันา คือ พฒันากระบวนการติดตามนกัศึกษาให้เป็น
ระบบมากข้ึน  

9. ส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน คณะและหลักสูตรมีความพร้อมด้านอาคาร
สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ และเคร่ืองมืออุปกรณ์รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อ
สนบัสนุนการเรียนการสอนและงานวจิยั ทั้งน้ียงัมีปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของคอมพิวเตอร์   

10.  การปรับปรุงคุณภาพหลกัสูตร หลกัสูตรมีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยมีการปรับปรุงโครงสร้าง 
รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา นอกจากน้ี ในแต่ละรายวิชามีการประเมินอยา่งเป็นระบบโดยนกัศึกษาเพื่อเป็น
ขอ้มูลให้แก่อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ฒันาวิธีการเรียนการสอน และในแต่ละปีจะมีการจดัท ารายงานการประกนั
คุณภาพระดบัหลกัสูตร เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตร  
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11.  ผลผลิต หลกัสูตรมีระบบการเก็บขอ้มูลและมีการติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ แต่ยงัไม่มีการจดัท า
benchmark อยา่งเป็นทางการ และควรเพิ่มช่องทางท่ีหลากหลาย และใหเ้ป็นระบบมากยิง่ข้ึน 

 

สรุปโดยรวม จากการประเมินผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 หลกัสูตรยงัมีจุดท่ีตอ้งได้รับ

การพฒันาหลายประการ ดงัน้ี 

1) ช่ือหลกัสูตรอาจส่งผลต่อจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้มาเรียนในหลกัสูตรมีจ านวนลดลง  
2) ควรผลกัดนัใหมี้การเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบมากข้ึนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่

นกัศึกษา  
3) พฒันากระบวนการจดัการสหกิจศึกษาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัสถานประกอบการ 
4) สนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งศิษยเ์ก่ากบันกัศึกษาปัจจุบนัและหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
 

ทั้ งน้ีหลักสูตรยงัคงมีความมุ่งมั่นในการด าเนินการเพื่อผลิตบัณฑิตอันเป็นท่ีพึงประสงค์ของ

ตลาดแรงงาน และด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองภายใต้กรอบการประกันคุณภาพของ ASEAN 

University Network 
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บทที ่1 

ส่วนน า 
 
1. ประวตัิโดยย่อของคณะ สาขาวชิา หลกัสูตร 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะเศรษฐศาสตร์แห่งแรกของภาคใต้                 
โดยสภามหาวิทยาลยัอนุมติัจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2546 ในปัจจุบนัมีการจดัการเรียนการสอน
ทั้งระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีเปิดสอน 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร
เศรษฐศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (โดยปีการศึกษา 
2562 ไดป้รับปรุงหลกัสูตรและใชช่ื้อหลกัสูตรใหม่ เป็น หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ) 
ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร   

ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ (ปี 2559-2563) ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรม และค่านิยม
ขององคก์ร ดงัน้ี  

วสัิยทศัน์ คณะเศรษฐศาสตร์เป็นองคก์รผลิตบณัฑิต วจิยั และบริการวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ี

แขง็แกร่งทั้งในระดบัประเทศและระดบัอาเซียน 

พนัธกจิ 

1) ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และมีทกัษะการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 
2) สร้างงานวจิยัเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่จากบริบทของภาคใต ้ประเทศ และอาเซียน 
3) ให้บริการวิชาการท่ีตรงกบัความตอ้งการของสังคมและชุมชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื 
ค่านิยม ใฝ่รู้ ทุ่มเท ท างานเป็นทีม เนน้เชิงรุก 

 

ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร รับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนระดบั
ปริญญาตรี 1 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (โดยปีการศึกษา 
2562 ไดป้รับปรุงหลกัสูตรและใชช่ื้อหลกัสูตรใหม่ เป็น หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ)  
และหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร สาขาวชิามีอาจารยป์ระจ ารวม จ านวน 10 คน (รวมอาจารยช์าวต่างประเทศ 1 คน) ซ่ึงในจ านวน
น้ีเป็นอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ 2 คน และเพิ่งกลบัมาปฏิบติังานหลงัจากลาศึกษาต่อ 1 คน  

ส าหรับหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร ไดเ้ร่ิมรับนกัศึกษาปีแรก ในปี 
2534 และไดป้รับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นในปีการศึกษา 2562  จึงเป็นการรับนกัศึกษาใหม่ชั้นปีท่ี
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ภายใตห้ลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ในขณะท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2  3 และ 4 เป็นการใชห้ลกัสูตรเศรษฐศาสตร์
เกษตรหลกัสูตรปรับปรุง 2557 แต่ทั้งสองหลกัสูตรมีปรัชญาของหลกัสูตรร่วมกันคือ ผลิตบณัฑิตให้มี
ความรู้ทั้งดา้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการประยุกตใ์ชค้วามรู้ในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางแกปั้ญหา
ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม  มีทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาองักฤษ การจดัการ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีทกัษะการท างานเป็นทีมและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ให้
ความส าคญักบัคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นผูน้ าในการสร้างความกา้วหนา้ใหก้บัสังคม 
 

2. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และการ

จดัการ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต ้
2)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถปฏิบติังานด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตร

ตลอดโซ่คุณค่า 
3) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการจดัการขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรและ

ธุรกิจเกษตร 
4) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการบริหารจดัการ 
5)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นผูน้ า ผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ใจ

บนพื้นฐานของขอ้มูล ทั้งการน าเสนอดว้ยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใชรู้ปแบบการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

6) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 

โดยสรุป หลักสูตรมีจุดเด่นคือ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู ้เ รียนเห็นการน าทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง (Practical Economics) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ 
ประเด็นปัญหา สถานการณ์  ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กลยุทธ์ มาตรการ เพื่อแกปั้ญหาหรือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต  การแปรรูป  การตลาดในประเทศและระหวา่งประเทศส าหรับสินคา้เกษตร
และผลิตภณัฑ์ ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงของกระแสเศรษฐกิจอาเซียนและโลกบนพื้นฐานของเหตุและ
ผล ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต ้ ท่ีมีบทบาทโดดเด่นในระดับ 
ทอ้งถ่ิน และในระดบัประเทศ  
 นอกจากน้ี ยงัเน้นผลิตบณัฑิตให้มีทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาองักฤษ การจดัการ 
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีทกัษะการท างานเป็นทีมและแกปั้ญหาเฉพาะหน้าได ้ 
ใหค้วามส าคญักบัคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีจิตส านึกในการพฒันาสังคมโดยรวม และสังคม
ภาคใต ้
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3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
 3.1 โครงสร้างการจัดองค์กรของคณะ 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการจดัการแบบรวมศูนย์ กล่าวคือ มีเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนแต่ละงานข้ึนกับ

ผูบ้ริหารคณะ ในส่วนของสาขาวิชานั้น หวัหนา้สาขาจะรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรและการเรียน
การสอนเป็นหลกั โดยเจา้หน้าท่ีสนบัสนุนแต่ละงานจะประสานงานกบัสาขาวิชาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ดู
รายละเอียดโครงสร้างการบริหารของคณะในภาพท่ี 1.1  
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ภาพที ่1.1 โครงสร้างการบริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ 

คณบดี 
คณะกรรมการประจ าคณะ

เศรษฐศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

งานบริหาร 

- งานบริการวชิาการ 
- งานวเิทศสัมพนัธ์ 
- งานบริการการศึกษา 
- งานวจิยั 
- โครงการ/กิจกรรมพิเศษ 
- งานประชาสัมพนัธ์ 
- งานฝึกงาน 
- งานสหกิจศึกษา 
- งาน มคอ. 
- งานห้องอ่านหนงัสือ 

- งานนโยบายและแผน 
- งานการเงินและบญัชี 
- งานประกนัคุณภาพ 
- งานพสัดุ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- งานโสตทศันูปกรณ์ 
- งานสารบรรณ 
- งานยานพาหนะ 
- งานแม่บา้น/รปภ. 

- คณะกรรมการพฒันา
นักศึกษา 

- คณะกรรมการภูมิทัศน์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
- คณะกรรมการ 5ส. 
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
- คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 

งานหลักสูตร 

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร-บัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
(ปรับหลักสูตรใหม่ เป็น 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ เริมเปิดหลักสูตรใน
ปีการศึกษา 2562) 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร (เร่ิมเปิดหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2560) 
· ภาคปกต ิ
· ภาคสมทบ 

 

รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา 

งานพฒันานักศึกษา 

o หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  

- คณะกรรมการ
องค์กรสัมพนัธ์ 
- คณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัย 

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

งานวิชาการและองค์กร
สัมพนัธ์ 

- งานเลขานุการคณบดี 
- งานการเจา้หนา้ท่ี 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
และการบริหารทรัพยากร 
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3.2 การบริหารจัดการหลกัสูตร 
ในปีการศึกษา 2562 คณะได้มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร รับผิดชอบใน            

การประสานงานกบันกัวิชาการอุดมศึกษาของคณะ เพื่อก าหนดเกณฑ์และเง่ือนไขการรับ/คดัเลือกนกัศึกษา    
การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน โดยการก าหนดเกณฑ์ตลอดจนเง่ือนไขการ
รับนกัศึกษาทางคณาจารยข์องสาขาไดพ้ิจารณาก าหนดเกณฑ์โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์
และเปิดโอกาสทางการศึกษาส าหรับผูท่ี้สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นทางปฎิบติัจริง 

ในทางปฏิบติั สาขาพิจารณารายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษา        
ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร รวมถึงรายวิชาท่ีเปิดสอนส าหรับนกัศึกษานอกหลกัสูตรดว้ย โดยผา่นการเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมสาขา จากนั้นสาขา ติดตามก ากับกระบวนการจดัการการเรียนการสอน และการประเมินผล (การ
ประเมินขอ้สอบและการพิจารณาระดบัขั้นคะแนน) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา และสอดคล้องกบัปรัชญา                 
การจดัการการศึกษาและเง่ือนไขของมหาวทิยาลยั 
 

4. นโยบายการประกนัคุณภาพของคณะ/ภาควชิา 
คณะไดด้ าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชม้าตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงาน 

ท่ีเป็นเลิศ (EdPEX)  และระดับหลักสูตรมีการด าเนินงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา CUPT-QA และ AUN-QA 

 

5. ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัสูตร 
5.1 โครงสร้างหลกัสูตร  
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปี 2557  มีจ  านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลกัสูตร 133 หน่วยกิตโดยมีโครงสร้างของหมวดวชิาในหลกัสูตร แยกตามแผนการศึกษา ดงัน้ี 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
จ านวนหน่วยกติ 

แผนปกติ แผนสหกจิศึกษา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 31 

      1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 13 
      1.2 กลุ่มวชิาภาษา 12 12 
      1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 6 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 96 96 

     2.1 วชิาแกน 44 44 
     2.2 วชิาชีพ (บงัคบั) 37 34 
     2.3 วชิาชีพ (เลือก) 15 9 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
จ านวนหน่วยกติ 

แผนปกติ แผนสหกจิศึกษา 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 6 

4. หมวดวชิาฝึกงาน 400 ช่ัวโมง 50 ช่ัวโมง  
และสหกจิศึกษา 9 หน่วย

กติ 

 
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ ปี 2562  มี

จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 124 หน่วยกิตโดยมีโครงสร้างของหมวดวชิาในหลกัสูตร แยกตาม
แผนการศึกษา ดงัน้ี 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

แผนการศึกษา 

แผนปกติ 
(หน่วยกิต) 

แผนสหกจิศึกษา 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 30 

 สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 4 4 

 สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติท่ีดี  5 5 

 สาระที ่3 การเป็นผูป้ระกอบการ 1 1 

 สาระที ่4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั และ การรู้ดิจิทลั     

  4.1 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั   2 2 

  4.2 การรู้ดิจิทลั 2 2 

สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข   

 5.1 การคิดเชิงระบบ 2 2 

 5.2 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2 2 

 สาระที ่6 ภาษาและส่ือสาร 4 4 

 สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 2 

 รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

 

6 6 
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โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

แผนการศึกษา 

แผนปกติ 
(หน่วยกิต) 

แผนสหกจิศึกษา 
(หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 85 76 
 2.1 กลุ่มวชิาบงัคบั 76 73 
 2.2 กลุ่มวชิาเลือก 9 3 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี 9 9 
4.     หมวดวชิาฝึกงาน    

4.1  877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการ 

4.2  877-481 เตรียมสหกิจศึกษา 
4.3  877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

และการจดัการ 

 
350 ชัว่โมง 

 
- 
- 

 
- 
 

30 ชัว่โมง 
9 

 
5.2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
ปัจจุบนั หลกัสูตรมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 5 คน แบ่งเป็น อาจารยท่ี์มีคุณวฒิุปริญญาเอก 3 คน และ

คุณวฒิุปริญญาโท 2 คน นอกจากน้ี หลกัสูตรยงัมีอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีประสบการณ์ทั้งท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก และ/หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ และเป็นอาจารยพ์ิเศษท่ีมีประสบการณ์
เก่ียวขอ้งกบัรายวชิาท่ีเปิดสอน 

5.3 บุคลากรสนับสนุน 
จากโครงสร้างการบริหารงานของคณะ (ภาพท่ี 1.1) คณะมีการบริหารบุคลากรสนับสนุนแบบ             

รวมศูนย ์ซ่ึงบุคลากรสนบัสนุนในงานต่างๆ นั้น มีหนา้ท่ีโดยตรงในการอ านวยความสะดวกและสนบัสนุน
การด าเนินงานของหลกัสูตร  

5.4 นักศึกษา 
หลกัสูตรรับนกัเรียนท่ีเรียนแผนวิทย์-คณิตและสายศิลป์-คณิต จากหลายช่องทางตามนโยบายและ

ระเบียบของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย ระบบรับตรง โครงการเรียนดี ระบบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) และโครงการนกัธุรกิจเกษตร ซ่ึงในปีการศึกษา 2562 ก าหนดรับ
นกัศึกษาจ านวน 60 คน (ดงัรายละเอียดใน มคอ. 2) เม่ือส้ินสุดกระบวนการรับนกัศึกษาใหม่พบว่ามีจ  านวน
นกัศึกษาใหม่ปี 62  ท่ีผา่นการคดัเลือก จ านวน 46 คน ยนืยนัสิทธ์ิ  43 คน และมาเรียนจริง 42 คน 

5.5 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2562 มีนกัศึกษาจบการศึกษาจ านวน 49 คน   
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5.6 ศิษย์เก่า 
หลกัสูตรมีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้จ านวน 27 รุ่น ประมาณ 1,028 คน ซ่ึงศิษยเ์ก่าของหลกัสูตร

มีการรวมกลุ่มในนาม “ชมรมศิษยเ์ก่าเศรษฐศาสตร์เกษตร ม.อ.” ข้ึน เพื่อเช่ือมความสามคัคี สร้างเครือข่าย 
และท ากิจกรรมร่วมกนัระหว่างศิษยเ์ก่าและนกัศึกษาปัจจุบนั และมีช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่าน Social 
Media เช่น กรุ๊ปไลน์ เพจสาขา เป็นตน้  

เพื่อสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งศิษยเ์ก่าและนกัศึกษาปัจจุบนั  หลกัสูตรไดเ้ชิญศิษยเ์ก่ามาร่วมกิจกรรม
ทั้งการเรียนการสอนในรายวิชา และการจดักิจกรรมแนะน ารุ่นน้องในการเตรียมตวัฝึกงานและการสมคัร
งาน รวมถึงการประสานงานเพื่อน านักศึกษาเขา้ศึกษาดูงานในหน่วยงาน/องค์กร ท่ีศิษยเ์ก่าท างานหรือ
ประกอบการอยู ่ นอกจากน้ี ชมรมศิษยเ์ก่าไดร่้วมจดักิจกรรมแสดงความยินดีกบับณัฑิตใหม่ ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานและกิจกรรมท่ีน่าสนใจท่ีองค์กรต่างๆ จัด ข้ึนให้แก่บัณฑิตสาขาวิชา 
เศรษฐศาสตรเกษตร (ปัจจุบนัเป็นช่ือหลกัสูตรสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ) 

5.7 งบประมาณ 
หลักสูตรโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรมีการประชุมเพื่อเห็นชอบประมาณการรายจ่ายท่ี

สอดคลอ้งตามกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมของสาขาท่ีก าหนดไว ้จากนั้นสาขาประสานงาน
กบังานนโยบายและแผนของคณะ เพื่อน าขอ้มูลไปจดัท าเป็นงบประมาณรวมของคณะต่อไป 

5.8 ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
นอกจากส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลยัสนบัสนุนแลว้ คณะไดจ้ดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก

เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนกัศึกษา ประกอบดว้ย หอ้งอ่านหนงัสือ หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน ตลอดจนจดัสถานท่ีให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา   

นอกจากน้ีในสถานการณ์ท่ีเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  และมีประกาศให้หยุดการ
เรียนการสอนและการว ัดประเมินผลในชั้ นเรียนตั้ งแต่วนัท่ี 19 มีนาคม 2562  ทางคณะ/หลักสูตร  
และคณาจารยผ์ูส้อนทุกท่านไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการเรียนตลอดจนการประเมินผลดว้ยรูปแบบออนไลน์  
และสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
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บทที ่2 

รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะ
เศรษฐศาสตร์ สรุปดงัตารางท่ี 2.1  

ตารางที ่2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที ่1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมนิ 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ ์() 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ ์() 

1 จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เกินกว่า 1 หลกัสูตรไม่ไดแ้ละประจ าหลกัสูตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรน้ี 

 

2 คุณสมบัติของผู ้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า  หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ ากว่าผู ้ช่ วย
ศาสตราจารย ์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ยอ้นหลงั 

 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผูช่้วยศาสตราจารย ์
และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ยอ้นหลงั 

 

4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน ท่ีเป็นอาจารยป์ระจ า มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า  หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ ากว่าผู ้ช่ วย
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนัหรือสาขาวิชา
ของรายวิชาท่ีสอน 

 

5 คุณสมบติัของ อาจารยผ์ูส้อน ท่ีเป็นอาจารยพิ์เศษ (ถา้มี) มีคุณวุฒิปริญญา
โท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาท่ีสอน ไม่นอ้ยกว่า 6 ปี ทั้งน้ี มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยป์ระจ าเป็นผูรั้บผิดชอบรายวิชานั้น 

 

6 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบนั เพ่ือใหห้ลกัสูตรใชง้านในปีท่ี 6) ประกาศใชใ้นปีท่ี 8) 
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สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที ่1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-6 
 ไดม้าตรฐาน 
 ไม่ไดม้าตรฐาน เพราะ........................................................................ 
ส าหรับอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีการเปล่ียนแปลงจากรายช่ือท่ีระบุไว้

ใน มคอ.2 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี 2562  
ประกอบกบัสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรมีหลกัสูตรระดบัปริญญาโทท่ีตอ้งมีการจดัสรรอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรไปดูแลในส่วนของหลกัสูตรปริญญาโทดว้ย  โดยปัจจุบนัมหาวิทยาลยัไดใ้ห้ความเห็นชอบในการ
ปรับปรุงดงักล่าวแลว้  รายละเอียดอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ในปีการศึกษา 
2561 แสดงดงัตารางท่ี 2.2 

ตารางที ่2.2 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร /อาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ตัวบ่งช้ีที ่1.1 เกณฑ์ข้อ 1,2,3) 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวชิา
ตรงหรือ
สัมพนัธ์กบั
สาขาที่เปิด

สอน 

ผลงาน
ทาง

วชิาการ
ในรอบ 5 

ปี 
ตรง 

สัม 
พนัธ์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ปรัตถ พรหมมี * 
3-9098-00167-94-0 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ปรัตถ พรหมมี * 
3-9098-00167-94-0 

- Ph.D. Agribusiness Management, Asian Institate of 
Technology, 2560 

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

  ตาม
ภาคผนวก 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
อรอนงค ์ ลองพิชยั* 
5-9010-00044-54-1 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
อรอนงค ์ ลองพิชยั* 
5-9010-00044-54-1 

- Ph.D. Agricultural Systems and Engineering, 
Asian Institate of Technology, 2555 

- วท.ม.เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์, 2547 
- วท.บ.เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์, 2545 

  ตาม
ภาคผนวก 

3. ดร.ไชยยะ คงมณี 
3-8007-00357-76-6 

3. ดร.ไชยยะ คงมณี 
3-8007-00357-76-6 

- Ph.D.Economic Science (Excellent Honor), The 
National Institute of Higer Education in Agricultural 
Science, Montpellier SupAgro, France, 2558 

- ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.รามค าแหง, 2547 
- วท.บ.เทคโนโลยยีาง ม.สงขลานครินทร์, 2541 

  ตาม
ภาคผนวก 

4. อาจารยนิ์ตยา ขวญัแกว้ 
1-9307-00935-96-6 

4. อาจารยนิ์ตยา ขวญัแกว้ 
1-9307-00935-96-6 

- ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์, 2557 
- ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2554 

  ตาม
ภาคผนวก 

5. อาจารยเ์สาวนีย ์รอดหยู ่
1-8013-00154-27-7 

5. อาจารยเ์ฉลิม ใจตั้ง 
1-5299-00378-21-4 

- ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั, 2557 
- ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่, 2555 

  ตาม
ภาคผนวก 

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย * หลงัรายช่ืออาจารย ์คือ ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
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ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

เกนิกว่า 1 หลกัสูตรไม่ได้และประจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาทีจั่ดการศึกษาตามหลกัสูตรนี้ 
   เป็นไปตามเกณฑ ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
 

เกณฑ์ข้อ 2  คุณสมบัติของผู้รับผดิชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวชิาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง* 

  เป็นไปตามเกณฑ ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 

เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวชิาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลงั 

  เป็นไปตามเกณฑ ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 

 
ตารางที ่2.3 อาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งช้ีที ่1.1 เกณฑ์ข้อ 4,5) 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์ท างานที่
เกีย่วข้องกบัวิชาที่

สอน** 
(ส าหรับอาจารยพิ์เศษ) 

จ านวนช่ัวโมงที่สอนใน
รายวชิานั้น** 

(ส าหรับอาจารยพิ์เศษ) อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

1. ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี Ph.D. Agribusiness 
Management, Asian 
Institate of Technology, 
2560 

  ไม่ตอ้งระบุ ไม่ตอ้งระบุ 

2. ผศ.ดร.อรอนงค ์ลองพิชยั Ph.D. Agricultural 
Systems and Engineering, 
Asian Institate of 
Technology, 2555 

  ไม่ตอ้งระบุ ไม่ตอ้งระบุ 

3. รศ.ดร.สุธญัญา ทองรักษ ์ Ph.D. Agricultural  
Economics, University of 
Missouri-Columbia, 
USA., 2538 

  ไม่ตอ้งระบุ ไม่ตอ้งระบุ 

4. ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั Dr.Agr. Agricultural 
Economics, University of 
Giessen, Germany, 2551 

  ไม่ตอ้งระบุ ไม่ตอ้งระบุ 
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ต าแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์ท างานที่
เกีย่วข้องกบัวิชาที่

สอน** 
(ส าหรับอาจารยพิ์เศษ) 

จ านวนช่ัวโมงที่สอนใน
รายวชิานั้น** 

(ส าหรับอาจารยพิ์เศษ) อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

5. ดร.ไชยยะ คงมณี Ph.D.Economic Science 
(Excellent Honor), The 
National Institute of 
Higer Education in 
Agricultural Science, 
Montpellier SupAgro, 
France, 2558 

  ไม่ตอ้งระบุ ไม่ตอ้งระบุ 

6. อ.นิตยา ขวญัแกว้ ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
, 2557 

  ไม่ตอ้งระบุ ไม่ตอ้งระบุ 

7. Dr.Ferdoushi Ahmed Ph.D. Development 
Economics, University 
Kebangsaan Malaysia 
(UKM), 2011 

  ไม่ตอ้งระบุ ไม่ตอ้งระบุ 

8. ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม วท.ม.เศรษฐศาสตร์เกษตร
, มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์, 2539 

  ประสบการณ์ดา้นการ
สอนการคา้ระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการ
ประกอบธุรกิจธุรกิจ
เกษตร 

6 ชัว่โมง 

9. รศ.ดร.จ าเป็น อ่อนทอง Ph.D. (Agricultural 
Chemistry), Hokkaido U., 
Japan 

  - อาจารยค์ณะ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ ม.อ. ผูมี้
ประสบการณ์สอน
และวิจยั 
- เป็นท่ีปรึกษา
หน่วยงาน/องคก์รท่ี
ส าคญัหลากหลาย 

30 ชัว่โมง 

10. ดร.ทศันี ขาวเนียม ปร.ด.พืขศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์, 2556 
 

  - อาจารยค์ณะ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ ม.อ. ผูมี้
ประสบการณ์สอน
และวิจยัดา้นพืช 
 

6 ชัว่โมง 

10. คุณศุภเดช อ่องสกุล 
 

ศบ. เศรษฐศาสตรบณัฑิต, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
MBA, Oklahoma State 
University, USA. 

  - ผูเ้ช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์
บริหารธุรกิจเกษตร 
ไดแ้ก่ บริษทั ไทยเทค 

3 ชัว่โมง 
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ต าแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์ท างานที่
เกีย่วข้องกบัวิชาที่

สอน** 
(ส าหรับอาจารยพิ์เศษ) 

จ านวนช่ัวโมงที่สอนใน
รายวชิานั้น** 

(ส าหรับอาจารยพิ์เศษ) อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

รับเบอร์คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั และ บริษทัเทค 
รับเบอร์คอร์ปอเรชัน่
อินโดนีเซีย จ  ากดั 

12. นายสมชยั  หนูนวล ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า, 
2548 
ศศ.ม.การจดัการธุรกิจ
เกษตร, 2554 
 

  - ประสบการณ์การ
ประกอบธุรกิจเกษตร 
บริษทัสวนนายปาน 
กรุ๊ป 2019 จ ากดั 

3 ชัว่โมง 
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ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

หรือสาขาวชิาของรายวชิาทีส่อน 

  เป็นไปตามเกณฑ ์  

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 

เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่ เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

น้ัน (**) 

  เป็นไปตามเกณฑ์  

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 

เกณฑ์ข้อ 6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

ประกาศใช้ในปีที ่8) 

1) เร่ิมเปิดหลกัสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ......2534........... 
2) ตามรอบหลกัสูตรตอ้งปรับปรุงใหแ้ลว้เสร็จและประกาศใชใ้นปี พ.ศ....2558.... 
ทั้งน้ีหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ ได ้เร่ิมปรับปรุงใหแ้ลว้เสร็จและใช้
หลกัสูตรในปี พ.ศ......2562........... 
 ปัจจุบนัหลกัสูตรยงัอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ปัจจุบนัหลกัสูตรถือวา่ลา้สมยั 
ผลการก ากบัมาตรฐานเกณฑ์ข้อ 6 

  เป็นไปตามเกณฑ์  

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
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บทที ่3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
 เพื่อใหห้ลกัสูตรรับรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละเกณฑ ์และสามารถปรับปรุงพฒันา

ต่อไปได ้การประเมินหลกัสูตรใชเ้กณฑ ์7 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
เกณฑก์ารประเมิน 7 ระดบั 

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  

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

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

  
 

 
 

 
 

    

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

   
 

    

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

     
 

    

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university 

ในปีการศึกษา 2562 หลกัสูตรรับนกัศึกษาตามหลกัสูตรท่ีปรับปรุง
ใหม่ คือ เศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจดัการ โดยเปิดรับนกัศึกษาตามระบบ TCAS รวมทั้งส้ิน 5 รอบ ซ่ึง
ในการปรับปรุงหลกัสูตรดงักล่าว ไดร้ะดมความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้ งจากคณาจารย์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และจาก
กรรมการปรับปรุงหลกัสูตร อนัประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ ผูใ้ช้บณัฑิต 
จากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยพิจารณาก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรให้สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ ทั้งในระดบัคณะและ
มหาวทิยาลยั  

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สามารถสะทอ้นถึงลกัษณะคุณสมบติับณัฑิตท่ีพึงประสงค ์4 ดา้น คือ  

(1) บณัฑิตมีความรู้ความสามารถ 
(2) บณัฑิตด ารงดว้ยคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย 
(3) บณัฑิตมีทกัษะชีวติและส านึกสาธารณะ 
(4) บณัฑิตมีสมรรถนะสากลและมีโลกทศัน์สากล 
หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรท่ีปรับปรุง พ.ศ. 2557 และใชส้ าหรับ

การเรียนการสอนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2-4 มีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร คือ 
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

ตลอดจนความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรท่ีสนองความตอ้งการก าลังคน
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม และเอกชน และสามารถสร้างสรรคง์าน
ข้ึนเองได ้

(2) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีวิสัยทศัน์ มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

- มคอ.2 
- หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
หลกัสูตรปรับปรุงปี 2562 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
เศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการจดัการทางการเกษตรได้อย่าง
เหมาะสม 

(3)  เพื่ อผลิตบัณฑิตท่ี มีทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ การจัดการและการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มีความเป็นผูน้ าและรู้จกัการท างานเป็นทีม 

(4)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวชิาชีพ มีความเสียสละและรับผดิชอบต่อสังคม 

นอกจากน้ี ในการปรับปรุงหลักสูตรปี 2562 สาขาได้ทบทวน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้น มคอ.2 และการก าหนดเป็นผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัไดท้ั้งส้ิน 6 ขอ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณสมบติับณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์วสิัยทศัน์ และพนัธกิจของมหาวทิยาลยั (ตารางท่ี 3.1)  

 
ในขณะท่ีการปรับปรุงหลกัสูตร ตามแนว Outcome Base Learning 

(OBE)  และใช้ส าหรับปีการศึกษา 2562 (นักศึกษารหัส 62) ซ่ึงใน
กระบวนการปรับปรุงหลกัสูตร ไดร้ะดมความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ทั้งจากคณาจารยใ์นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และจากกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิ ผูใ้ช้บณัฑิต จากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ศิษยเ์ก่า โดยพิจารณาก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
หลกัสูตรท่ีคาดหวงั (PLOs) ใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญาการจดัการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  วิสั ยทัศน์และพันธกิจ  ทั้ งในระดับคณะและ
มหาวิทยาลยั และตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  และ
ก าหนดเป็นวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ
จดัการ ดงัน้ี  

1)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และการจดัการ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
การเกษตรและชุมชนภาคใต ้

2)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถปฏิบติังานด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า 

3) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการจดัการขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
4) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

บริหารจดัการ 
5)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นผูน้ า ผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม 

และสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ใจบนพื้นฐานของขอ้มูล ทั้งการ
น าเสนอดว้ยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใชรู้ปแบบ
การส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

6) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

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

ในรอบปีการศึกษา 2562 มีการใช้หลกัสูตรท่ีมีการก าหนด ELOs 
ท่ีครอบคลุมทั้งความรู้และทกัษะพื้นฐานและเจาะจง  โดยหลกัสูตรได้
ตระหนักถึงความส าคญัในการจดัรูปแบบการเรียนการสอนตลอดจน
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงั
ครอบคลุมทั้ งรายวิชาเฉพาะและรายวิชาทั่วไป และรายวิชาฝึกงาน         
ดังนั้ นทุกรายวิชาท่ีหลักสูตรเปิดสอนมีการก าหนดและแสดงผล               
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรายวิชาในเคา้โครงรายวิชา เพื่อให้เป็นเกณฑ์
และแนวปฎิบติัในการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ดงักล่าว 
รวมทั้งการหาวิธีการสอนออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย  (ตารางท่ี 3.2 
และเอกสารแนบ) 

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
ในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุงของ สกอ. ได้

ค  านึงถึงความตอ้งการและความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4 กลุ่ม คือ 
(1) ผูใ้ชบ้ณัฑิตจากองคก์รต่างๆ 
(2) นกัศึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรแต่ละชั้นปี 
(3) คณาจารย ์
(4) ศิษยเ์ก่า 
นอกจากน้ีหลกัสูตรได้รับฟังความเห็นอย่างไม่เป็นทางการผ่าน

การนิเทศฝึกงาน และการดูงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อน าผลจากการ

- ผลการประเมินนกัศึกษา
ฝึกงานโดยผูดู้แลนกัศึกษา
ในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุง
หลกัสูตร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
รวบรวมความคิดเห็นมาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร และปรับกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวชิาต่างๆ 

ส าหรับช่องทางการรับขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม 
(ตารางท่ี 3.3)  

แต่เน่ืองจากช่วงสถานการณ์ดควคิ 19 ท าใหห้ลกัสูตรไม่สามารถ
จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากศิษย์เก่าและผูใ้ช้บัณฑิตอย่างเป็น
ทางการได ้ 

- ผลการส ารวจความคิดเห็น
ของศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต  

 
ตารางที ่3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัและคุณสมบัติบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
ล าดบั
ที่ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
คุณสมบัตบัิณฑิตที่พงึประสงค์ 

(1) (2) (3) (4) 
1 ปฏิบติัตน อยา่งมีวินยั เสียสละและซ่ือสตัย ์สุจริต รับผิดชอบต่อ

สงัคม มีคุณธรรม จริยธรรม 
    

2 มีภาวะผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อ
ขดัแยง้ และล าดบัความส าคญั 

    

3 สามารถใชเ้ทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และมีทกัษะการใช้
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น เพ่ือการวิเคราะห์แกปั้ญหา 

    

4 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจ และอธิบายความตอ้งการในศาสตร์ท่ี
ศึกษา  รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกบัการแกปั้ญหา 

    

5 สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน 
พร้อมทั้งเลือกใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

    

6 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษากบัความรู้อ่ืน ๆ     
 

ตารางที ่3.2 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัจ าแนกตามรายวชิาทั่วไปและรายวชิาเฉพาะ 

ล าดบั
ที่ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
รายวชิา 
ทั่วไป 

รายวชิา
เฉพาะ* 

1 ปฏิบติัตน อยา่งมีวินยั เสียสละและซ่ือสตัย ์สุจริต รับผิดชอบต่อสงัคม มี
คุณธรรม จริยธรรม 

  

2 มีภาวะผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และ
ล าดบัความส าคญั 
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ล าดบั
ที่ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
รายวชิา 
ทั่วไป 

รายวชิา
เฉพาะ* 

3 สามารถใชเ้ทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และมีทกัษะการใช้
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น เพ่ือการวิเคราะห์แกปั้ญหา 

  

4 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจ และอธิบายความตอ้งการในศาสตร์ท่ีศึกษา  
รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการ
แกปั้ญหา 

  

5 สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อม
ทั้งเลือกใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

6 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษากบัความรู้อ่ืน ๆ   

หมายเหตุ: * รายละเอียดผลการเรียนรู้ส าหรับรายวิชาเฉพาะแต่ละรายวิชา แสดงดงัตารางท่ี 3.5 

ตารางที ่3.3 ช่องทางการรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการรับข้อคิดเห็น 
ผูใ้ชบ้ณัฑิตจากองคก์รต่างๆ  - การนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน 

- ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นกรรมการหลกัสูตร  
นกัศึกษา - กิจกรรม follow up 

- สัมภาษณ์พูดคุยกบัตวัแทนนกัสึกษา เช่น ประธานสาขาแต่ละชั้นปี  
คณาจารย ์ - การประชุมสาขา  
ศิษยเ์ก่า - การบรรยายในรายวชิาต่างๆ  

- การสัมภาษณ์พูดคุยกบัศิษยเ์ก่า  
- การสอบถามผา่นกลุ่มไลน์ศิษยเ์ก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 
 

 
 

 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 The information in the programme specification 

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

 
 

 

   

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

   
 

 
   

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

  
 

 
 

    

Overall opinion        

 

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. 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2 

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

หลกัสูตรมีการปรับปรุงตามรอบท่ี สกอ. ก าหนด ซ่ึงไดพ้ิจารณาปัจจยั
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป มาก าหนดรายวิชา และค าอธิบาย
รายวชิา  

ในปีการศึกษา 2562 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรมีการจัดการเรียน            
การสอนควบคู่กัน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (ส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 -4 ) และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ซ่ึงใชส้ าหรับนกัศึกษา
ท่ีรับในปีการศึกษา  2562 (นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1)  

- มคอ.2 
 

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

ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ซ่ึงบางรายวชิามีการก าหนดรายวชิาท่ีบงัคบัเรียนก่อน  
อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชา มีการติดตามขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบั

รายวิชาท่ีรับผิดชอบอย่างสม ่าเสมอ ทั้งจากคณาจารยเ์ครือข่าย ศก. 5 สถาบนั 
(สถาบนัการศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
คือ มก. มข. มช. แม่โจ้ และ มอ.)  และจากส่ือต่างๆ จากนั้นน าข้อมูลมา
ประกอบการจดัท า มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
และกระบวนการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไป  

- มคอ.3 
- รายงานการประชุม
สมาคมเศรษฐศาสตร์
เกษตรในพระบรม
ราชูปถมัภแ์ละเครือข่าย 5 
สถาบนั  

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

ส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางท่ีแตกต่างกัน โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์การ
น าไปใช ้และความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล (ตารางท่ี 3.4)  

นอกจากน้ี สาขาย ังได้มีประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด 19  โดยจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์แบบออนไลน์ และการ
ใช้ส่ือออนไลน์ในการส่ือสารกบันักศึกษามากข้ึน เช่น การตั้งกลุ่มไลน์ของ
นกัศึกษาแต่ละชั้นปี  

- มคอ.2 
- การประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตร  
- ส่ือวดีิโอเผยแพร่
หลกัสูตร  
- facebook สาขา  
- กลุ่มไลน์ศิษยเ์ก่า 
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ตารางที ่3.4 ช่องทางการส่ือสารของหลกัสูตรกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รายการ ผู้รับข้อมูล (มีส่วนได้ส่วนเสีย) วธีิการส่ือสาร 
นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้

บัณฑิต 
ศิษย์
เก่า 

โครงสร้างหลกัสูตร  
   

 - นกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตสามารถ            
ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลกัสูตร  
ฉบบัยอ่ไดจ้ากเวบ็ไซตค์ณะเศรษฐศาสตร์ 
- นกัศึกษาใหม่ไดรั้บขอ้มูลจากการ
ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของหลกัสูตร                        
- คณาจารยไ์ดรั้บเล่มหลกัสูตรจากงาน
บริการการศึกษา 

แผน่พบัหลกัสูตร 
 

  

 
 - นกัศึกษาไดรั้บแผน่พบัแนะน าคณะ

เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงภายในมีขอ้มูลโครงสร้าง
หลกัสูตรฉบบัยอ่ 
- นอกจากน้ีแผน่พบัหลกัสูตรใช้
ประชาสัมพนัธ์ไปยงันกัเรียน/ผูป้กครองท่ี
สนใจและโรงเรียนมธัยมศึกษา 
- ไฟลอ์อนไลน์ส าหรับประชาสัมพนัธ์
จุดเด่นของหลกัสูตร 

คู่มือนกัศึกษา 
  

  - นกัศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
นกัศึกษาไดท่ี้เวบ็ไซตค์ณะเศรษฐศาสตร์ 
ทั้งน้ีไดมี้การแจง้นกัศึกษาระหวา่งการ
ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  

โครงร่างรายวชิา 
 

 

 
  - นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนแต่ละรายวิชาใน

หลกัสูตรจะไดรั้บโครงร่างรายวชิาในคาบ
แรกและมีการช้ีแจงอธิบายขอ้มูลของการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผลจาก
อาจารยผ์ูส้อน 

มคอ.3  
 

  - สาขาวิชาและประธานหลกัสูตรแจง้
คณาจารยใ์ห้ทราบกรอบเวลาในการจดัท า 
มคอ.3  
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รายการ ผู้รับข้อมูล (มีส่วนได้ส่วนเสีย) วธีิการส่ือสาร 
นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้

บัณฑิต 
ศิษย์
เก่า 

เวบ็ไซตค์ณะ 
    

- เวบ็ไซตค์ณะเศรษฐศาสตร์ไดมี้การ
น าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียทุกกลุ่ม  
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Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are constructively 

aligned to achieve the expected learning outcomes. 
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the contribution made 

by each course in achieving the programme's expected learning outcomes is clear. 
3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, sequenced, and 

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

intermediate courses, and the specialised courses. 
5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue an area of 

specialisation and incorporate more recent changes and developments in the field. 
6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-to-date. 

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

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

constructive alignment with the expected 
learning outcomes[1] 

  
 

 
 

 
 

   

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

  
 

 
  

   

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

  
 

 
 

   

Overall opinion        

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

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

การออกแบบและปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลกัสูตร 
การวางแผนการจดัการเรียนการสอน และการประเมินนกัศึกษา ได้
พิจารณาให้สอดคลอ้งกบั ELOs โดยผา่นการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการประชุมสาขา นอกจากน้ีได้รวบรวม
ขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากคณาจารย์
ผูรั้บผดิชอบในแต่ละรายวชิา  

- รายงานการประชุมสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์เกษตรในแต่ละภาค
การศึกษา 
- มคอ. 2 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
ทุกรายวชิามีการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (CLOs)  และ

มีตรวจสอบว่า CLOs แต่ละรายวิชาสอดคล้อง GA และ PLOs 
เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นและเขา้ใจเป้าหมายของการเรียนรู้ (ตารางท่ี 3.5) 

- มคอ.2  
- มคอ.3 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงตามรอบของ สกอ. ส าหรับ           

การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรได้ค  านึง ถึงการบรรลุผลของ                
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังเป็นหลักส าคัญในการจัดรายวิชาโดย
พิจารณาจากรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา และความสอดคล้อง
ต่อเน่ืองของเน้ือหารายวิชา ซ่ึงในปีท่ี 1 จดัให้เรียนรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทัว่ไปเป็นหลัก และในปีท่ีสูงข้ึนจดัให้เรียนหมวดวิชา
เฉพาะมากข้ึน (มคอ. 2) ทั้งน้ีเพื่อให้นกัศึกษาสามารถเช่ือมโยง และ
บูรณาการองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ (ตารางท่ี 3.6)  

- มคอ. 2  
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ตารางที ่3.5 ความสัมพนัธ์การกระจายผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัและรายวชิา 

รหัสวชิา รายวชิา 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1 2 3 4 5 6 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาแกน       
322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1       
322-104  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2       
347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยัทางสถิติ       
460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ       
461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้       
510-111  หลกัการกสิกรรม       
515-111 หลกัการเล้ียงสัตว ์       
530-230  หลกัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า       
847-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ       
877-111  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1       
877-112  หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1       
877-213  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2       
877-214  หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 2       
877-215 คณิตศาสตร์เพื่อการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร       
877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร       

877-317  การจดัการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร       

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพบังคับ       
877-221  เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้       
877-222  การจดัการธุรกิจฟาร์ม       
877-323  การตลาดและราคาสินคา้เกษตร       

877-324  
 

การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์
เกษตรและธุรกิจเกษตร 

      

877-327  เศรษฐศาสตร์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม       

877-328  ธนกิจเกษตร       
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รหัสวชิา รายวชิา ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1 2 3 4 5 6 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพบังคับ (ต่อ)       
877-329  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร       

877-430  เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน       

877-431  หลกัการวเิคราะห์โครงการ       

877-497  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร       

877-498  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร       

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 

      

877-341  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้       

877-342  เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า       
877-343  การตลาดปัจจยัการผลิตทางการเกษตร       
877-444  เศรษฐกิจการยาง       

877-445  เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั       

877-447  นโยบายเกษตร       

877-448  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร       

กลุ่มที ่2 ธุรกจิเกษตร       
877-349  การจดัการธุรกิจเกษตร       

877-350  พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารเกษตร       
877-351  ตลาดล่วงหนา้       
877-452  การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร       

877-453  การประกอบการทางธุรกิจเกษตร       

877-454  การคา้ระหวา่งประเทศส าหรับสินคา้เกษตร       
877-455 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร       
877-456 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร       

877-457  การพยากรณ์ทางธุรกิจเกษตร       
877-458  หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจเกษตร       
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รหัสวชิา รายวชิา ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1 2 3 4 5 6 

กลุ่มที ่3 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร       
877-359  เศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร        

877-360  เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม        

877-461  เศรษฐศาสตร์ท่ีดิน       

877-462  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน ้า       

877-463  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม ้       

877-464  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร       

กลุ่มที ่ 4 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน       
877-365 เศรษฐศาสตร์การพฒันาวสิาหกิจชุมชน       
877-366  เศรษฐศาสตร์แรงงานชนบท       
877-367  เศรษฐศาสตร์สุขภาพชุมชน       

877-368  การเงินชุมชนและสวสัดิการชุมชน       

877-369  การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท       
877-470 เศรษฐศาสตร์การพฒันาชนบทและการวางแผน       

877-471  เศรษฐศาสตร์สถาบนั       

877-472  การจดัการการคลงัทอ้งถ่ิน       

877-473  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์การพฒันาชุมชน       

กลุ่มวชิาชีพเลือกนอกสาขา       
460-202  การบญัชีเพื่อการจดัการ       
460-302  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ       
473-202  ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน       
474-310  การตลาดเพื่อการส่งออก       
477-406  นวตักรรม ระบบสารสนเทศ และการประยกุตใ์ช้       

หมวดวชิาฝึกงาน       
877-281  การเรียนรู้วถีิชีวิตชุมชนเกษตร       
877-382  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร       

877-483  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร       

รหัสวชิา รายวชิา ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
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1 2 3 4 5 6 

รายวชิาทีเ่ปิดบริการให้กบัหลกัสูตรอ่ืนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์       
879-211  หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร       
879-231  ชีวติกบัเศรษฐกิจพอเพียง       

879-312  การตลาดสินคา้เกษตร       

879-313  การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่       

879-321  ธุรกิจเกษตรและการจดัการ       
879-414  เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน       

879-415  เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม       

879-416  เศรษฐกิจปศุสัตว ์       

879-417  เศรษฐกิจการประมง       

879-418  การเงินภาคเกษตร       

879-422  การจดัการการตลาดสินคา้เกษตร       

879-423  การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางการเกษตร       

879-424 การประกอบการในธุรกิจเกษตร       

879-425  การจดัการธุรกิจเกษตรชายแดน       
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ตารางที ่3.6 โครงสร้างหลกัสูตรแยกตามหมวดวชิา 

ภาคการศึกษาที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- รายวชิาความรู้ทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะกลุ่ม
วชิาแกน 
1) คณิตศาสตร์หลกั 
2) ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 
3) รายวชิาเฉพาะขั้นพ้ืนฐานดา้น
เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจเกษตร (ใน
หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปี 2562)  
- รายวชิาศึกษาทัว่ไป (General Education) 
 

- รายวชิาเฉพาะขั้นพ้ืนฐานดา้น
เศรษฐศาสตร์ หมวดวชิาเฉพาะกลุ่ม วชิาชีพ
บงัคบั 
- รายวชิาเฉพาะขั้นพ้ืนฐานดา้นเกษตร (ใน
หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปี 2557)  
- รายวชิาความรู้ทัว่ไป ดา้นสงัคมศาสตร์และ
มนุษยศ์าสตร์ 

- รายวชิาเฉพาะขั้นประยกุต ์และหมวดวชิา
เฉพาะกลุ่มวชิาแกน 
- รายวชิาเฉพาะขั้นประยกุต ์และหมวดวชิา
เฉพาะกลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

- รายวชิาเฉพาะขั้นบูรณาการ               
หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาชีพบงัคบัและ
วชิาชีพเลือก 
 

 
 

  โครงงานวจิยัทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
หรือ  
สหกิจศึกษาทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

หมวดวชิาฝึกงาน50 ชัว่โมง  
รายวชิาการเรียนรู้วถีิชีวติ
ชุมชน (หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์

เกษตร ปี 2557) 

หมวดวชิาฝึกงาน 350 
ชัว่โมง 
รายวชิาการฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร  
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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. Inpromoting responsibility in learning, teachers should: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

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

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

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

 

 

 

 

AUN 4 
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

 
 

 
     

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

   
 

    

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

   
 

    

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

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

หลกัสูตรได้จดัการการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง
กบัปรัชญาทางการศึกษาของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการ
พฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคมอย่างเป็น
สุข และปรับตวัไดดี้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดย
ใช้กระบวนการจดัการเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียน 
(ตามประกาศ ณ เมษายน 2560) 

โดยหลกัสูตรได้น าปรัชญาทางการศึกษาดงักล่าว
มาแปลงสู่การจดัการอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย ในแต่ละวิชา และเนน้ผลลพัธ์
การเรียนรู้  โดยหลกัสูตรไดแ้จง้คณาจารยใ์นสาขาวชิา เพื่อ
ทราบและสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั และเนน้ย  ้าใหอ้าจารย์
มีการส่ือสารให้นกัศึกษาเขา้ใจถึงปรัชญาการจดัการศึกษา

โครงร่างรายวชิา  

มคอ. 3 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
ปรัชญาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  อย่างไรก็ตาม ทาง
สาขามีแผนในการส่ือสารปรัชญาทางการศึกษา น้ีให้
นักศึกษาได้ทราบอย่างต่อเน่ือง เช่น การส่ือสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น website ของมหาวิทยาลยั หรือ social 
media ของสาขา    
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 

หลัก สู ต รจัด กิ จก รรมก า ร เ รี ยนก า รสอน ท่ี
หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับว ัตถุประสงค์แต่ละ
รายวิชา และเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ทั้งน้ี
อาจารยผ์ูส้อนสามารถออกแบบกิจกรรมได้อย่างอิสระ 
เช่น อภิปรายกลุ่มย่อย การท าแบบฝึกหัด ศึกษาดูงาน  
นอกสถานท่ี การน าเสนอหน้าชั้นเรียน โครงการทดลอง
ธุรกิจ/สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี อาจารยมี์การ
น าผลงานวิจยัมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแต่ละ
รายวชิา 

ส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมการเรียน  
การสอนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตร (ตาราง
ท่ี 3.7)  

นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2562 เกิดสถานการณ์ท่ี
ส่งผลต่อการเรียนการสอนปกติ คือ การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโลน่าหรือโรคโควิด 19 ส่งผลให้งดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่ม  แต่ทางคณาจารยไ์ด้
ปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนผา่นช่องทาง online 
รวมถึงการออกแบบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ผา่นช่องทาง 
Online เช่น การศึกษากรณีศึกษาทางส่ืออนไลน์และ
แลกเปล่ียนวิเคราะห์ การมอบหมายช้ินงานให้มีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์มากข้ึน  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ท่ี

- โครงร่างรายวชิา 
- มคอ. 3 
- ส่ือการสอน Online ใน LMS  Microsoft 
team ของรายวชิาต่าง ๆ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
หลากหลาย เพื่อให้ย ังคงประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ี
เทียบเท่ากบัการเรียนการสอนในภาวะปกติ 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

นอกจากการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับผลการเรียนท่ีคาดหวงั (ตารางท่ี 3.7) ทั้ ง
ลักษณะ Onsite และ Online  ท่ีประชุมสาขายงัเน้นให้
อาจารยท่ี์รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาจดัการเรียนการสอน
ให้นกัศึกษาสามารถพฒันาตนเองจนเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้ เช่น การปรับเปล่ียนการจดัการการฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถเขา้ร่วมการฝึกงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
เล่ือนระยะเวลาการจดักิจกรรมในรายวิชาการเรียนรู้วิถี
ชีวิตชุมชน ส าหรับการฝึกงานหลักสูตรเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เลือกสถานท่ีฝึกงานตามความสนใจภายใต้
ก รอบ ท่ีก าหนดและ เ ง่ื อนไขความปลอดภัย จ า ก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมการ
ยนิยอมการฝึกงานจากผูป้กครอง ทั้งน้ีในปีการศึกษา 2562 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ทุกคนสามารถเขา้รับการฝึกงาน 

ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาสนใจไปสหกิจ
จ านวน 5 ราย แต่หน่วยงานท่ีนกัศึกษาแจง้ความประสงค์
ไปปฎิบัติสห กิจไม่ มี ต า แห น่งง านว่ า ง  เ น่ื องจ าก
สถาบนัการศึกษาโดยส่วนใหญ่เร่ิมส่งเสริมการไปปฎิบติั
สหกิจ จึงส่งผลให้มีจ  านวนนกัศึกษาท่ีตอ้งการฝึกสหกิจ
มากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้มีการปรับเปล่ียน
แผนการรับสมัครสหกิจให้รวดเ ร็ว ข้ึน พร้อมแจ้ง
รายละเอียดการรับสมคัรให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ทราบเพื่อ
เตรียมตวัสมคัรสหกิจตั้งแต่ตน้เทอมท่ี 1 ของปีการศึกษา 
2563 

- มคอ.2 

- มคอ.3 

- มคอ.4 

- โครงร่างรายวชิา 

- คู่มือสหกิจศึกษา   

- กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  

- แบบประเมินสหกิจศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ส่วนรายวิชาโครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  

หลกัสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกหัวขอ้วิจยัตาม
ความสนใจ ซ่ึงเป็นการศึกษาตามอธัยาศยั ท าให้นกัศึกษา
เกิดแรงจูงใจท่ีจะเ รียนรู้ด้วยตนเอง (Self -  directed 
Learning)  รวมทั้ งสามารถพัฒนาและปรับตนเองให้                   
ก้าวทันความเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง  และเพื่อให้เกิดทกัษะการน าเสนอวิจยั ถึงแมจ้ะ
เป็นสถานการณ์ช่วงโควิด 19 ทางสาขาได้จดัให้มีการ
น าเสนอผลงานวจิยัโดยช่องทาง Online  

จากตารางท่ี 3.7 แสดงให้เห็นถึงทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตท่ีหลกัสูตรให้ความส าคัญในการส่งเสริมและ
พฒันาเพื่อนกัศึกษา โดยแต่ละทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
มีความสัมพนัธ์ครอบคลุมทุกผลการเรียนท่ีคาดหวงัของ
หลกัสูตร 

 
ตารางที ่3.7 ความสัมพนัธ์ระหว่างกจิกรรมการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ELO 

1 
ELO 

2 
ELO 

3 
ELO 

4 
ELO 

5 
ELO 

6 
การบรรยายพร้อมตวัอยา่งประกอบ       

Case Based Learning        

แบบฝึกหดั       
Small Group Discussion        

โครงงาน       

ดูงานนอกสถานท่ี        

การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน       

บททดสอบยอ่ย       
การใชร้ะบบการเรียนการสอน online เช่น  LMS 
Zoom team  
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
ELO 

1 
ELO 

2 
ELO 

3 
ELO 

4 
ELO 

5 
ELO 

6 
การใชส่ื้อสมยัใหม่ เช่น Youtube       

การฝึกประสบการณ์ เช่น การฝึกงาน       

 

ตารางที ่3.8 ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติและผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ ELO 
1 

ELO 
2 

ELO 
3 

ELO 
4 

ELO 
5 

ELO 
6 ทกัษะหลกั ทกัษะย่อย 

1. ทกัษะดา้นการ
คิด (Thinking 
skills) 

1.1 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ และการคิดเชิง
วพิากษ ์

  
 

    
 

1.2 ทกัษะการคิดริเร่ิมและ
สร้างสรรค ์

 
 

    

1.3 ทกัษะการคิดค านวณ       
1.4 ทกัษะการคิดแกปั้ญหา       

2. ทกัษะการเรียนรู้ 
(Learning skills) 

2.1 ทกัษะการรู้สารสนเทศ       
2.2 ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเอง 

 
    

 

2.3 ทกัษะการท างานเป็นทีม
และการมีมนุษยสัมพนัธ์ 

     
 

2.4 ทกัษะการวจิยั       

3. ทกัษะดา้น
เทคโนโลย ี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร  

3.1 ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
  

 
  

 

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

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

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

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the programme. 
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, reliable and 

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

evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

  
 

 

    

5.2 The student assessments including 
timelines, methods, regulations, 
weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and 
communicated to students [4,5] 

 

  

    

5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are used 
to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment [6,7] 

 

 

 
 

    

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

  
 

    

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

  
  

   

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning 

outcomes 
การรับนักศึกษา มีการประเมินนกัศึกษาเร่ิมตั้งแต่การ

ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
โดยมีคุณสมบติัพื้นฐาน คือ  

 1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายในแผนการเรียนวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  

2)  ผ่ านการคัด เ ลื อกตาม เกณฑ์ของส านัก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหรือเป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของการคดัเลือกมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ส าหรับแผนและเกณฑ์การรับนกัศึกษาแต่ละช่องทาง
ในปีการศึกษา 2562 (ตารางท่ี 3.8 และตารางท่ี 3.9) 

การประเ มินผลระหว่างการศึกษา  เ ป็นไปตาม
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนเป็นไป
ตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี ซ่ึงนักศึกษารับรู้เกณฑ์การประเมินได้จาก       
โครงร่างรายวชิา และการแนะน ารายวชิา ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุผล
การเรียนตาม ELOs ท่ีวางไว้ อาจารย์ผู ้สอนต้องก าหนด
รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั ELOs ของ
แต่ละรายวิชา ทั้ ง น้ีรูปแบบการประเมินในแต่ละ ELOs 
สามารถใชเ้คร่ืองมือหลากหลาย (ตารางท่ี 3.10) 

การประเมินผลในการส าเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะจบ
ก า ร ศึ กษ า ต้อ ง มี ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ป็ น ไ ปต าม ร ะ เ บี ย บ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ต า ม ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

- เกณฑก์ารรับนกัศึกษาในปีการศึกษา 2562 
- มคอ.2 
- คู่มือนกัศึกษา 
- โครงร่างรายวชิา 
- มคอ.3 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
นักศึกษาสามารถรับรู้เกณฑ์การประเมินในแต่ละ

รายวิชาผ่านโครงร่างรายวิชา และการแนะน ารายวิชาใน
ชัว่โมงแรกของแต่ละรายวชิา ซ่ึงการประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชาบรรยายมีการประเมินทั้ งจากการท า
การบา้น/แบบฝึกหดั การทดสอบยอ่ย การท ารายงาน และการ
สอบ การน าเสนอ  ประสบการณ์การท าธุรกิจเกษตร 

ทั้งน้ีท่ีประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรก าหนดให้
มีกรรมการประเมินคุณภาพขอ้สอบในรายวิชาบรรยายทุก
รายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยในแต่ละรายวิชามีกรรมการ
ประเมิน 2 ท่าน ซ่ึงกรรมการประเมินคุณภาพข้อสอบท า
หน้าท่ีในการตรวจสอบดา้นความครอบคลุมของเน้ือหาวิชา
ให้สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชา วตัถุประสงคร์ายวิชา และ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

- โครงร่างรายวชิา 
- มคอ.2 

 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability 
and fairness of student assessment 

นักศึกษารับทราบวิธีการประเมินผลการเรียนและ
เกณฑ์ระดบัขั้น และกฎระเบียบจากเอกสารโครงร่างรายวิชา 
(Course outline) และการอธิบายจากอาจารย์ผูส้อนในคาบ
แนะน ารายวิชา โดยการประเมินผลในรายวิชาบรรยายมีการ
ประเมินทั้งจากการท าการบา้น/แบบฝึกหัด การทดสอบย่อย 
การท ารายงานและการน าเสนอ และการสอบ การท าธุรกิจ
เกษตร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฎิบติั และในกรณีท่ีมี
การประเมินผลในช่องทาง Online  ทางคณาจารยผ์ูส้อนได้
ค  า นึงถึง เ ง่ือนไขและปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการสอบ online   
เช่น เน้ือหาขอ้สอบ  ความหลากหลายของวิธีการประเมินผล 
เป็นตน้ 

 ส่วนการประเมินระดบัขั้นพิจารณาการวดัผลแบบอิง
เกณฑ ์ 

- มคอ.3  
- โครงร่างรายวชิา 
- ประเมินแบบ rubrics วชิา 877-497 และ
รายวชิา 877-498 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ในปีการศึกษา 2562 การประเมินรายวิชาสัมนาทาง

เศรษฐศาสตร์เกษตร (877-497) และโครงงานวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร (877-498) ได้ใช้รูปแบบการประเมิน
แบบ rubrics โดยก าหนดการประเมินด้านเน้ือหาและการ
น าเสนอรายงาน (ตารางท่ี 3.11 และตารางท่ี 3.12)    

ส่วนการประเมินผลการฝึกงาน 350 ชัว่โมง (รายวิชา 
877 -382 )  ด า เ นินโดยผู ้ดู แลนัก ศึกษาของหน่วยงาน                        
โดยหลกัสูตรไดใ้ชรู้ปแบบการประเมินแบบ rubrics  
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

นกัศึกษาสามารถทราบวนั เวลาของการสอบล่วงหน้า 
ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบกลางภาค  แต่ในส่วนของการสอบปลาย
ภาคซ่ึงอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 และจ าเป็นตอ้งมีการ
ประเมินผลด้วยช่องทาง Online ทางหลักสูตรและอาจารย์
ผูส้อนได้ปรับเปล่ียนวนั เวลา และรูปแบบการสอบเพื่อให้
เหมาะสมต่อนกัศึกษา แต่ยงัคงรักษามาตรฐานของการวดัและ
ประเมินผล 

อาจารย์ผูส้อนมีการแจ้งผลการสอบกลางภาค และ                  
ผลการประเมินอ่ืนๆ เช่น การสอบยอ่ย การท าแบบฝึกหัดให้
นกัศึกษารับทราบ เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการเรียนรู้
และประเมินผลความเขา้ใจดว้ยตนเองในคร้ังต่อไป 

อาจารยผ์ูส้อนทุกรายวิชา ไดแ้จง้ผลสอบกลางภาคให้
นกัศึกษาทราบ ก่อนหมดเขตเวลาการถอนรายวิชา ซ่ึงอาจารย์
ผูส้อนจะใชข้อ้มูลผลสอบในการส่ือสารและให้ค  าแนะน ากบั
นกัศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีมีปัญหาเร่ืองผลการเรียน เพื่อ
ปรับปรุงผลการเรียนรู้ให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของแต่ละ
รายวชิา 

นอกจากน้ี ในบางรายวิชา อาจารยผ์ูส้อนไดมี้การแจง้
ผลคะแนนจากช้ินงาน/แบบฝึกหดัรวมระหวา่งภาคการศึกษา

- โครงร่างรายวชิา 
- รูปแบบการวดัและประเมินผลดว้ย
ช่องทาง Online ในแต่ละวชิา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ให้นกัศึกษาทราบก่อนการสอบปลายภาค เพื่อเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาประเมินศกัยภาพของตนเองก่อนการทดสอบปลาย
ภาค 

ในรายวิชาสัมมนาและโครงงานวิจยั เพื่อให้นกัศึกษา
ไดข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุง  ทางอาจารยท่ี์ปรึกษาสัมมนา
และโครงงานวิจยัมีการติดตามพูดคุยและให้ค  าแนะน ากบั
นกัศึกษาท่ีเป็นท่ีปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด   
5.5 Students have ready access to appeal procedure 

ในโครงร่างรายวชิาทุกรายวชิาของหลกัสูตรมีการระบุ
ช่องทางการอุทธรณ์การทบทวนการตรวจขอ้สอบ ในกรณีท่ี
นักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในแต่ละ
รายวชิา นกัศึกษาสามารถด าเนินการตามระเบียบมหาวทิยาลยั 
โดย 

- เขียนค าร้องเพื่อขอให้อาจารยผ์ูส้อนทบทวนระดบั
คะแนนได ้  

- จากนั้นอาจารยผ์ูส้อนจะพิจารณา และให้ความเห็น
ผลการทบทวนในรายวชิานั้น 

ทั้ ง น้ีจะต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงนกัศึกษาสามารถศึกษากระบวนการ
ต่างๆได้ด้วยตนเองจากคู่มือนักศึกษาและขอค าแนะน าจาก
เจา้หนา้ท่ีของคณะ 

นอกจากน้ี หากนกัศึกษามีขอ้ขอ้งใจเก่ียวคะแนนสอบ
กลางภาค นกัศึกษาสามารถร้องขอตรวจสอบคะแนนอยา่งไม่
เป็นทางการกบัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาได้โดยตรง และ
ไดร้ะบุไวใ้น มคอ 3 และ เคา้โครงรายวชิา  

- คู่มือนกัศึกษา โครงร่างรายวชิา 
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ตารางที ่3.8 รายละเอยีดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ

เกษตรและการจัดการ 

ระบบ TCAS 

TCAS รอบที ่1 ย่ืน Portfolio  

1.1 โครงการคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีทกัษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบ

ปัญหาระดบัมธัยมศึกษาเขา้ศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์  

1.2 โครงการ  “นกัธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่”  (Young Smart Ag-Entrepreneur)  

1.3 โครงการรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 

1.4 โครงการส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพญ็ประโยชน์ช่วยเหลือ

สังคม 

TCAS รอบที ่2 การรับนักศึกษาระบบโควตาทีม่ีการสอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ 

2.1 โครงการคดัเลือกนกัเรียนใน 14 จงัหวดัภาคใต ้เขา้ศึกษาโดยวธีิรับตรง 

(โควตาภูมิภาค) 

2.2 โครงการคดัเลือกผูมี้ความสามารถดา้นกีฬา 

TCAS รอบที ่3 การรับสมัครนักศึกษารับตรงร่วมกนั  

3.1 โครงการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาโดยใชผ้ลคะแนนสอบ GAT/PAT 

และวชิาสามญั 9 วชิา 

TCAS รอบที ่4 การรับสมัคร Admission  

4.1 โครงการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง 

(Admission) 

TCAS รอบที ่5 การรับตรงอสิระ 

5.1 โครงการรับนกัศึกษาโดยวธีิพิเศษเพื่อเขา้ศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์

เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ 
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ตารางที ่3.9 สถิติการรับนักศึกษาระบบ TCAS รอบที ่1 - 5  ปีการศึกษา 2562    

วธีิการรับ 
ชุดวชิาที่สอบ/ 
เกณฑ์การรับ 

จ านวนรับ  คงเหลือ 

 TCAS รอบที ่1       

นักธุรกจิเกษตรรุ่นใหม่ GPAX 5 ภาค =2.75 10 2 

- สมัภาษณ์ 17 ม.ค.62 (หาดใหญ่) Math = 2.75, Eng = 2.75     

 TCAS รอบที ่1       

โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์   GPAX 5 ภาค = 3.00 12 0 

ไม่มีผู้สมัคร Math = 3.00, Eng = 3.00     

 TCAS รอบที ่1       

นักเรียนทีม่ีผลการเรียนดี เน้นวทิยาศาสตร์     

- สมัภาษณ์ 17 ม.ค.62 (หาดใหญ่) GPAX 4 ภาค = 3.00 10 2 

  Math = 2.75, Eng = 2.75     

 TCAS รอบที ่1       

โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม   2 0 

ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ       

 TCAS รอบที ่2       

โครงการนักกฬีา GPAX 4 ภาค = 2.50 1 1 

  Math = 2.75, Eng = 2.75     

 TCAS รอบที ่2       

โครงการ สอวน ไม่รับนศ.โครงการนี ้ 0 0 

        

 TCAS รอบที ่2       

โครงการ วมว.  ไม่รับนศ.โครงการนี ้ 0 0 

(ห้องเรียนวทิยาศาสตร์)       

 TCAS รอบที ่2 ชุดวชิาสายวทิยาศาสตร์     

โครงการโควต้าภูมิภาค  (09) ไทย, (19) สังคม,  60 9 
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วธีิการรับ 
ชุดวชิาที่สอบ/ 
เกณฑ์การรับ 

จ านวนรับ  คงเหลือ 

รับตรง 14 จว.ภาคใต้ (29) Eng = 25, (39) Math(วทิย์) = 20,      

- สมัภาษณ์ 18 เม.ย.62  (49) ฟิสิกส์, (59) เคม,ี (69) ชีววทิยา     

 TCAS รอบที ่3       

คะแนนสอบ GAT/PAT   GAT = 30 30 2 

กลุ่มวชิาสามัญ 9 วชิาสามัญ   PAT1-คณติ = 20     

- สมัภาษณ์  14  พ.ค.62 การสอบวชิาสามัญ 9 วชิา สทศ       

  องักฤษ = 25, คณติศาสตร์ (วทิย์) = 25     

 TCAS รอบที ่4       

ระบบรับรวม (Admission)   GPAX 6 ภาค = 20 60 21 

- สมัภาษณ์  31  พ.ค.62 O-NET 01-08 = 30     

  Math =20, Eng = 20     

  PAT1-คณติ (สอบ ก.พ.61) = 20     

 TCAS รอบที ่5 GPAX 6 ภาค = 20     

รอบรับตรงอสิระ O-NET 01-08 = 30 10 10 

- สมัภาษณ์  13  มิ.ย.62 Math =20, Eng = 20     

  PAT1-คณติ (สอบ ก.พ.61) = 20     

  ผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 10,000     

รวม 195 47 
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ตารางที ่3.10  รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ 

1.  ปฏิบติัตน อยา่งมีวินยั เสียสละและซ่ือสัตย ์
สุจริต รับผดิชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 

- นกัศึกษาประเมินตนเอง 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการ
เขา้ชั้นเรียนการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย 

- การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
- สังเกตการทุจริตในการสอบ 

2.  มีภาวะผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม 
สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และล าดบัความส าคญั 

- ประเมินผลจากการท างานกลุ่ม 
 - ประเมินรายงาน และการน าเสนอรายงาน 

3.  สามารถใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
และมีทกัษะการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็น เพื่อการ
วเิคราะห์แกปั้ญหา 

- ใชรู้ปแบบการประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่น 
การสอบขอ้เขียน การสอบปฏิบติัการ การ
น าเสนอรายงาน การประเมินเอกสารรายงาน 

4.  สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจ และอธิบายความ
ตอ้งการในศาสตร์ท่ีศึกษา  รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการ
แกปั้ญหา 

- การสอบขอ้เขียน 
- ประเมินรายงาน 
- การท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
- การสอบปฏิบติั 

5.  สามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปาก
เปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
- การสอบขอ้เขียน 

6.  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษากบั
ความรู้อ่ืน ๆ 

- ขอ้สอบ แบบฝึกหดั งานท่ีมอบหมาย 
- ประเมินผลจากการท างานกลุ่ม รายงานและการ
น าเสนอผลงาน 



 

  

 
 

ตารางที ่3.11 การประเมินแบบ rubrics รายวชิาสัมนาและโครงงานวจัิยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  
 การประเมินแบบ rubrics รายวชิาสัมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร (877-497) 
แนวทางการประเมินการด าเนินงานและรายงานสัมมนาโครงร่างข้อเสนอโครงงานวจัิยของนักศึกษา  

รายการประเมิน 
แนวทางการประเมิน 

ผู้ประเมิน 
ผลการประเมิน 

(คะแนนที่ได้) ควรปรับปรุง (1-4 คะแนน) พอใช้ (5 -7 คะแนน) ด-ีดมีาก (8-10 คะแนน) 

 การเข้าช้ันเรียนและการมีส่วน
ร่วม (20%) 

- เขา้ชั้นเรียนนอ้ยมาก 

- มีส่วนร่วมในชั้นเรียนนอ้ยมาก 

- ขาดเรียนตั้งแต่เกิน 2 คร้ัง ข้ึนไป 

- มีส่วนร่วมในชั้นเรียนนอ้ย 

- เขา้ชั้นเรียนทุกคร้ัง /ขาดเรียนไม่เกิน 1 คร้ัง 

- มีส่วนร่วมในชั้นเรียนปานกลางถึงมาก 

อ.ผูจ้ดัการ

รายวิชา 

 

 การน าเสนอรายงาน (30%) 
1) ความครอบคลุมเน้ือหารายงาน 

(10 คะแนน) 

 

- น าเสนอไม่ครบทุกหวัขอ้ 

- ขาดความมัน่ใจในการน าเสนอ 

 

- น าเสนอครบทุกหวัขอ้  

- มีความมัน่ใจในการน าเสนอ 

- แต่การน าเสนอ (ความส าคญัของการวิจยั 

วตัถุประสงค ์ขอบเขต วิธีวิจยั) ยงัมี

ประเด็นไม่ชดัเจน 

 

- น าเสนอครบทุกหวัขอ้ 

- มีความมัน่ใจในการน าเสนอ 

- การน าเสนอ (ความส าคญัของการวิจยั 

วตัถุประสงค ์ขอบเขต วิธีวิจยั) ทุกประเด็นมีความ

ชดัเจนถึงชดัเจนมาก 

อ. ผูค้วบคุมการ

น าเสนอ 

 

2) Power point ท่ีน าเสนอ  

(10 คะแนน)  

- ส่ือท่ีใช ้(ขนาด Font / สี Font กบัสี

พ้ืน) มีปัญหามาก อ่านไม่ชดั  

- สาระในส่ือมีการสะกดค าผิดมาก 

- ส่ือท่ีใชใ้ช ้(ขนาด Font / สี Font กบัสี

พ้ืน) มีปัญหาปานกลาง บางสไลดอ่์านได้

ชดัเจน บางสไลดอ่์านไดไ้ม่ชดั 

- สาระในส่ือมีการสะกดค าผิดบา้ง 

- ส่ือท่ีใช ้(ขนาด Font / สี Font กบัสีพ้ืน) ไม่มี 

ปัญหา อ่านไดช้ดัเจน 

- สาระในส่ือมีการสะกดค าถูกตอ้ง หรือมีผิดนอ้ย

มาก 
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รายการประเมิน 
แนวทางการประเมิน 

ผู้ประเมิน 
ผลการประเมิน 

(คะแนนที่ได้) ควรปรับปรุง (1-4 คะแนน) พอใช้ (5 -7 คะแนน) ด-ีดมีาก (8-10 คะแนน) 

3) การตอบค าถาม (10 คะแนน) 

(ผูป้ระเมินตอ้งค านึงถึงความยาก

ง่ายของค าถามดว้ย) 

- ไม่สามารถตอบค าถามได ้หรือส่วน

ใหญ่ตอบค าถามไดไ้ม่ชดัเจน 

- ขาดความมัน่ใจในการตอบค าถาม 

- ตอบค าถามได ้แต่การอธิบายบางค าถาม

ยงัไม่ชดัเจน หรือขาดความถูกตอ้ง  

- มีความมัน่ใจในการตอบค าถามระดบัหน่ึง 

- ตอบค าถามไดค้่อนขา้งดีถึงดีมาก  

 

- มีความมัน่ใจในการตอบค าถามดี 

  

4) การรักษาเวลาในการน าเสนอ 

ก าหนดให้น าเสนอ 20 นาที  

(10 คะแนน) 

- ใชเ้วลาน าเสนอเกินก าหนด 5 นาที  - ใชเ้วลาน าเสนอเกินก าหนด 2 - 5 นาที 

 

- ใชเ้วลาน าเสนอไม่เกิน 21 นาที   

 การจัดท ารายงานสัมมนา 

(50%) 

   อ.ท่ีปรึกษา

สมันา 

 

ส่วนท่ี 1 ความเอาใจใส่ในการท างานให้ส าเร็จ (20%) 

1) ความสม ่าเสมอในการขอ
ค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
(10%) 

- พบอาจารยท่ี์ปรึกษานอ้ยมาก 

 

- พบอาจารยท่ี์ปรึกษานอ้ย ถึงปานกลาง 
- มาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาตามนดัหมายเป็น
บางคร้ัง หรือตรงเวลาตามนดัหมายเป็น
บางคร้ัง 

- พบอาจารยท่ี์ปรึกษาสม ่าเสมอ 
- มาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาตามนดัหมาย และตรงเวลา  

  

2) ความตั้งใจและความ

รับผิดชอบในการแกร้ายงานตาม

ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

(10%) 

- ไม่แสดงให้เห็นความตั้งใจในการ

ท างานให้ส าเร็จ 

- ไม่มีความรับผิดชอบในการปรับแก้
เน้ือหารายงานตามค าแนะน า 

- มีความตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ
ระดบัปานกลาง 
- มีความรับผิดชอบในการปรับแกเ้น้ือหา
รายงานตามค าแนะน า ระดบัหน่ึง 
- แกไ้ขแบบ Minimum หรือแกไ้ขแลว้ยงั

พบท่ีผิดซ ้าอีก 

- มีความตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ 
- มีความรับผิดชอบในการปรับแกเ้น้ือหารายงาน

ตามค าแนะน าไดดี้ 
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รายการประเมิน 
แนวทางการประเมิน 

ผู้ประเมิน 
ผลการประเมิน 

(คะแนนที่ได้) ควรปรับปรุง (1-4 คะแนน) พอใช้ (5 -7 คะแนน) ด-ีดมีาก (8-10 คะแนน) 

ส่วนท่ี 2 การเรียนรู้และการมีพฒันาการในการคน้ควา้ เรียบเรียง และเตรียมขอ้มูลเพ่ือจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยั (15%) 

1) การรวบรวมและจดัการขอ้มูล 
(5 %) 

- ไม่สามารถรวบรวมและจดัการขอ้มูล
ท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้วิจยัได ้
- ไม่มีทกัษะการคน้ควา้ขอ้มูล 
 

- สามารถรวบรวมและจดัการขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัหวัขอ้วิจยัไดดี้ระดบัหน่ึง 
- มีทกัษะการคน้ควา้ขอ้มูลในระดบัปาน
กลางถึงมาก 
- ใชเ้วลาด าเนินการนานถึงค่อนขา้งนาน 

- สามารถรวบรวมและจดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้
วิจยัไดดี้ 
- มีทกัษะการคน้ควา้ขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
- ใชเ้วลาด าเนินการค่อนขา้งเหมาะสม 

  

2) การตวจสอบเอกสาร 
(ความหลากหลายของปี พ.ศ. 
ของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้ง
ค  านึงถึงความเก่าหรือใหม่ของ
หวัขอ้วิจยัดว้ย) (10 %) 
 

- สาระและขอ้มูลในการตรวจสอบ
เอกสารลา้สมยั และแหล่งท่ีมาไม่
น่าเช่ือถือ 
- การตรวจเอกสารในหวัขอ้ความรู้และ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่เพียงพอ หรือส่วน
ใหญ่ไม่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั 
- การตรวจเอกสารในหวัขอ้งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ไม่สอดคลอ้งกบั
หวัขอ้วิจยั 
- มี ปี พ.ศ. ของงานวิจยัท่ีตรวจสอบ
นอ้ยมาก  
- งานวิจยัส่วนใหญ่มีการระบุ
วตัถุประสงคแ์ละวิธีวิจยัโดยสังเขปไม่
ครบถว้น และเขียนผลการ วิจยัไม่
สอดคลอ้งและไม่ครบตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัเร่ืองนั้น ๆ  

- สาระและขอ้มูลในการตรวจสอบเอกสาร
มีความทนัสมยั และแหล่งท่ีมามีความ
น่าเช่ือถือ ในระดบัหน่ึง 
- การตรวจเอกสารในหวัขอ้ความรู้และ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง มีความชดัเจน ถูกตอ้ง 
เพียงพอ และ สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั ใน
ระดบันอ้ยถึงปานกลาง 
- การตรวจเอกสารในหวัขอ้งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้
วิจยั 
- ปี พ.ศ. ของงานวิจยัท่ีตรวจสอบไม่
หลากหลาย   
- งานวิจยับางเร่ืองมีการระบุวตัถุประสงค์
และวิธีวิจยัโดยสังเขปไม่ครบถว้น และ
บางเร่ืองเขียนผลการ วิจยัไม่สอดคลอ้ง 

- สาระและขอ้มูลในการตรวจสอบเอกสารมีความ
ทนัสมยั และแหล่งท่ีมามีความน่าเช่ือถือ มีความ
หลากหลาย 
- การตรวจเอกสารในหวัขอ้ความรู้และทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง มีความชดัเจน ถูกตอ้ง เพียงพอ และ 
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั  
- การตรวจเอกสารในหวัขอ้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั  
- ปี พ.ศ. ของงานวิจยัท่ีตรวจสอบหลากหลาย   
- งานวิจยัแต่ละเร่ืองมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละวิธี
วิจยัโดยสงัเขปครบถว้น และเขียนผลการวิจยั
สอดคลอ้งและครบตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั
เร่ืองนั้น ๆ 
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รายการประเมิน 
แนวทางการประเมิน 

ผู้ประเมิน 
ผลการประเมิน 

(คะแนนที่ได้) ควรปรับปรุง (1-4 คะแนน) พอใช้ (5 -7 คะแนน) ด-ีดมีาก (8-10 คะแนน) 

  และไม่ครบตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั

เร่ืองนั้น ๆ 

   

ส่วนท่ี 3 รูปแบบและการเขียนรายงาน (15%) 

 - การก าหนดหวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย ไม่
เป็นระบบ ไม่คงเส้นคงวา 
- การเวน้วรรคตอน การเขียนค าสะกด 
และรูปแบบภาษาองักฤษในวงเล็บไม่
ถูกตอ้ง โดยพบความผิดพลาดมาก 
ยอมรับไม่ได ้
- การอา้งอิงในเน้ือหาไม่เป็นไปตาม
หลกัการอา้งอิงทางวิชาการ 
- การเขียนบรรณานุกรมไม่เป็นไปตาม
หลกัทางวิชาการ 

- การก าหนดหวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย มี
ความชดัเจน เป็นระบบและคงเส้นคงวา 
ในระดบันอ้ยถึงปานกลาง 
- การเวน้วรรคตอน การเขียนค าสะกด 
และรูปแบบภาษาองักฤษในวงเล็บถูกตอ้ง 
ในระดบันอ้ยถึงปานกลาง  
- การอา้งอิงในเน้ือหาเป็นไปตามหลกัการ
อา้งอิงทางวิชาการ ในระดบันอ้ยถึงปาน
กลาง  
- การเขียนบรรณานุกรมเป็นไปตามตาม
หลกัทางวิชาการอยา่งคงเส้นคงวา ใน
ระดบันอ้ยถึงปานกลาง  
 

- การก าหนดหวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย ชดัเจน เป็น
ระบบและคงเส้นคงวา 
- การเวน้วรรคตอน การเขียนค าสะ กด และรูปแบบ
ภาษาองักฤษในวงเล็บถูกตอ้ง หรือพบขอ้ผิดพลาด
นอ้ยมาก  
- การอา้งอิงในเน้ือหาเป็นไปตามหลกัการอา้งอิงทาง
วิชาการ หรือพบขอ้ผิดพลาดนอ้ยมาก 
- การเขียนบรรณานุกรมเป็นไปตามตามหลกัทาง
วิชาการอยา่งคงเส้นคงวา หรือพบขอ้ผิดพลาดนอ้ย
มาก 
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 การประเมินแบบ rubrics รายวชิาโครงงานวจัิยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร (877-498) 
แนวทางการประเมินการด าเนินงานและรายงานโครงงานวจัิยของนักศึกษา  

รายการประเมิน 
แนวทางการประเมิน  

ผู้ประเมิน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนที่ได้) ควรปรับปรุง (1-4 คะแนน) พอใช้ (5 -7 คะแนน) ด-ีดมีาก (8-10 คะแนน) 

 การเข้าช้ันเรียนและการมีส่วน
ร่วม (15%) 

- เขา้ชั้นเรียนนอ้ยมาก 
- มีส่วนร่วมในชั้นเรียนนอ้ยมาก 

- ขาดเรียนตั้งแต่เกิน 2 คร้ัง ข้ึนไป 
- มีส่วนร่วมในชั้นเรียนนอ้ย 

- เขา้ชั้นเรียนทุกคร้ัง /ขาดเรียนไม่เกิน 1 คร้ัง 
- มีส่วนร่วมในชั้นเรียนปานกลางถึงมาก 

อ.ผูจ้ดัการ
รายวิชา 

 

 การน าเสนอรายงาน (15%) 
1) ความครอบคลุมเน้ือหารายงาน 
(10 คะแนน) 

 
- น าเสนอไม่ครบทุกหวัขอ้ 
- ขาดความมัน่ใจในการน าเสนอ 

 
- น าเสนอครบทุกหวัขอ้  
- มีความมัน่ใจในการน าเสนอ 
- แต่การน าเสนอ (ความส าคญัของการวิจยั วิธีวิจยั 
ผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะจากการวิจยั) ยงัมี
ประเด็นไม่ชดัเจน 

 
- น าเสนอครบทุกหวัขอ้ 
- มีความมัน่ใจในการน าเสนอ 
- การน าเสนอ (ความส าคญัของการวิจยั วิธีวิจยั
ผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะจากการวิจยั) ทุก
ประเด็นมีความชดัเจนถึงชดัเจนมาก 

อ.ผูค้วบคุม
การน าเสนอ 

 

2) Power point ท่ีน าเสนอ  
(10 คะแนน)  

- ส่ือท่ีใช ้(ขนาด Font / สี Font กบั
สีพ้ืน) มีปัญหามาก อ่านไม่ชดั  
- สาระในส่ือมีการสะกดค าผิดมาก 

- ส่ือท่ีใชใ้ช ้(ขนาด Font / สี Font กบัสีพ้ืน) มี
ปัญหาปานกลาง บางสไลดอ่์านไดช้ดัเจน บาง
สไลดอ่์านไดไ้ม่ชดั 
- สาระในส่ือมีการสะกดค าผิดบา้ง 

- ส่ือท่ีใช ้(ขนาด Font / สี Font กบัสีพ้ืน) ไม่มี 
ปัญหา อ่านไดช้ดัเจน 
 
- สาระในส่ือมีการสะกดค าถูกตอ้ง หรือมีผิดนอ้ย
มาก 

  

3) การตอบค าถาม (10 คะแนน) 
(ผูป้ระเมินต้องค านึงถึงความยาก
ง่ายของค าถามดว้ย) 

- ไม่สามารถตอบค าถามได ้หรือ
ส่วนใหญ่ตอบค าถามไดไ้ม่ชดัเจน 
- ขาดความมัน่ใจในการตอบ
ค าถาม 

- ตอบค าถามได ้แต่การอธิบายบางค าถามยงัไม่
ชดัเจน หรือขาดความถูกตอ้ง  
- มีความมัน่ใจในการตอบค าถามระดบัหน่ึง 

- ตอบค าถามไดค้่อนขา้งดีถึงดีมาก  
 
- มีความมัน่ใจในการตอบค าถามดี 
 

  

4) การรักษาเวลาในการน าเสนอ 
ก าหนดให้น าเสนอ 20 นาที ไม่รวม
การซกัถามอีก 10 นาที 

- ใชเ้วลาน าเสนอเกินก าหนด 5 
นาที  

- ใชเ้วลาน าเสนอเกินก าหนด 2 - 5 นาที 
 

- ใชเ้วลาน าเสนอไม่เกิน 21 นาที   
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แนวทางการประเมินการด าเนินงานและรายงานโครงงานวจัิยของนักศึกษา  

รายการประเมิน 
แนวทางการประเมิน  

ผู้ประเมิน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนที่ได้) ควรปรับปรุง (1-4 คะแนน) พอใช้ (5 -7 คะแนน) ด-ีดมีาก (8-10 คะแนน) 

(10 คะแนน) 
 การจัดท ารายงานสัมมนา (70%)    อ.ท่ีปรึกษา

โครงงานวิจยั 

 

ส่วนที่ 1 ความเอาใจใส่ในการท างานให้ส าเร็จ (30%) 
1) ความสม ่าเสมอในการขอ
ค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
(15%) 

- พบอาจารยท่ี์ปรึกษานอ้ยมาก 
 

 
- พบอาจารยท่ี์ปรึกษานอ้ย ถึงปานกลาง 
- มาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาตามนดัหมายเป็นบางคร้ัง 
หรือตรงเวลาตามนดัหมายเป็นบางคร้ัง 

- พบอาจารยท่ี์ปรึกษาสม ่าเสมอ 
- มาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาตามนดัหมาย และตรง
เวลา  

  

2) ความตั้งใจและความรับผิดชอบ
ในการแกร้ายงานตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา (15%) 

- ไม่แสดงให้เห็นความตั้งใจในการ
ท างานให้ส าเร็จ 
- ไม่มีความรับผิดชอบในการ
ปรับแกแ้บบสอบถาม ตาราง
วิเคราะห์ และเน้ือหารายงานตาม
ค าแนะน า 

- มีความตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จระดบัปาน
กลาง 
- มีความรับผิดชอบในการปรับแกแ้บบสอบถาม 
ตารางวิเคราะห์ และเน้ือหารายงานตามค าแนะน า 
ระดบัหน่ึง 
- แกไ้ขแบบ Minimum หรือแกไ้ขแลว้ยงัพบท่ีผิด
ซ ้าอีก 

- มีความตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ 
- มีความรับผิดชอบในการปรับแกแ้บบสอบ ถาม 
ตารางวิเคราะห์ และเน้ือหารายงานตามค าแนะน า
ไดดี้ 

  

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้และการมีพฒันาการด้านการวจิัย (10%) 
1) การรวบรวมและจดัการขอ้มูล  - ไม่สามารถรวบรวมและจดัการ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้วิจยัได ้ 
- ไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา
ได ้

 
- สามารถรวบรวมและจดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
หวัขอ้วิจยัไดดี้ระดบัหน่ึง 
- สามารถรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งและกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาไดดี้ระดบัหน่ึง 

- สามารถรวบรวมและจดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
หวัขอ้วิจยัไดดี้ 
- สามารถรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งและกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาไดดี้ 
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แนวทางการประเมินการด าเนินงานและรายงานโครงงานวจัิยของนักศึกษา  

รายการประเมิน 
แนวทางการประเมิน  

ผู้ประเมิน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนที่ได้) ควรปรับปรุง (1-4 คะแนน) พอใช้ (5 -7 คะแนน) ด-ีดมีาก (8-10 คะแนน) 

- มีขอ้ผิดพลาดในการรวบรวมขอ้มูลและจดัการ
ขอ้มูลในระดบัมากถึงปานกลาง 
- ใชเ้วลาด าเนินการนานถึงค่อนขา้งนาน 

- มีขอ้ผิดพลาดในการรวบรวมขอ้มูลและจดัการ
ขอ้มูลค่อนขา้งนอ้ย 
- ใชเ้วลาด าเนินการค่อนขา้งเหมาะสม 

2) การวิเคราะห์ขอ้มูล - ไม่มีทกัษะการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
- ไม่สามารถน าขอ้มูลท่ีรวบรวม
ไดม้าวิเคราะห์ตามท่ีก าหนดไวใ้น
วิธีวิจยัได ้
- ไม่สามารถน าเสนอตารางผลการ
วิเคราะห์ท่ีเป็นระบบได ้

- มีทกัษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในระดบัปานกลางถึงมาก 
- สามารถน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นวิธีวิจยัไดใ้นระดบัหน่ึง 
- สามารถน าเสนอตารางผลการวิเคราะห์ท่ีเป็น
ระบบและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั
ไดใ้นระดบัหน่ึง 

- มีทกัษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
- สามารถน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นวิธีวิจยัได ้
- สามารถน าเสนอตารางผลการวิเคราะห์ท่ีเป็น
ระบบและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั
ไดดี้ 

  

ส่วนที่ 3 รูปแบบและการเขียนรายงาน (15%) 
 - เลขหนา้ในสารบญั และช่ือหวัขอ้

ในสารบญัไม่ตรงกบัในเล่มเยอะ
มาก 
- การก าหนดหวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 
ไม่เป็นระบบ ไม่คงเส้นคงวา 
- การเวน้วรรคตอน การเขียน
ค าสะกด และรูปแบบภาษาองักฤษ
ในวงเล็บไม่ถูกตอ้ง โดยพบความ
ผิดพลาดมาก ยอมรับไม่ได ้

- เลขหนา้ในสารบญั และช่ือหวัขอ้ในสารบญัไม่
ตรงกบัในเล่ม    ในระดบัปานกลางถึงนอ้ย 
- การก าหนดหัวขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย มีความชดัเจน 
เป็นระบบและคงเส้นคงวา ในระดบัน้อยถึงปานกลาง 
- การเวน้วรรคตอน การเขียนค าสะกด และ
รูปแบบภาษาองักฤษในวงเล็บถูกตอ้ง ในระดบั
นอ้ยถึงปานกลาง  
- การอา้งอิงในเน้ือหาเป็นไปตามหลกัการอา้งอิงทาง
วิชาการ ในระดบัน้อยถึงปานกลาง  

- เลขหนา้ในสารบญั และช่ือหวัขอ้ในสารบญัตรง
กบัในเล่ม หรือมีผิดนอ้ยมาก 
 - การก าหนดหวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย ชดัเจน เป็น
ระบบและคงเส้นคงวา 
- การเวน้วรรคตอน การเขียนค าสะ กด และ
รูปแบบภาษาองักฤษในวงเล็บถูกตอ้ง หรือพบ
ขอ้ผิดพลาดนอ้ยมาก  
- การอา้งอิงในเน้ือหาเป็นไปตามหลกัการอา้งอิง
ทางวิชาการ หรือพบขอ้ผิดพลาดนอ้ยมาก 
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แนวทางการประเมินการด าเนินงานและรายงานโครงงานวจัิยของนักศึกษา  

รายการประเมิน 
แนวทางการประเมิน  

ผู้ประเมิน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนที่ได้) ควรปรับปรุง (1-4 คะแนน) พอใช้ (5 -7 คะแนน) ด-ีดมีาก (8-10 คะแนน) 

- การอา้งอิงในเน้ือหาไม่เป็นไป
ตามหลกัการอา้งอิงทางวิชาการ 
- การเขียนบรรณานุกรมไม่เป็นไป
ตามหลกัทางวิชาการ 

- การเขียนบรรณานุกรมเป็นไปตามตามหลกัทาง
วิชาการอยา่งคงเส้นคงวา ในระดบัน้อยถึงปานกลาง  

- การเขียนบรรณานุกรมเป็นไปตามตามหลกัทาง
วิชาการอยา่งคงเส้นคงวา หรือพบขอ้ผิดพลาด
นอ้ยมาก 

ส่วนที่ 4 ความสมบูรณ์ของเล่มรายงานโครงงานวจิัย (15%) 

1) การตวจสอบเอกสาร 
(ความหลากหลายของปี พ.ศ. ของ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งค  านึงถึง
ความเก่าหรือใหม่ของหวัขอ้วิจยั
ดว้ย) 

- สาระและขอ้มูลในการตรวจสอบ
เอกสารลา้สมยั และแหล่งท่ีมาไม่
น่าเช่ือถือ- การตรวจเอกสารในหวั
ขอ้ความรู้และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่
เพียงพอ หรือส่วนใหญ่ไม่
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั 
- การตรวจเอกสารในหวัขอ้
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ไม่
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั 
- มี ปี พ.ศ. ของงานวิจยัท่ี
ตรวจสอบนอ้ยมาก  
- งานวิจยัส่วนใหญ่มีการระบุ
วตัถุประสงคแ์ละวิธีวิจยั
โดยสงัเขปไม่ครบถว้น และเขียน
ผลการ วิจยัไม่สอดคลอ้งและไม่

- สาระและขอ้มูลในการตรวจสอบเอกสารมีความ
ทนัสมยั และแหล่งท่ีมามีความน่าเช่ือถือ ในระดบั
หน่ึง 
- การตรวจเอกสารในหวัขอ้ความรู้และทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง มีความชดัเจน ถูกตอ้ง เพียงพอ และ 
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั ในระดบันอ้ยถึงปาน
กลาง 
- การตรวจเอกสารในหวัขอ้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั   
- ปี พ.ศ. ของงานวิจยัท่ีตรวจสอบไม่หลากหลาย   
- งานวิจยับางเร่ืองมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละวิธี
วิจยัโดยสงัเขปไม่ครบถว้น และบางเร่ืองเขียนผล
การ วิจยัไม่สอดคลอ้งและไม่ครบตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัเร่ืองนั้น ๆ 

- สาระและขอ้มูลในการตรวจสอบเอกสารมีความ
ทนัสมยั และแหล่งท่ีมามีความน่าเช่ือถือ มีความ
หลากหลาย 
- การตรวจเอกสารในหวัขอ้ความรู้และทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง มีความชดัเจน ถูกตอ้ง เพียงพอ และ 
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั  
- การตรวจเอกสารในหวัขอ้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั  
- ปี พ.ศ. ของงานวิจยัท่ีตรวจสอบหลากหลาย   
- งานวิจยัแต่ละเร่ืองมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละ
วิธีวิจยัโดยสังเขปครบถว้น และเขียนผลการวิจยั
สอดคลอ้งและครบตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั
เร่ืองนั้น ๆ 
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แนวทางการประเมินการด าเนินงานและรายงานโครงงานวจัิยของนักศึกษา  

รายการประเมิน 
แนวทางการประเมิน  

ผู้ประเมิน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนที่ได้) ควรปรับปรุง (1-4 คะแนน) พอใช้ (5 -7 คะแนน) ด-ีดมีาก (8-10 คะแนน) 

ครบตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั
เร่ืองนั้น ๆ  

2) ความสมบูรณ์ของเน้ือหาใน
รายงาน 

- สรุปเน้ือหาในบทคดัยอ่ไม่เป็น
ระบบ ขาดความครบถว้นจนไม่
สามารถรับได ้
- เน้ือหารายงานผลการวิจยัไม่
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
วิจยั และวิธีวิจยั  
- ผลการวิจยัไม่มีการอภิปรายผล
แต่อยา่งใด 
- สรุปผลการวิจยัไม่ตรงกบั
ผลการวิจยั 
- ขอ้เสนอแนะไม่ไดม้าจาก
ผลการวิจยั 
 

- สรุปเน้ือหาในบทคดัยอ่เป็นระบบ แต่ยงัขาด
ความครบถว้นและยงัมีขอ้มูลตวัเลขไม่ตรงกบั
ตวัเลขในผลการวิจยัอยูบ่า้ง 
- เน้ือหารายงานผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการวิจยั และวิธีวิจยั ในระดบัหน่ึง 
- มีการอภิปรายผลการวิจยัทั้งในส่วนการเขียน
ผลการวิจยั  และในส่วนการอภิปรายร่วมกบั
รายงานวิจยัหรือเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ  ใน
ระดบันอ้ยถึงปานกลาง 
- สรุปผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั แต่ยงัมี
ความผิดพลาดอยูบ่า้ง 
- ขอ้เสนอแนะมาจากผลการวิจยั แต่เขียน
ขอ้เสนอแนะแบบไม่ค่อยมีเหตุผลสนบัสนุน 

- สรุปเน้ือหาในบทคดัยอ่เป็นระบบ ครบถว้น 
ขอ้มูลตวัเลขตรงกบัตวัเลขในผลการวิจยั 
- เน้ือหารายงานผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการวิจยั และวิธีวิจยั 
- มีการอภิปรายผลการวิจยัทั้งในส่วนการเขียน
ผลการวิจยั  และในส่วนการอภิปรายร่วมกบั
รายงานวิจยัหรือเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ  อยา่ง
เพียงพอ 
- สรุปผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั หรือมี
ความผิดพลาดน้อยมาก 
- ขอ้เสนอแนะมาจากผลการวิจยั เขียน
ขอ้เสนอแนะเป็นระบบและมีเหตุผลสนบัสนุน 
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ตารางที ่3.12 การประเมินแบบ rubrics รายวชิาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร (877-382) โดยหน่วยงานฝึกงาน 
แนวทางการประเมินการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 
รายการประเมิน 

แนวทางการประเมิน 

1-2 ไม่เป็นที่พอใจ 3-4 ควรปรับปรุง 5-6พอใช้ 7-8ด ี 9-10ดมีาก 

(ต ่ากว่ามาตรฐานมาก) (ต ่ากว่ามาตรฐาน) (ได้มาตรฐานบางส่วน) (ได้ตามมาตรฐาน) (สูงกว่ามาตรฐาน) 

1.มนุษยสมัพนัธ์ ท าให้หน่วยงานวุน่วาย ไม่พดูคุยกบัเพ่ือนร่วมงาน 
ชอบอยูค่นเดียว 

พดูคุยและทกัทายเพ่ือนร่วมงาน 
ในบางเวลา 

เขา้กนัไดดี้กบัเพ่ือนร่วมงาน กลมกลืนและเป็นหน่ึงเดียวกบัน่วย
งานและท าให้เกิดความพึงพอใจ 

2.ความสามารถในการเรียนรู้ ไม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้งาน เรียนรู้งานชา้และไม่ให้ความ 
สนใจท่ีจะเรียนรู้ 

เรียนรู้ชา้ถึงปานกลาง เรียนรู้ไดป้านกลางถึงเร็ว 
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้งาน 

เรียนรู้ไดเ้ร็วและสามารถพฒันา 
ทกัษะในการท างานไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

3.ความละเอียดรอบคอบใน
การท างาน 

มีความประมาทในการท างาน
และไม่ระมดัระวงั 

มีความระมดัระวงัในการท างาน
แต่ขาดความละเอียดรอบคอบ 

มีความรอบคอบในบางงานท่ี 
ไดรั้บมอบหมาย 

มีความรอบคอบปานกลาง 
ถึงมาก 

มีความละเอียดรอบคอบสูงสุด 
ในทุกๆงานท่ีท า 

4.ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ 

ขาดการคิดวิเคราะห์ในการ 
ท างานทุกงาน 

ไม่สามารถคิดและวิเคราะห์งาน
เพื่อประกอบการตดัสินใจ 

สามารถคิดและวิเคราะห์งาน 
ไดบ้างส่วน 

สามารถคิดวิเคราะห์งานไดใ้น 
ระดบัปานกลาง 

สามารถคิดวิเคราะห์งานได ้
อยา่งดีเยีย่ม 

5.การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
  

มีการตดัสินใจท่ีผิดพลาด 
สม ่าเสมอ โดยไม่มีการพฒันา 

มีการตดัสินใจท่ีผิดพลาด 
สม ่าเสมอแต่มีการพฒันาข้ึน 

ตดัสินใจไดถู้กตอ้งบางส่วน 
แต่ตอ้งใชเ้วลานาน 

ตดัสินใจไดถู้กตอ้งทุกงาน 
แต่ตอ้งใชเ้วลานาน 

ตดัสินใจไดดี้ความเป็นผูใ้หญ่ 
สูง (วฒิุภาวะสูง) 

6.ความคิดริเร่ิมและความ 
กระตือรือร้น 

ไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ
ขาดการกระตือรือร้น 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์อ้ย มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคบ์า้ง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์กิด 
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
หรือคิดหางานท าไดด้ว้ยตวัเอง 

7.ความสามารถในการท างาน
อยา่งเป็นอิสระ 
  

เกิดความผิดพลาดบ่อยเม่ือท างาน
ตามล าพงั 
  

ความผิดพลาดน้อยลงเม่ือมีการ
ท างานแบบซ ้ าๆ 
  

ท างานบางอยา่งไดแ้ต่จะมีการ 
ซกัถาม/ปรึกษาผูค้วบคุม
ตลอดเวลา  

ตอ้งการค าแนะน าบางคร้ังบาง 
คราว และสามารถท างานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

พ่ึงตนเองไดแ้ละท างานได ้
เตม็ศกัยภาพ 
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แนวทางการประเมินการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 
รายการประเมิน 

แนวทางการประเมิน 

1-2 ไม่เป็นที่พอใจ 3-4 ควรปรับปรุง 5-6พอใช้ 7-8ด ี 9-10ดมีาก 

(ต ่ากว่ามาตรฐานมาก) (ต ่ากว่ามาตรฐาน) (ได้มาตรฐานบางส่วน) (ได้ตามมาตรฐาน) (สูงกว่ามาตรฐาน) 

8.ความสามารถในการ
ส่ือสาร (พดู,เขียน,ฟัง) 
  

ไม่สามารถส่ือสารให้เขา้ใจไดแ้ม้
จะใชร้ะยะเวลานาน 
  

สามารถส่ือสารให้เขา้ใจได้
บางส่วน แต่ตอ้งใชร้ะยะ
เวลานาน 
  

สามารถส่ือสารให้เขา้ใจได้
ตรงกนั โดยวิธีการพดูเท่านั้น ไม่
ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 
  

ไม่มีปัญหาในการส่ือสารทั้งฟัง,พดู
,เขียน สามารถท าความเขา้ใจได้
ในทนัที 
  

สามารถส่ือสารทั้งการฟัง พดู  
สามารถส่ือสารทั้งการฟัง พดู  
เขียน ไดดี้เยีย่ม เป็นท่ีเขา้ใจ 
ของผูอ่ื้นและไดรั้บการยอมรับ 

9.ทศันคติในการท างาน 
  
  

มีทศันคติทางลบในการท างานทั้ง
ต่อผูร่้วมงานและองคก์ร 

เฉยๆ ไม่สนใจ/ไม่ใส่ใจในการ
ท างาน 
  

อดทน อดกลั้นและตั้งใจท างาน
ปานกลาง 
  

มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
  

กระตือรือร้นใจจดใจจ่อใน 
การท างานและขยนัหมัน่เพียร 
มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 

10.การควบคุมอารมณ์และ
ความรู้สึก 
  
  

ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ลย
แสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง 
ค  าพดูทนัทีท่ีไม่พอใจ 

สามารถควบคุมอารมณ์ไดน้อ้ย
แสดงออกทางสีหนา้เม่ือไม่พอใจ
และน่ิงเงียบ 
   

สามารถควบคุมอารมณ์ไดบ้า้ง 
   

สามารถควบคุมอารมณ์ได ้
อยา่งดี ไม่แสดงออกทางสีหนา้ 
ท่าทาง และค าพดู เม่ือไม่พอใจ 
และพยายามอธิบายช้ีแจง 
อยา่งมีเหตุผล 

สามารถควบคุมอารมณ์ได ้
อยา่งดีเยีย่ม ไม่แสดงออกทาง 
สีหนา้ท่าทางและค าพดู และ 
พยายามอธิบายช้ีแจงหา 
ขอ้ยติุร่วมกนัอยา่งมีเหตุผล 

11.คุณภาพในการท างาน 
  
  

ผลงานท่ีปฏิบติัมีขอ้ผิดพลาด 
บ่อยมากไม่ค่อยเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ยงัตอ้งแกไ้ขปรับปรุง 

ผลงานท่ีปฏิบติัไดม้กัมี
ขอ้ผิดพลาดไม่ค่อยเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

ผลงานท่ีปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ ์
พอใช ้
  

ผลงานท่ีปฏิบติัไดมี้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและไดม้าตรฐาน 
  

ผลงานท่ีปฏิบติัไดมี้ความถูกตอ้ง
ครบถว้น ประณีตเรียบร้อยสูงเป็น
ผลงานโดดเด่นและเป็นตวัอยา่งได ้

12.ความรับผิดชอบและความ
ใส่ใจของนกัศึกษา 
  
  

ไม่สามารถปฏิบติังานตาม
ภาระหนา้ท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงานบ่อยคร้ัง 

ไม่สามารถปฏิบติังานตาม
ภาระหนา้ท่ี 
  
  

ปฏิบติังานภาระหนา้ท่ีเป็น
บางอยา่ง 
  
 

ปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีอยา่ง
เตม็ความสามารถ จนบรรลุ 
วตัถุประสงค ์
  

ปฏิบติังานทั้งในและนอก
หน่วยงานตามภาระหนา้ท่ีอยา่งเตม็
ความสามารถจนบรรลุ
วตัถุประสงค ์
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แนวทางการประเมินการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 
รายการประเมิน 

แนวทางการประเมิน 

1-2 ไม่เป็นที่พอใจ 3-4 ควรปรับปรุง 5-6พอใช้ 7-8ด ี 9-10ดมีาก 

(ต ่ากว่ามาตรฐานมาก) (ต ่ากว่ามาตรฐาน) (ได้มาตรฐานบางส่วน) (ได้ตามมาตรฐาน) (สูงกว่ามาตรฐาน) 

13.การท างานเป็นทีม 
  

ชอบท างานคนเดียวปฏิเสธท่ีจะ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น หรือทีม/กลุ่ม
ปฏิเสธท่ีจะให้ท  างานดว้ย 

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดบ้า้งใน
ขอบเขตท่ีจ ากดั มกัมีปัญหาใน
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยยงัมี
ขอ้ขดัแยง้กบัผูอ่ื้น 

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดพ้อสมควร 
   

ไม่มีปัญหาในการท างานร่วม 
กบัผูอ่ื้น 
  
  

มีสมัพนัธภาพในการท างาน 
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้และเป็นท่ี 
ช่ืนชอบ ยอมรับของเพ่ือนร่วม 
งานอยา่งดีมาก 

14.การตรงต่อเวลา 
  

หยดุงานหรือมาท างานสาย 
บ่อยมาก 

หยดุงานหรือมาท างานสาย 
บ่อย โดยไม่มีสาเหตุอนัควร 

หยดุงานหรือมาท างานสายบา้ง 
  

สถิติมาท างานสม ่าเสมอ 
  

ไม่เคยขาดและไม่เคยสาย 
ตรงต่อเวลาอยา่งดียิ่ง 
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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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6   

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

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 

 ผูบ้ริหารและฝ่ายนโยบายและแผน โดยการหารือ

ร่วมกับสาขาวิชา/หลักสูตร ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง

บุคลากรสายวชิาการเพื่อใหเ้หมาะสมกบัภาระงาน โดยมีทั้ง

แผนระยะสั้ นและระยะยาวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

อตัราก าลงั เช่น การเกษียณ และลาออก โดยมีการก าหนด

คุณสมบติัและสมรรถนะของผูส้มคัรท่ีจะมาเป็นอาจารย์

ตามกรอบของคณะและมหาวทิยาลยั มีการน าขอ้มูลรายวิชา

ท่ีเปิดสอนของสาขาวิชามาวิเคราะห์อตัราก าลงัอาจารย์ต่อ

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ท่ีเป็นตามเกณฑ์หลักของกอง

แผนงาน ม.อ.) เพื่อค านวณหาจ านวนอตัราก าลงัอาจารยท่ี์

เหมาะสมกบัสาขาวชิานั้นๆ  

 ทั้ งน้ีหลักสูตรมีการวางแผนการบริหารจัดการ
หลกัสูตรเพื่อก าหนดอาจารยผ์ูส้อนให้เหมาะสมกบัรายวิชา
หลักสูตร รวมทั้งรองรับการวิจยัและการบริการวิชาการ 
และมีการวางแผนอัตราก าลังให้ความเ ช่ียวชาญของ
คณาจารยใ์นหลกัสูตร/สาขาวิชามีสัดส่วนท่ีสมดุลกบักลุ่ม
วิชาของโครงสร้างหลกัสูตร และมีแนวทางในการพฒันา
อ า จ า ร ย์ป ระ จ า หลัก สู ต ร และอ า จ า ร ย์ผู ้ส อน ให้ มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ด้วยการท าผลงานทาง
วชิาการ เช่น วจิยั การตีพิมพ/์เผยแพร่บทความวจิยั การเขียน
ต าราและการน าเสนอผลงานทางวชิาการ เป็นตน้ 
 หลัก สูตรมีการพัฒนา ขีดความสามารถของ

คณาจารย์ในหลักสูตร โดยมีการก าหนดแผนการพัฒนา

ตนเองดา้นต่างๆ ของคณาจารย ์ซ่ึงคณะฯ มีการก าหนดแผน

- รายงานการประชุมสาขา 
- แผนยทุธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 
คร้ังท่ี 1) 

- แผนการวิเคราะห์อตัราก าลงั
บุคลากรสายวชิาการท่ีเหมาะสม 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
งบประมาณประจ าปีส าหรับสนับสนุนให้คณาจารย์ไป

พฒันาศกัยภาพของตนเองตามความสนใจ โดยมีวงเงินจาก

เงินรายได้และเงินงบประมาณรวม 25,000 บาท/คน/ปี 

นอกจากน้ีกองทุนวจิยัคณะฯ ยงัใหก้ารสนบัสนุนการพฒันา

ตนเองด้านวิจยัอีก 15,000 บาท/คน/ปี เพื่อสนับสนุนและ

เปิดโอกาสให้คณาจารยเ์ข้าร่วมการพฒันาความก้าวหน้า

ท า งวิ ช าก า ร ท่ี สู ง ข้ึน  ก า รจัดหา  และก าร ส่ ง เส ริม

ความกา้วหน้าของอาจารยไ์ดด้ าเนินการโดยผ่านการหารือ

ในท่ีประชุมสาขาฯ โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ

ของหลกัสูตรและคณะฯ (สอน วจิยั และบริการวชิาการ) 

 นอกจากน้ี คณะฯ ยงัมีการสร้างแรงจูงใจในการ

พฒันาเองโดยกองทุนวิจยัฯ ให้การสนบัสนุนทุนวิจยั การ

ตีพิมพ/์เผยแพร่บทความวจิยั และการไปน าเสนอผลงานวจิยั

ในการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ และในส่วน

ของมหาวิทยาลัยย ัง มี ทุนสนับส นุนการ เ ขียนต า ร า 

และการน าเสนอผลงานทางวชิาการในต่างประเทศ อีกทั้งยงั

มีการยกยอ่งชมเชยอาจารยท่ี์มีผลงานเด่นในมิติต่างๆ โดยมี

การมอบเกียรติบัตรและโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้แก่

อาจารยท่ี์ได้รับรางวลัระดบัชาติ/นานาชาติ และมีผลงาน

เด่นหลายดา้น ทั้งดา้นการเรียนการสอน การวจิยั เป็นตน้ 

 คณะให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณวุฒิ

การศึกษา โดยการจดัสรรทุนการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน

ตามเป้าหมาย มีการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศมาเป็น

อาจารย์ประจ า  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
เสริมสร้างความเขม้แข็งในทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ และ

การตีพิมพผ์ลงานทางวชิาการ 

 การด าเนินการต่างๆ ข้างต้นเพื่อให้อาจารย์ใน
หลกัสูตรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
พฒันาสมรรถนะเฉพาะทางและเพียงพอต่อหลกัสูตร และ
น าพาให้ส่งเสริมการด าเนินการท่ีบรรลุตามพนัธกิจ และ
วสิัยทศัน์ มีการรับสมคัร คดัเลือกและกระบวนการพิจารณา
เพื่อเล่ือนต าแหน่งอยา่งเป็นธรรม มีการก าหนดบทบาทและ
ความสัมพนัธ์ของบุคลากรอย่างชัดเจน การจดัสรรงานมี
ความเหมาะสมกบัคุณสมบติั ประสบการณ์และทกัษะ ภาระ
งานและแรงจูงใจสนบัสนุนคุณภาพการเรียนการสอน  
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service 
  หลักสูตร/สาขาวิชา มีการวางแผนและพิจารณา

เกณฑ์อตัราส่วนอาจารยต่์อจ านวนนกัศึกษาให้อยูใ่นเกณฑ์

ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และมีการ

ก าหนดภาระงานขั้นต ่าของอาจารยเ์พื่อให้ครอบคลุมภาระ

งานการสอน การวจิยั บริการวชิาการ รวมถึงการสอดแทรก

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม หลกัสูตรและงานนโยบายและแผนได้

หารือร่วมกนั โดยค านวณจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา (FTES) 

และภาระงานสอน และจัดท าแผนทบทวนอัตราก าลัง

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผน

อตัราก าลงัระยะ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

เพื่อใหร้ะดบัมหาวทิยาลยัพิจารณา  

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

- ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ร่ื อ ง
มาตราฐานภาระงานอาจารย์ผูส้อน
ในมหาวทิยาลยั 

- แผนทบทวนอัตราก าลังพนักงาน
มหาวิ ท ย าลัย เ งิ น งบประม าณ
แผน่ดิน ตามแผนอตัราก าลงัระยะ 4 
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2563 

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

 

https://tor.psu.ac.th/
https://hrmis.psu.ac.th/
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  นอกจากน้ี มีการวเิคราะห์อตัราก าลงัตามมาตรฐาน

ท่ีก าหนด เพื่อเป็นขอ้มูลในการตรวจสอบความเหมาะสม

ของสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ และมีการกระจ่าย

ภาระงานพื้นฐานของหลักสูตรให้ทุกคนมีส่วนร่วมเท่า

เทียมกนั เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสไดส้ร้างสรรคง์านในส่วนท่ี

เป็นศกัยภาพ และความสนใจส่วนบุคคล 

  มีการพิจารณาทบทวนสม ่าเสมอผ่านการพูดคุยใน

การประชุมสาขา การจดัสัมมนาประจ าปีของสาขาวชิา และ

การประเมินผ่านระบบ TOR online ซ่ึง เป็นระบบการ

ประเมินภาระงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยั อีกทั้งมีการ

ประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านการประเมินความพึง

พอใจในคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ต่ละรายวิชา ทั้งน้ี

สาขา/หลกัสูตรไดน้ าผลการสะทอ้นความคิดเห็นและความ

พึงพอใจต่างๆ มาหารือร่วมกนัเพื่อก าหนดแผนการด าเนิน

เพื่อการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน และภาระงาน

ดา้นอ่ืนๆ ต่อไป โ ด ย มี ค่ า  Full- Time Equivalent แ ล ะ

อตัราส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษาเตม็เวลา (ตารางท่ี 3.13, 3.14) 

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

การสรรหาและคัด เ ลือกบุคลากรเป็นไปตาม

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และ

มีการตรวจสุขภาพกายและจิตส าหรับบุคลากรสายวิชาการ

ทุกท่าน  

 ส าหรับกระบวนการสรรหาและคดัเลือกเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงผูมี้ความรู้ความสามารถและเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

- เวบ็ไซตก์องการเจา้หนา้ท่ี
มหาวทิยาลยั : 
http://www.personnel.psu.ac.th/ 
ระเบียบมหาวทิยาลยั (บงัคบัเฉพาะ
พนกังานมหาวทิยาลยั) 

- ประกาศ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ลงวนัท่ี 

http://www.personnel.psu.ac.th/
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คณะยึดหลกัคุณธรรม ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาท่ีมาจากผูบ้ริหาร

คณะ หัวหน้าสาขาวิชา ตวัแทนอาจารยจ์ากสาขาวิชา และ

งานการเจา้หนา้ท่ีเป็นเลขานุการ นอกจากน้ีไดมี้การก าหนด

ระยะเวลาเปิดรับสมคัร รวมทั้งกระบวนการสอบสัมภาษณ์ 

สาธิตสอน และน าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีชดัเจน โดยผู ้

ผ่านการคดัเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิต และมีผล

คะแนนภาษาองักฤษท่ีก าหนดเพื่อความสามารถในการ

สอน วิจยั และศึกษาต่อ มีการช้ีแจงกฎระเบียบและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานให้อาจารยใ์หม่ทราบ และสาขามี

การช้ีแจงและจดัสรรภาระงานท่ีอาจารยต์อ้งรับผิดชอบผา่น

ท่ีประชุมสาขาอีกท่างหน่ึงดว้ย 

 ช่องการประชาสัมพนัธ์ข่าวการรับสมคัร มีการส่ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ไปย ังมหาวิทยาลัย ท่ี มีคณะ
เศรษฐศาสตร์ทัว่ประเทศ ประชาสัมพนัธ์ผา่น website คณะ
เ ศ รษ ฐ ศ า ส ต ร์  website ก อ ง เ จ้ า หน้ า ท่ี  ม อ .  แ ล ะ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 

 การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
วิชาการให้เป็นไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีความกา้วหนา้ทางวิชาการภายใน
กรอบเวลาท่ีก าหนด 

19 เมษายน 2554 เพื่อการสรรหา และ
การเลือกพนกังานมหาวทิยาลยั 

- ประกาศ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการของ พนกังาน
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 6 
มิถุนายน 2554  

- ประกาศ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการของพนกังาน
มหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2557 

- ประกาศ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง 
ความกา้วหนา้ของผูด้  ารงต าแหน่ง
วชิาการ ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2558 
และลงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 หลักสูตรใช้เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในการ
ประ เ มินสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ  และ
ประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี รวมทั้งมีการประเมินผล
การสอนของอาจารย ์

- ระบบ competency online  
https://competency.psu.ac.th/comp
etency/login.aspx 

- ระบบประเมินผลการสอนของ
อาจารย ์https://eval.psu.ac.th/ 

https://eval.psu.ac.th/
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 ซ่ึงในการก าหนดสมรรถนะของอาจารยใ์นแต่ละ
ด้าน ได้พิจารณาถึงสมรรถนะด้านการสอน การวิจยั และ
บริการวิชาการ นอกจากน้ี ในการประชุมสาขาวิชาไดมี้การ
แลกเปล่ียนผลการประเมินสมรรถนะระหวา่งคณาจารยเ์พื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน งานวิจยั 
และบริการวิชาการ รวมทั้งก าหนดทิศทางการพฒันาโดย
ภาพรวม 
 สมรรถนะสายวิชาการมีการถูกระบุอย่างชัดเจน
และแจง้ให้คณาจารยท์ราบโดยทัว่กนั โดยประชาสัมพนัธ์
ผ่านทาง E-mail และก่อนการประเมินระบบแจ้งให้ผูถู้ก
ประเมินทราบผ่านระบบCompetency Online และมีจดัท า
ประกาศคณะกรรมการประเมินกระบวนการ ดงัน้ี 
1) คณาจารยจ์ดัท าขอ้ตกลงภาระงาน (TOR) ส่งมายงัคณบดี 
2) ระบบ Competency Online แจง้มายงัคณาจารย ์
3) คณาจารยร์ายงานผลการปฏิบติังานเม่ือถึงรอบระยะเวลา 
4) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานและกลัน่กรองผล 
5) แจง้ผลการปฏิบติังานใหค้ณาจารยรั์บทราบ 

 โดยสัดส่วนการประเมิน 80% โดยพิจารณาจาก

คุณภาพและปริมาณของงานท่ีปฏิบัติ  และ 20% โดย

พิจารณาจากสมรรถนะหลัก 5 ข้อ และสมรรถนะการ

ท างาน 3 ขอ้ 

 นอกจากการประเมินผลการปฏิบติังานในภาพรวม
ของอาจารยแ์ลว้ นกัศึกษายงัมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ซ่ึงใช้แบบประเมิน
ออนไลน ์โดยสาขา/หลกัสูตรจะน าผลการประเมินการสอน
มาพูดคุยหารือร่วมกนั และมีการก าหนดแผนการปรับปรุง 
รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงใหมี้ประสิทธิผลมากข้ึน 

- http://www.personnel.psu.ac.th/fro
mper/form231.pdf 

http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form231.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form231.pdf
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6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented 
to fulfill them 
 คณาจารยส์ามารถแจง้ความประสงคใ์นการเขา้ร่วม

อบรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันาตนเองได้ตาม

ความสนใจ นอกจากน้ี ยงัสามารถระบุความตอ้งการพฒันา

ตนเองไดใ้นระบบการกรอก TOR ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึง

ในการส่ือสารให้ผูบ้งัคับบัญชาทราบความต้องการหรือ

แผนหรือความสนใจเขา้ร่วมหรือจดัการอบรม อีกทั้งยงัมี

การประชุมพูดคุยกนัในสาขาวิชา/หลกัสูตร ถึงแผนการเขา้

ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ เช่น การจัดสัมมนาคณาจารย์

ประจ าปี และการเขา้ร่วมสัมมนาเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี

งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได้คณะฯ และเงิน

งบประมาณแผน่ดินรวม 25,000 บาท/คน/ปี เพื่อสนบัสนุน

การเขา้ร่วมพฒันาตนเองด้านต่างๆ อีกทั้งมีเงินสนับสนุน

จากกองทุนวิจัยคณะฯ 15,000 บาท/คน/ปี เพื่อเข้าร่วม

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพดา้นวิจยั ทั้งน้ีคณะฯ มีนโยบายให้     

ผูท่ี้ไปเขา้ร่วมอบรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาดา้นต่างๆ 

มาแลว้ น าเสนอองคค์วามรู้ หรือจดั KM เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 คณาจารยส่์วนใหญ่พฒันาตนเองตามแผนพฒันา

อาจารย์และการอบรมตามความจ า เ ป็นของคณะฯ 

นอกจากน้ียงัมีแนวทางเพิ่มเติม ดงัน้ี 

- การก าหนดแผนในการศึกษาต่อของอาจารยรุ่์น
ใหม่ 

- สร้างบรรยากาศวิชาการโดยมีการบรรยาย/เสวนา
ทางวชิาการภายใตโ้ครงการวชิาการต่างๆ 

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

- แผนงบประมาณคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

- งบประมาณรายจ่ายของหลกัสูตร 
หมวดการจดัการศึกษา 
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- จดัโครงการต่างๆ ทั้งการประชุม/อบรม/สัมมนา 
โดยมีการเชิญอาจารย์และบุคลากรผู ้สนใจเข้าร่วม ซ่ึง
อาจารย์ในคณะฯ สามารถพิจารณาเข้าร่วมได้ตามความ
สนใจ 

- ส่ง เส ริมและสนับสนุนการ เข้า ร่วมประ ชุม
เครือข่ายวิชาการต่างๆ เช่น เครือข่ายเศรษฐศาสตร์ประเทศ
ไทย การเครือข่ายสมาคมเศรษฐมิติระดบันานาชาติ และ
เครือข่ายเศรษฐศาสตร์เกษตร และธุรกิจเกษตร 5 สถาบนั 
และเครือข่ายธุรกิจเกษตร 3 สถาบนั ซ่ึงมีการจดัประชุม
วิชาการ แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนการสอน 
งานวิจยั และการพฒันาหลกัสูตรร่วมกนั โดยบุคลากรของ
หลักสูตรส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุม
ดัง ก ล่ า ว  รวมทั้ ง ก า ร เข้ า ร่ วมประ ชุมวิ ช าก า รด้ าน
เศรษฐศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัทุกปี ทั้ง
ในระดบัประเทศ และภาคใต ้

- หลกัสูตรและคณะไดเ้ปิดโอกาสให้อาจารยแ์ต่ละ
ท่านไดเ้ลือกพฒันาตนเองในเน้ือหาวิชาการท่ีเช่ือมโยงกบั
การสอน และการวจิยัของแต่ละท่าน รวมถึงการศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ โดยคณะฯ มีงบประมาณสนบัสนุน
ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

ทั้ ง น้ี  ท่ีผ่านมาคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วม
หลกัสูตร/โครงการอบรมเพื่อพฒันาตนเองดา้นต่างๆ โดยมี
งบประมาณสนบัสนุนท่ีเพียงพอ คณาจารยไ์ดมี้การเพิ่มพูน
ความรู้ตามความสนใจ ส่งเสริมการปฏิบติัภารกิจดา้นต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการท าโครงการวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในระดบัวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับมากข้ึน 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ในช่วงตน้ปีงบประมาณ คณาจารยมี์การท าขอ้ตกลง

การปฏิบัติงานของตนเองตามระบบประเมิน TOR ของ
มหาวิทยาลยั โดยเป็นการกรอกแผนการด าเนินงาน ท่ีเป็น
การวางแผนการด าเนินในเบ้ืองตน้วา่จะปฏิบติังานภาระงาน
ต่างๆ อะไรบา้ง ปริมาณเท่าใด และเม่ือถึงส้ินปีงบประมาณ
จะมีการรายงานผลการปฏิบติัภาระกิจด้านต่างๆ ทั้งการ
เรียนการสอน การวิจยัและบริการวิชาการ ในระบบ TOR 
ตามท่ี Commit ไว้ ซ่ึงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
ก าหนดให้มีการก าหนดน ้ าหนกั 80% จากคุณภาพ ปริมาณ
งานท่ีท า (จากการจัดการเรียนการสอน วิจัยและบริการ
วชิาการ) และ 20% จากสมรรถนะ  

ในการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นการประเมิน
เล่ือนขั้นเงินเดือน โดยคณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณาจารย ์เพื่อพิจารณาการ
ปรับข้ึนเงินเดือนของคณาจารย ์และนอกจากน้ีมหาวิทยาลยั
ยงัมีเงินรางวลัพิเศษอ่ืนๆ เช่น เงินรางวลัพิเศษสาขา/ภาควชิา 
และเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา 
ซ่ึงเป็นการประเมินตามระบบประกนัคุณภาพ อีกทั้งคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนรางวลัตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาติ เพื่อเป็นการจูงใจใหอ้าจารย์
ท  าผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับ
มากข้ึน (ผลงานวิชาการและผลงานตีพิมพ ์5 ปียอ้นหลงั ดงั
ภาคผนวก) 

มหาวิทยาลัยมีการจัดงาน “วนัแห่งคุณค่าสงขลา
นครินทร์” เพื่อเป็นเวทีในการมอบเกียรติบตัร โล่ห์รางวลั 
และยกย่องชมเชยอาจารยท่ี์มีผลงานเด่นในด้านการเรียน
การสอน การวิจยั และบริการวิชาการอีกดว้ย โดยคณะฯ มี
แนวทางพิจารณาผลงานของคณาจารย์เพื่อคัดเลือกและ

- ระบบ TOR Online 
- หนงัสือแจง้การอนุมติัเงินพิเศษ

สาขาวชิา/ภาควชิา 
- หนงัสือแจง้การอนุมติัเงินประจ า

ต าแหน่งหวัหนา้สาขา/หวัหนา้
ภาควชิา 

- หนงัสือเสนอช่ืออาจารยเ์พื่อเขา้รับ
เกียรติบตัรในวนัแห่งคุณค่าสงขลา
นครินทร์ 

- ประกาศ ม.อ. เร่ือง การสนบัสนุน
การตีพิมพบ์ทความวจิยั 

- ประกาศกองทุนวจิยัคณะฯ หวัขอ้ท่ี 
3.1 หนา้ 6 รางวลัตีพิมพเ์ผยแพร่
ผลงานวจิยั 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
เสนอช่ือให้เป็นผูมี้ผลงานเด่นเขา้รับเกียรติบตัรด้านต่างๆ 
ในงานน้ีทุกปี 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement 

คณาจารย์ส าข าวิ ช า เ ศ รษฐศาสต ร์ เ กษตร  มี
โครงการวิจยัและผลงานวิจยัท่ีหลากหลาย โดยได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากหลายแหล่งทุน ทั้ งในและนอก
มหาวิทยาลัย ซ่ึงหัวข้องานวิจัยท่ีได้ด าเนินการนั้ นเป็น
งานวิจัย ท่ีสอดคล้องกับการแก้ปัญหาท่ี เ ก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจทั้งในระดบัภูมิภาคและประเทศ 

รายละเอียดโครงการวิจยั และผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ 
ผลงานวจิยั (ตารางท่ี 3.17, ตารางท่ี 3.18 และตารางท่ี 3.19) 

การด า เ นินก ารวิ จัย ของคณาจารย์ส าขาวิช า
เศรษฐศาสตร์เกษตรได้ก าหนดคู่เทียบ (benchmark) กับ
ภาควิช า เศรษฐศาสต ร์ เกษตรและท รัพยากร  คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แมว้่าคู่เทียบจะ
เป็นภาควิชาท่ีมีขนาดใหญ่กว่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร ม.อ. มาก ทั้งจ  านวนอาจารยแ์ละจ านวนรับนกัศึกษา 
แต่เป็นภาควิชาท่ีท างานวิจยัในประเด็นและสินคา้เกษตรท่ี
หลากหลาย ได้รับการสนับสนุนทุนวิจยัจ านวนมากจาก
แหล่งทุนท่ีหลากหลาย และต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากภาควิชา
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ เ ก ษ ต ร แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบนัท่ีจดัการเรียนการ
สอนทางเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งแรกของประเทศไทย มี
ช่ือเสียง มีอาจารยป์ระมาณ 40 คน และตั้งอยูเ่มืองหลวง ท า
ให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือและสามารถเขา้ถึงแหล่งทุนไดง่้าย ทั้งน้ี
หลกัสูตรไดพ้ยายามให้อาจารยทุ์กคนมีโครงการวิจยัอย่าง
สม ่าเสมอ และผลกัดนัสู่การตีพิมพเ์ผยแพร่อยา่งต่อเน่ือง 

- รายงาน EdPEx ปีการศึกษา 2561 
(ระบุขอ้มูลคู่เทียบของแต่ละ
หลกัสูตร) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ส าหรับข้อมูลปริมาณกิจกรรมด้านวิจัยเพื่อน ามา

เทียบเคียงนั้น ยงัไม่ได้ด าเนินการขอข้อมูลจากคู่เทียบมา
แสดงในท่ีน้ี โดยจะด าเนินการในปีการศึกษาถดัไป เพื่อให้
เห็นปริมาณกิจกรรมด้านวิจยัของคู่เทียบ และศึกษาแนว
ปฏิบัติ ท่ี ดี เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดแผน
ด า เ นิ น ง าน  แล ะป รับ เป ล่ี ยนก า รด า เ นิ น ง านให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึนต่อไป 

 
ตารางที่ 3.13 Full-Time Equivalent (FTE) ของอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2562 

Category M F Total Percentage of PhDs 

  ชาย หญิง Headcounts FTEs ร้อยละของคุณวุฒิ ป.เอก 

      จ านวนรวม     

Professors 0 0 0 0 0 

ศาสตราจารย ์           

Associate/ Assistant Professors 1 4 5 0.738776 55.56 
รองศาสตราจารย/์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์           

Full-time Lecturers 1 3 4 0.732659 44.44 

อาจารยป์ระจ า           

Part-time Lecturers 0 0 0 0 0 

อาจารยอ์ตัราจา้ง           

Visiting Professors/ Lecturers 0 0 0 0 0 

Total 2 7 9 1.471429 100 
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ตารางที ่3.14  Staff-to-student Ratio หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2559-2562 

Academic Year 
Total FTEs of 
Academic staff 

Total FTEs of 
Academic students Staff-to-student Ratio 

ปีการศึกษา จ านวน FTEs ของอาจารย์ จ านวน FTEs ของนกัศึกษา 
อตัราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา

เตม็เวลา 

2559 1.70 236.58 1 : 139.17 
2560 2.05 235.47 1 : 114.92 
2561 1.83 181.47 1 : 99.24 
2562 1.47 158.44 1 : 107.68 

 
 
ตารางที ่3.15 รายงานสรุปภาระงานของอาจารย์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2562 
(กุมภาพนัธ์ 2562 – กรกฎาคม 2563) 

ช่ือ-สกุล ภาระงานสอน 
งานวจัิยและผล
ทางวชิาการ 

บริการวชิาการ 
บริหาร 
และอ่ืน ๆ 

ผลรวม 

ไชยยะ คงมณี 37.6772 44.1740 2.5520 4.9960 89.3992 

นิตยา ขวญัแกว้ 26.9504 16.2023 1.0000 1.2820 45.4347 

ปรัตถ พรหมมี 34.8846 18.0640 0.5750 8.2220 61.7456 

สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั 37.2624 23.5424 3.0527 0.8600 64.7176 
สุธญัญา ทองรักษ ์ 26.9230 16.5120 4.6720 8.0173 56.1244 

อรอนงค ์ลองพิชยั 27.8000 17.7780 0.0660 6.2620 51.9060 

อริศรา ร่มเยน็ เณรานนท ์ 14.9966 5.1512 0.4020 0.0000 20.5498 

FERDOUSHI AHMED 19.1428 10.9400 0.0000 0.6982 30.7810 

 
 
 
  



83 

 
 

ตารางที่ 3.16 ตารางการเข้าร่วมพัฒนาตนเองด้านวิจัยและด้านอ่ืนๆ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ
จัดการ ปีการศึกษา 2562  

รายช่ืออาจารย์ 
สถานะ

อาจารย์ 

รายละเอยีดการพฒันาด้านวจิยั 

การประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน 
ว/ด/ป สถานที ่

ด้านวจิยั 

ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี 

รศ.ดร.สุธญัญา ทองรักษ ์

ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั 

ดร.ไชยยะ คงมณี 

อ.นิตยา ขวญัแกว้ 

ดร.อริศรา ร่มเยน็ เณรานนท ์

อาจารย์

ประจ า

หลกัสูตร 

ประชุมวชิาการทางดา้นเศรษฐศาสตร์

เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 

เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจ

เกษตร คร้ังท่ี 7 

17 ม.ค. 63 โรงแรม ฟรูาม่า 

เชียงใหม่ 

ด้านอ่ืนๆ 

ดร.อริศรา ร่มเยน็ เณรานนท ์ อาจารย์

ผูส้อน 

เป็นวทิยากรโครงการอบรมพฒันาทกัษะ

การเรียนรู้การคา้ชายแดนและเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

4 มี.ค 63 คณะวทิยาการ

จดัการ 

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสงขลา 

ดร.ไชยยะ คงมณี อาจารย์

ประจ า

หลกัสูตร 

เป็นวทิยากรบรรยายเร่ือง การประเมิน

ผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจ และสงัคม 

17 ก.ค. 63 ช่องทางออนไลน ์

รศ.ดร.สุธญัญา ทองรักษ ์ อาจารย์

ผูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตร 

อาจารยพ์ิเศษรายวชิา 001-101 อาเซ่ียน

ศึกษา 

13 ก.ค - 15 

พ.ย 63 

ช่องทางออนไลน ์

Dr.Ferdoushi Ahmed อาจารย์

ผูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตร 

อาจารยพ์ิเศษรายวชิา 001-101 อาเซ่ียน

ศึกษา 

13 ก.ค - 15 

พ.ย 63 

ช่องทางออนไลน ์
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ตารางที ่3.17 ผลงานวจัิยตีพมิพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอนหลกัสูตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร ปี พ.ศ.2558-2562  

Academic 
Year 

Types of Publication 
Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional National Regional International 

2558 ln-house (2) 

Institutional (1) 

1 1 1 3 0.17 

2559 ln-house (0) 

Institutional (0) 

2 (Journal) 

1 (คู่มือฉบบั
ประชาชน) 

2 (proceeding) 

- 1 (Journal) 

1 (ต ารา/หนงัสือ) 
 

7 0.70 

2560 ln-house (0) 

Institutional (0) 

2 (Journal) 

0 (proceeding) 

- 2 (Journal) 

0 (proceeding) 

4 0.40 

2561 ln-house (0) 

Institutional (0) 

2 (Journal) 

0 (proceeding) 

- 4 (Journal) 

0 (proceeding) 

6 0.55 

2562 ln-house (0) 

Institutional (0) 

2 (Journal) 

0 (proceeding) 

- 4 (Journal) 

1 (proceeding) 

7 1.17 

 
ตารางที ่3.18 ผลงานตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการและน าเสนอในการประชุมวชิาการทั้งระดบัชาต/ินานาชาตขิอง

คณาจารย์ในหลกัสูตร ปี พ.ศ. 2562 ถงึปัจจุบัน (นบัผลงานตพีมิพ์เผยแพร่ตามปี พ.ศ.) 

ช่ืออาจารย์ ช่ือผลงาน การเผยแพร่ ระดบั ฐานข้อมูล 

พ.ศ. 2562 / ค.ศ. 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 

Assessing regional economic performance in the 

southern Thailand Special Economic Zone using 

a Vine-COPAR model 

Economies 2019. 7(2): 

1-10. 

นานาชาติ Scopus 
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ช่ืออาจารย์ ช่ือผลงาน การเผยแพร่ ระดบั ฐานข้อมูล 

Cherdchom and 

Paratta Prommee. 

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 

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 

พ.ศ. 2563 / ค.ศ. 2020    
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ช่ืออาจารย์ ช่ือผลงาน การเผยแพร่ ระดบั ฐานข้อมูล 

จกัรกฤษณ์ กนัแสง

แกว้ สุธญัญา ทองรักษ ์

และ สิริรัตน์ เกียรติ

ปฐมชยั. 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตามมาตรฐานการ

ผลิตปาลม์น ้ ามนัอยา่งย ัง่ยนืของเกษตรกรราย

ยอ่ยในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

วารสารวจิยั มข. (ฉบบั

บณัฑิตศึกษา) สาขา

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์. 8(3) 

เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 

2563. 

ชาติ TCI 

ติยพร ชูโฉม สิริรัตน์ 

เกียรติปฐมชยั และสุ

ธญัญา ทองรักษ.์ 

 พฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตและความเตม็ใจ

ท่ีจะจ่ายส าหรับโยเกิร์ตท่ีใชบ้รรจุภณัฑย์อ่ย

สลายไดข้องผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 

วารสารวจิยั มข. (ฉบบั

บณัฑิตศึกษา) สาขา

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์. 8(2) 

เดือนพฤษภาคม-

สิงหาคม 2563. 

ชาติ TCI 
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ตารางที ่3.19 โครงการวจัิย คณาจารย์ในหลกัสูตร ทีด่ าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560 ถึง ปัจจุบัน    
เร่ิมต้น ส้ินสุด ช่ือโครงการ ผู้ท าวจิยั งบประมา

ณ 

ช่ือแหล่งทุน 

1 ม.ค. 59 31 ธ.ค. 60 การรับรู้ผลกระทบและการ

ปรับตวัของเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราและอุตสาหกรรม

ยางพาราจากการเขา้ร่วม

เศรษฐกิจอาเซียน - กรณีศึกษา

จงัหวดัสงขลา 

อ.พลากร สตัยซ่ื์อ 

อ.ปุรวชิญ ์พิทยาภินนัท ์

677,750 สกว. 

1 ม.ค. 59 31 ธ.ค. 61 การรับรู้ความเส่ียงและกล

ยทุธ์จดัการความเส่ียงของ

เกษตรกรสวนยางในภาคใต ้

ประเทศไทย (RDG5920018) 

ดร.ไชยยะ คงมณี 

ผศ.ดร.อรอนงค ์ลองพิชยั 

803,850 สกว. 

14 เม.ย. 59 14 เม.ย. 60 แนวทางการด ารงชีพของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางภายใตร้ะบบเกษตรสวน

ยางพารา ใน 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี 

ยะลา และนราธิวาส) 

ศ.ดร.บญัชา สมบูรณ์สุข  

(คณะทรัพยากรธรรมชาติ) 

ดร.ไชยยะ คงมณี 

835,500 สกว. 

2 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 59 โครงการพฒันากลุ่มเกษตรกร

รายยอ่ยอยา่งมีส่วนร่วมใน

การผลิตปาลม์น ้ ามนัอยา่ง

ย ัง่ยนืตามมาตรฐาน GAP 

และ RSPO (ปีท่ี 3) (โครงการ

ต่อเน่ือง 3 ปี) 

รศ.ดร.สุธญัญา ทองรักษ ์

ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั 

นายธีรพงศ ์จนัทรนิยม  

(คณะทรัพยากรธรรมชาติ) 

1,638,500 สวก. 

26 ก.ค. 59 30 ก.ย. 62 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร

ใชชี้วภณัฑ ์Bacillus subtilis 

ส าหรับการผลิตผกัสลดั

คุณภาพท่ีปลูกในดิน 

ดร.จุฑามาศ แกว้มโน (ต่างคณะ) 

รศ.ดร.อจัฉรา เพง็หนู (ต่างคณะ) 

ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั 

550,000 ส านกังาน

คณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาติ 
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เร่ิมต้น ส้ินสุด ช่ือโครงการ ผู้ท าวจิยั งบประมา

ณ 

ช่ือแหล่งทุน 

1 ก.ย. 59 31 ส.ค. 61 การพฒันานกัวจิยัและระบบ

สนบัสนุนการวจิยัเพื่อชุมชน

และสงัคม 

ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วบูิลยพ์งศ ์

ดร.พิมพิมล แกว้มณี (ม.ช.) 

8,456,760 สกว. 

1 มี.ค. 61 29 ก.พ. 62 โครงการศึกษาการน า

มาตรฐานหลกัการผลิตปาลม์

น ้ ามนัและน ้ ามนัปาลม์อยา่ง

ย ัง่ยนืของประเทศไทยไป

ปฏิบติั 

รศ.ดร.สุธญัญา ทองรักษ ์

ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั 

นายธีระพงศ ์จนัทรนิยม 

1,000,000 ส านกังาน

มาตรฐาน

สินคา้เกษตร

และอาหาร

แห่งชาติ 

(มกอช.) 

15 เม.ย. 61 14 เม.ย. 62 ทางเลือกนโยบายจดัการความ

เส่ียงราคายางในประเทศไทย 

(Rubber Price Risk 

Management Policy Options 

in Thailand) 

ดร.ไชยยะ คงมณี 

ผศ.ดร.อรอนงค ์ลองพิชยั 

อ.นิตยา ขวญัแกว้ 

957,550 สกว. 

25 มิ.ย. 61 24 ก.ค. 62 Thailand SME Promotional 

Master Plan: Moving towards 

Sustainability? 

ดร.พิชญา บุญศรีรัตน ์

อ.เฉลิม ใจตั้ง 

ดร.ทศพร อะหมดั  

(บณัฑิตวทิยาลยั  

ม.เกษมบณัฑิต) 

1,120,900 สกว. 

1 ก.ย. 61 29 ก.พ. 62 ศกัยภาพและความเป็นไปไดใ้น

การพฒันาพ้ืนท่ีปลอดภาษี 

(Duty Free Zone) ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษา

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณด่านนอก

และปาดงัเบซาร์ 

ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี 

อ.เสาวนีย ์รอดหยู ่

อ.นิตยา ขวญัแกว้ 

410,000 จงัหวดัสงขลา 

1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62 โครงการประเมินผลลพัธ์และ

ผลกระทบของชุดโครงการ 

Thai Fruits - Functional 

ดร.ไชยยะ คงมณี  

(ร่วมวจิยัต่างสถาบนั) 

450,000 สกว. 
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เร่ิมต้น ส้ินสุด ช่ือโครงการ ผู้ท าวจิยั งบประมา

ณ 

ช่ือแหล่งทุน 

Fruits และ ไมผ้ลและ

ผลิตภณัฑจ์ากผลไม ้

1 ต.ค. 61 31 พ.ค. 62 การศึกษาสถานการณ์ 

ศกัยภาพ และขอ้จ ากดั ในการ

พฒันาเศรษฐกิจฐานราก 

ดร.ไชยยะ คงมณี 

รศ.ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระ

ตระกลู 

600,000 สกว. 

1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62 การประเมินผลลพัธ์และ

ผลกระทบของชุดโครงการ 

Thai Fruits-Functional Fruits 

และไมผ้ลและผลิตภณัฑจ์าก

ผลไม ้

ศ.ดร.อารี วบูิลยพ์งศ ์

ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพนูผล 

(ต่างคณะ) 

นายไชยยะ คงมณี 

ผศ.ดร.อรอนงค ์ลองพิชยั 

ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี 

1,901,955 สกว. 

1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62 การผลิตผกัไฮโดรโพนิกส์

คุณภาพดว้ยระบบควบคุม

แสง 

รศ.ดร.อจัฉรา เพง็หนู  

(ต่างคณะ) 

รศ.ดร.มิตรชยั จงเช่ียวช านาญ 

(ต่างคณะ) 

ดร.จุฑามาศ แกว้มโน  

(ต่างคณะ) 

ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั 

1,140,000 งบประมาณ

แผน่ดิน  

(แผนบูรณา

การวจิยัและ

นวตักรรม) 

10 พ.ค. 62 10 พ.ค. 63 ความเส่ียงและกลยทุธ์จดัการ

ความเส่ียงเกษตรกรสวนยาง

ในประเทศไทย 

ดร.ไชยยะ คงมณี 

ผศ.ดร.อรอนงค ์ลองพิชยั 

917,426 การยางแห่ง

ประเทศไทย 

15 ส.ค. 62 14 ส.ค. 63 กลไกการขบัเคล่ือน

การเกษตรในภาคใตสู่้เกษตร

สมยัใหม่ของประเทศไทย 

ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี 

รศ.ดร.สุธญัญา ทองรักษ ์

ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั 

อ.นิตยา ขวญัแกว้ 

ดร.ชาคร ประพรหม  

(วทิยาเขตปัตตานี) 

2,000,048 สกสว. 
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เร่ิมต้น ส้ินสุด ช่ือโครงการ ผู้ท าวจิยั งบประมา

ณ 

ช่ือแหล่งทุน 

15 ส.ค. 62 14 ก.พ. 64 การพฒันาการผลิตปาลม์

น ้ ามนัอยา่งย ัง่ยนืเพ่ือความ

เขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

ในจงัหวดัสตูลและพทัลงุ 

รศ.ดร.สุธญัญา ทองรักษ ์

ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั 

นายธีระพงศ ์จนัทรนิยม 

3,500,600 สกสว. 

15 ส.ค. 62 14 ก.พ. 64 การพฒันายางพาราอยา่งย ัง่ยนื

ดว้ยนวตักรรมเพื่อความ

เขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

ในจงัหวดัสตูล 

ดร.ไชยยะ คงมณี 

ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี 

ผศ.ดร.อรอนงค ์ลองพิชยั 

ดร.เจษฎา โสภารัตน์ 

อ.นิตยา ขวญัแกว้ 

3,704,378 สกสว. 

15 ส.ค. 62 15 พ.ย. 63 การยอมรับและประยกุตใ์ช้

นวตักรรมการเกษตรเพื่อการ

แปลงรูปภาคเกษตรของ

ภาคใต ้

ดร.อริศรา ร่มเยน็ เณรานนท ์

ผูร่้วมวจิยัต่างคณะอีก 6 ท่าน 

1,715,428 ส านกังาน

กองทุน

สนบัสนุนการ

วจิยั ฝ่าย

เกษตร 

1 ส.ค. 62 31 ต.ค. 62 พฒันาศกัยภาพการผลิตและ

โครงสร้างโซ่อุปทาน

อุตสาหกรรมยางพาราไทย 

เพื่อพฒันาผลิตภณัฑย์างท่ี

สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยเนน้

นวตักรรม 

รศ.อาซีซนั แกสมาน (ต่างคณะ) 

นายไชยยะ คงมณี 

ศ.ดร.บญัชา สมบูรณ์สุข  

(คณะทรัยากรธรรมชาติ) 

1,999,950 ส านกังาน

คณะกรรมการ

ส่งเสริม

วทิยาศาสตร์ 

วจิยัและ

นวตักรรม 

1 มี.ค. 63 1 ส.ค. 63 การวเิคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์และทางการเงิน

ของระบบเกษตรกรสวน

ยางพาราท่ีมีความหลากหลาย 

เพื่อพฒันาทางเลือกเชิง

นโยบายส่งเสริมความ

หลากหลายระบบเกษตรใน

ภาคใต ้

ดร.อริศรา ร่มเยน็ เณรานนท ์

ดร.ไชยยะ คงมณี 

200,000 สถาบนัการ

จดัการระบบ

สุขภาพ ม.อ. 
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เร่ิมต้น ส้ินสุด ช่ือโครงการ ผู้ท าวจิยั งบประมา

ณ 

ช่ือแหล่งทุน 

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.ปรัตถ พรหมมี 

ดร.ไชยยะ คงมณี 

119,840 กองทุนวจิยั

คณะ

เศรษฐศาสตร์ 
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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] 

  
 

    

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. 

AUN 7 

Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [4] 

 
 

 
 

    

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

 

 
 

 

    

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
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 
 คณะฯ มีจดัสรรบุคลากรฝ่ายงานต่างๆ เพื่อรับผดิชอบ 
และให้บริการ โดยมีฝ่ายงานท่ีรองรับพนัธกิจด้านการเรียน
การสอน วจิยั และบริการวชิาการ ไดแ้ก่ งานการเรียนการสอน 
งานวิจยั งานบริการวิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
โสตทศันูปกรณ์ งานอาคารสถานท่ี งานพสัดุ และงานการเงิน
และบญัชี  คณะฯ มีการวางแผนอตัราก าลงัของสายสนบัสนุน 
โดยงานนโยบายและแผน จะด าเนินการขออัตราทดแทน
ขา้ราชการ/พนักงานมหาวิทยาลยั ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการ 
จากมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์อัตราก าลังภายหลังจากได้
อตัราก าลงัดงักล่าว ซ่ึงคณะฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบรวมศูนย ์(pool resources) มีการวิเคราะห์อตัราก าลงัและ
วางแผนบริหารด้านบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสอดคล้องกับ
ภาระงานของคณะ/สาขาวชิาและหลกัสูตร 

มีการก าหนดภาระงานในแต่ละคนให้เหมาะสมกบัการ
ด าเนินการของคณะ โดยคณะฯ บริการทรัพยากรบุคคลให้
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
รองรับการด าเนินงานทั้งดา้นการเรียนการสอน การวิจยั และ
การบริการวิชาการ รวมถึงความตอ้งการจ าเป็นอ่ืนๆ ไดอ้ย่าง
ครบถว้น เช่น เจา้หน้าท่ี IT เพื่อท าหน้าท่ี Programming และ
ดูแลห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มีเจ้าหน้าท่ีดูแลห้องอ่าน
หนงัสือ และมีเจา้หนา้ท่ีดูแลงานเฉพาะดา้นบริการการศึกษาท่ี
ดูแลเร่ืองการเรียนการสอนของนกัศึกษาและอาจารย ์รวมทั้งมี
งานพัฒนานักศึกษาดูแลการท ากิจกรรมด้านต่างๆ ของ
นกัศึกษา เป็นตน้ 

บุคลากรสายสนับสนุนมีจ านวนทั้งส้ิน 19 คน (รวม
บุคลากรของหลักสูตรปริญญาโท) โดยมีระดับการศึกษา
แตกต่างกนัตามงานท่ีรับผดิชอบ (ตารางท่ี 3.20) 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated 

เม่ือได้รับการอนุมัติอัตราก าลัง งานการเจ้าหน้าท่ี
ประสานงานกบัคณะกรรมการสรรหา เพื่อก าหนดคุณสมบติั  
จ ากนั้ น จึ งด า เ นิ นง านจัดท า ป ระก าศ รับสมัค ร  และ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
1. ส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์ไปยงัคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ 

ใน ม.อ. 
2. ประชาสัมพนัธ์ผา่น website คณะเศรษฐศาสตร์ website 

กองการเจา้หนา้ท่ี มอ. 
3. ส าหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คดัเลือก เพื่อ

บรรจุแต่งตั้งบุคลากร โดยมีขั้นตอนการสรรหา ดงัน้ี 
1) พิจารณาจากทดสอบแบบวดัคุณลักษณะทั่วไปของ

บุคคล 
2) พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์  

2.1) วดัจากความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ีจ า เป็น
ส าหรับการปฏิบติังานในแต่ละต าแหน่ง  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
2.2) พิจารณาจากสมรรถนะท่ีจ า เป็นส าหรับการ

ปฏิบติังานในแต่ละต าแหน่ง 
2.3) พิจารณาคุณลักษณะอ่ืนๆ ได้แก่  บุคลิกภาพ 

ทศันคติ และประสบการณ์ในการงาน 
โ ด ย เ กณฑ์ ก า ร ตัด สิ น ข อ ง คณะก ร รม ก า ร ใน 

แต่ละส่วนจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70  
3) เ ม่ือได้ราย ช่ือผู ้ได้รับการการคัดเลือก คณะจะ

ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป ส าหรับเง่ือนไขการจา้งงาน 
มีการทดลองงานและประเมินผลการท างานภายหลังจาก
ปฏิบติังาน 3 เดือน  

ลักษณะสัญญาจ้างในปีท่ี 1 เป็นการจ้างงานไม่เกิน
ปีงบประมาณ หลังจากนั้ นจะต่อสัญญาจ้างภายหลังการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน โดยต่อสัญญาจา้งคร้ังท่ี 1 ไม่เกิน 1 
ปี คร้ังท่ี 2 ไม่เกิน 3 ปี คร้ังท่ี 3 ไม่เกิน 5 ปี  

ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพการท างาน ได้
ด าเนินการตามประกาศมหาวทิยาลยั  

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 

สมรรถนะสายสนบัสนุนมีการถูกระบุอยา่งชดัเจนและ
แจง้ให้ทราบโดยทัว่กนั โดยประชาสัมพนัธ์และแจง้ให้ทราบ
ผ่านทาง E-mail การประชุมผูบ้ริหารกบั Staff และโดยก่อน
การประเมินระบบแจ้งให้ผู ้ถูกประเมินทราบผ่านระบบ
Competency Online และมีจัดท าประกาศคณะกรรมการ
ประเมิน 
 ขั้นตอนกระบวนการประเมินมีดงัน้ี 

1) จดัท าขอ้ตกลงภาระงาน (TOR) ส่งมายงัคณบดี 
2) แจง้พนกังานผา่นระบบ Competency Online  
3) รายงานผลการปฏิบติังานเม่ือถึงรอบระยะเวลา 

หลกัสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
บุคลากรสายวชิาการ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ตามมติ ค.บ.ม. ในคราวประชุมคร้ังท่ี 
9/2558 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2558 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
4) คณะกรรมการประ เ มินผลการปฏิบัติ ง านและ

กลัน่กรองผล 
5) แจง้ผลการปฏิบติังานใหรั้บทราบ 

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

คณะมีการวางแผนด้านการพัฒนา บุคลากรสาย
สนบัสนุน โดยมีการก าหนดเป็นแผนปฏิบติังานประจ าปี และ
แผนงบประมาณประจ าปี โดยมีการจดัสรรงบประมาณในการ
การจดักิจกรรมสัมมนาบุคลากรสายสนบัสนุนประจ าปีทุกปี 
ในปีการศึกษา 2562 ด้วยสถานการณ์เฝ้าระวัง Covid-19 จึงงด
การจัดกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาบุคลากรไปบ้าง แต่
คณะยังส่งเสริมให้สายสนับสนุนพัฒนาตนเองผ่านทางระบบ
ออนไลน์ 

บุคลากรสายสนบัสนุนสามารถระบุความตอ้งการในการ
พฒันาตนเองได้โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น ระบุไประบบ 
TOR Online, ผ่านการประชุมผูบ้ริหารพบ Staff และสามารถ
แจง้ความประสงคผ์่านหนงัสือเชิญอบรม/สัมมนาไดโ้ดยตรง 
เพื่อขออนุมติัเขา้ร่วมพฒันาตนเองต่างๆ 

บุคลากรสายสนบัสนุนจะมีการพฒันาดา้นต่าง ๆ ตาม
ประกาศของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เช่น 

1)  การศึกษาต่อ 
2)  การฝึกอบรม 
3)  การดูงาน 
4)  ประชุม/สัมมนา 

ทั้งน้ีคณะจดัสรรงบประมาณ เพื่อการพฒันาตนเองของ
บุคลากรสายสนบัสนุนจ านวน 17,000.-บาทต่อคนต่อปี  โดย
ในปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมพฒันาตนเอง (ตารางท่ี 3.21)  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service 

การให้ค่าตอบแทนและเงินรางวลัพิเศษกบับุคลากรสาย
สนับส นุน  เ ป็นไปตามกฎระ เ บี ยบและหลัก เกณฑ์ ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงโดยทัว่ไป การจ่ายเงินรางวลัและ
ผลตอบแทน แบ่งเป็น 

1) การจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งช านาญการพิเศษ 
2) ทุนสนบัสนุนการวิจยัสถาบนั 
3) ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับคดัเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น 
4) กล่าวยกยอ่งชมเชยในการประชุมวาระต่างๆ เม่ือมี

โอกาส 
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ตารางที ่3.20 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ แยกตามงานทีรั่บผดิชอบและระดับการศึกษา   

เจ้าหน้าทีฝ่่ายสนับสนุน 
ระดบัการศึกษา 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

งานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป -  1 - - 1 
งานบริการการศึกษา - 1 - - 1 
งานนโยบายและแผน  
งานสารบรรณ *    

- 
1 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

1 
1 

งานพสัดุ   
งานอาคารและสถานท่ี * 
งานยานพาหนะ* 

- 
2 
1 

1 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 

2 

1 
  งานวเิทศสมัพนัธ์  
งานประชาสมัพนัธ์  
งานวารสารคณะฯ 

- 1 - - 1 

งานวจิยั  
งานประกนัคุณภาพ  
งานบริหารความเส่ียง  
งานหอ้งอ่านหนงัสือ 

- 1 - - 1 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
งานโสตทศันูปกรณ์* 

- 
- 

1 

1 

- 
- 

- 
- 

1 

1 
งานการเจา้หนา้ท่ี                
งานสวสัดิการ  

- 1 - - 1 

งานการเงิน*  
การบญัชี 

- 
- 

1 

1 

- 
- 

- 
- 

1 

1 
งานพฒันานกัศึกษา** - - 1 - 1 
งานสนบัสนุนการเรียนการสอน - - 1 - 1 
งานหลกัสูตรปริญญาโท*** - 1 1 - 2 

Total 4 11 4 - 19 
หมายเหตุ:  *   ใชง้บประมาณเงินรายไดค้ณะฯ 

    **  ใชง้บประมาณเงินรายไดค้ณะฯ และงบประมาณแผน่ดิน 

    ***  ใชเ้งินรายไดห้ลกัสูตรปริญญาโท 
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ตารางที ่3.21 การเข้าร่วมกจิกรรมการพฒันาตนเองบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 
ช่ือ ปฏิบัตงิาน วนั-เดือน-ปี สถานที ่

นายกนิกนนัต ์ 
กลา้หาญ 

เป็นอาจารยพ์ิเศษรายวชิา 950-101 (จิตววิฒัน)์ - มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยากรโครงการ “ค่ายผูน้ ากิจกรรมรุ่นใหม่ 
Economics Young 
Activists #NextGen”  

12-14 ต.ค.62 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

วทิยากรกิจกรรมเยีย่มชั้นเรียน วชิาจิตววิฒัน์กบัชีวติท่ี
ดี  

14-15 ก.ย.62 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “ถอดบทเรียน” 21-22 ก.ย.62 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
เขา้ร่วมโครงการฟังต่างใจ 16-17 พ.ย.62 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยากร EYA เตรียมความพร้อมก่อนลงชุมชน 9-10 ธ.ค.62  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
เป็นอาจารยพ์ิเศษรายวชิา 656-321 วทิยาการระบาด
ทางทนัตแพทย ์

19 มี.ค. 63 จ.สงขลา 

ไปเป็นวทิยากรโครงการทกัษะการส่ือสารเพื่อรับมือ
ปัญหาสุขภาพจิตนกัศึกษา  

30 มิ.ย. 63 ส านกังานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เขา้ร่วมโครงการเคลด็(ไม่)ลบัแห่งจิตใจ: ไขหนทางสู่
ความสุข 

30 ก.ค. 63 ส านกังานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

นางปัทมา  
นิลหสัรังษี 

เขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการและน าเสนอ
นวตักรรม เทคนิคการปฏิบติังานท่ีประสบผลส าเร็จใน
ดา้นการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 12-13 ก.ย 62 จ.สตูล 

อบรมเชิงปฏิบติัการ การใชฐ้านขอ้มูลตามท่ี ก.พ.อ 
ก าหนด 

- LRC2 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

อบรมเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หลกัสูตร การจดัการ
ฐานขอ้มูลดว้ย Microsoft Excel  

9-10 ม.ค 63 ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

อบรมหลกัสูตรเทคนิคการเขียนคูมื่อปฏิบติังาน  (ผา่น
ระบบออนไลน์) 

9 พ.ค 63   

อบรมหลกัสูตรการเขียนผลงานวเิคราะห์จากงาน
ประจ า  (ผา่นระบบออนไลน)์ 

10 พ.ค 63   

อบรมหลกัสูตร เร่ืองการเขียนงานวจิยัจากงานประจ า 
R2R  (ผา่นระบบออนไลน์) 

23 พ.ค 63   

นางฐานิตา  
สมสุข 

เขา้อบรม โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ "แนวทางการขอ
อนุมติัค่าใชจ่้ายและจดัซ้ือวสัดุในการจดัโครงการ" 

7 พ.ย. 62 คณะวทิยาการจดัการ 

เขา้ร่วมอบรมโครงการ เขา้ร่วมอบรมโครงการ การ
เขียนบทความทางวชิาการท่ีมีคุณภาพจากงานประจ า 

5-6 มี.ค 63 โรงแรมรามาหาดใหญ่ 
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ช่ือ ปฏิบัตงิาน วนั-เดือน-ปี สถานที ่
เขา้อบรม โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ "แนวทางการขอ
อนุมติัค่าใชจ่้ายและจดัซ้ือวสัดุในการจดัโครงการ" 

    

ฟังการบรรยาย Online หวัขอ้ Smart Chang Smart 
Future : องคก์ร 

 15 พ.ค. 63   

นางสิริกาญจน์  
ไชยพนู 

เขา้ร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานระดบัชาติ ดา้นการ
พฒันางานประจ า งานวจิยั ส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรม 

11-13 ธ.ค 62 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
กทม 

อบรมเทคนิคการเขียนผลงานจากงานประจ า 
(ออนไลน์ ผา่น Microsoft team) 

10 พ.ค 63 ออนไลน์ผา่น Microsoft 
Team 

อบรมอบรมการวจิยัจากงานประจ า (R2R) ส าหรับสาย
สนบัสนุนในสถาบนัอุดมศึกษา 

23 พ.ค 63 ออนไลน์ผา่น Microsoft 
Team 

ฟังบรรยายพิเศษ ในโครงการ "เศรษฐวจิยั คร้ังท่ี 9" 
(Live สดผา่น Facebook) 

20 มี.ค. 63 ออนไลน์ผา่น Facebook 

อบรมผูส้อบทานภายใน 24 ก.พ. 63 Zoom ผา่นระบบ online 
นายฐิติ  
มงคลศรี 

ปฏิบติังานเป็นผูจ้ดัการทีมบริดจ(์การแข่งขนักีฬา
มหาวทิยาลยั) 

10-19 มี.ค.63 มหาวทิยาลยัรังสิต จ.
ปทุมธานี 

อบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา หลกัสูตรการจดัสหกิจ
ศึกษานานาชาติ รุ่นท่ี 7  

24-25 ก.พ 63   

เทคนิคการท าผลงานวเิคราะห์จากงานประจ า  (Online) 10 พ.ค 63   
ฝึกภาษาองักฤษดว้ยโปรแกรม Tell me more (20ชม)    1 ม.ค.-30 

มิ.ย.63 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
นายชยัมนสั  
ลีงาล่าห์ 

อบรมโครงการพฒันาบุคลากรดา้นระบบอตัโนมติั 
หุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์A Practical Introduction 
to Deep Learning 

18-21 พ.ย 62 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

อบรมภาษาองักฤษ (conversations) -   
อบรมภาษาองักฤษ (conversations) 1 มิ.ย 63   
เขา้ร่วมอบรมโครงการ การเขียนบทความทางวชิาการ
ท่ีมีคุณภาพจากงานประจ า 

5-6 มี.ค 63 โรงแรมรามาหาดใหญ่ 

นางสาวฑิติญา  
ทุมวงศ ์

อบรมเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หลกัสูตร การจดัการ
ฐานขอ้มูลดว้ย Microsoft Excel  

9-10 ม.ค 63 ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

อบรมหลกัสูตรเทคนิคการเขียนคูมื่อปฏิบติังาน  (ผา่น
ระบบออนไลน์) 

9 พ.ค 63   
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ช่ือ ปฏิบัตงิาน วนั-เดือน-ปี สถานที ่
อบรมหลกัสูตร เร่ืองการเขียนงานวจิยัจากงานประจ า 
R2R  (ผา่นระบบออนไลน์) 

23 พ.ค 63   

เขา้ร่วมโครงการทกัษะการส่ือสารเพื่อรับมือปัญหา
สุขภาพจิตนกัศึกษา 

19 มิ.ย. 63 สงขลา 

นางปพิชญา  
ช านิไพบูลย ์

เขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร ครูผูน้ า
นกัการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ส่ืออยา่งเท่าทนั ณ  

- จงัหวดัเชียงใหม่ 

นางสาวภชิสา  
เกตุอ าพรชยั 

เขา้ร่วมอบรมโครงการ เขา้ร่วมอบรมโครงการ การ
เขียนบทความทางวชิาการท่ีมีคุณภาพจากงานประจ า 

5-6 มี.ค 63 โรงแรมรามาหาดใหญ่ 

การอบรมเพ่ือท าความเขา้ใจการใชคู้่มือการน าเสนอ
ขอ้มูลผา่นระบบพิจารณาความสอดคลอ้งของ
หลกัสูตรระดบัอดุมศึกษา(CHE Curriculum Online: 
CHECO) ฝึกปฏิบติัวธีิการใชโ้ปรแกรม การใชง้าน
ระบบ CHE Curriculum Online: CHECO 

- มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรมการสาธิตและทดสอบการใชโ้ปรแกรมการ
รับสมคัรออนไลน์ (ระบบกลาง) ระดบัปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษาการอบรมการสาธิตและทดสอบการ
ใชโ้ปรแกรมการรับสมคัรออนไลน์ (ระบบกลาง)
ระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 

- มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

นางสาว
มนสิการ  
สมิตไมตรี 

 เชา้ร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์แบบใหเ้ปล่า 
ส าหรับบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หลกัสูตร 
 "เรียนรู้ Pivot Table ง่ายๆ ใน 3 ชัว่โมง (ออนไลน์
ระบบ Zoom ) 

10 มิ.ย. 63   

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการระบบบญัชีและ
การเงิน (ระบบ MAS-PSU)  
ดา้นกระบวนการจดัท าแผนงบประมาณ 

19-มิ.ย.-63 ณ ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

อบรมหลกัสูตรออนไลน์ เร่ือง เทคนิคการเขียนคู่มือ
ปฏิบติังาน 

9 ก.พ. 63   

 อบรมหลกัสูตรออนไลน์ เร่ือง Smart Change Smart 
Future : องคก์ร อบรมหลกัสูตรออนไลน์  
เร่ือง Smart Change Smart Future : องคก์ร  

15 พ.ค. 63    

อบรมหลกัสูตรออนไลน์ เร่ือง การวจิยัจากงานประจ า 
(R2R) ส าหรับสายสนบัสนุนในสถาบนัอุดมศึกษา 

23 พ.ค. 63   
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ช่ือ ปฏิบัตงิาน วนั-เดือน-ปี สถานที ่
นายกิตติพงศ ์ 
พรหมเทพ 

อบรม Photoshop for Professional (การตดัต่อภาพขั้น
สูง)        

  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เทคโนโลยทีางภาพถ่ายเพ่ือส่ือสารการศึกษา(Online)     
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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        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-
date 

นโยบายการรับและเกณฑ์การรับนกัศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษา พิจารณาให้เป็นไปตามแผนการรับนกัศึกษาท่ี
ระบุไวใ้น มคอ.2 

ส าหรับเกณฑ์การรับนักศึกษานั้ น เป็นไปตาม
มาตรฐานการรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ คือคะแนนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ จะต้องไม่ต ่ากว่า  
ร้อยละ 20 เกณฑ์การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา      
ไดส่ื้อสารไปยงันกัเรียนกลุ่มเป้าหมายผา่นช่องทางฝ่ายงาน
รับนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

อยา่งไรก็ตาม หลกัสูตรมีการพิจารณาเกณฑ์การรับ
นกัศึกษาแต่ละช่องทางทุกปี (ตารางท่ี 3.8 และตารางท่ี 3.9) 
โดยพิจารณาผลการเรียนของนกัศึกษา ทกัษะและทศันคติ

- รายงานการประชุมสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
เกษตร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ในการเรียน เพื่อปรับปรุงให้เกณฑ์การรับนกัศึกษามีความ
เหมาะสม ผา่นการหารือร่วมระหวา่งคณาจารยใ์นสาขาวชิา 

ส าหรับจ านวนรับจริงของนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558-2562 (ตารางท่ี 3.22) จะเห็นได้ว่า ในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรรับนักศึกษาได้ต ่ ากว่าแผน 
เน่ืองจากนักศึกษาจ านวน 11 คน ท่ีมาสัมภาษณ์ไม่ไดจ้บ
แผนการเรียนวิทย-์คณิต ตามท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขการรับ 
จึงท าให้ไม่ผ่านคุณสมบติั ท าให้หลกัสูตรเสียโอกาสด้วย
เช่นกนั   

เหตุผลท่ีหลกัสูตรก าหนดคุณสมบติัรับนกัเรียนท่ีจบ
แผนการเรียนวิทย์-คณิต เน่ืองจากศาสตร์เศรษฐศาสตร์
เกษตรเป็นการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปวิเคราะห์
หรือแกปั้ญหาทางการเกษตรหรือสินคา้เกษตร และมีวิชา
แกนในหลักสูตรท่ีต้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ท่ี
ประชุมสาขาจึง เ ห็นว่าการมีพื้ นฐานแผนการ เ รียน                    
วิทย-์คณิต จะท าให้นกัศึกษาเขา้ใจและประยุกต์ใช้ความรู้
ไดดี้กวา่ อยา่งไรก็ตามในหลกัสูตรท่ีปรับปรุง ปี 2562 ไดมี้
แผนปรับเปล่ียนการรับนักศึกษาสายศิลป์-คณิต เพิ่มเติม
ดว้ย ซ่ึงคาดวา่จะลดปัญหาจ านวนนกัศึกษานอ้ยกวา่แผนได ้
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 

วิ ธีการและเกณฑ์การคัดเ ลือกนักศึกษาแต่ละ
ช่องทางก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน หลงัจากนกัศึกษาผ่านการ
คดัเลือกแล้ว คณาจารย์ของหลักสูตรสัมภาษณ์นักศึกษา
โดยพิจารณาคะแนนและคุณสมบติัเบ้ืองตน้ เพื่อประเมิน
ความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นบุคลิกภาพ ทัศนคติต่อ
สาขาวชิา และเป้าหมายในอนาคต เป็นตน้ 

 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
การประเ มินผลระดับการเ รียนของนัก ศึกษา 

มหาวทิยาลยัไดแ้จง้ไวใ้นระบบสนเทศนกัศึกษา ซ่ึงอาจารย์
- โครงการ follow-up  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ท่ีปรึกษาสามารถตรวจสอบสถานภาพผลการเรียนของ
นักศึกษา โดยระบบจะแจ้งสถานภาพผลการเรียนของ
นกัศึกษาท่ีผา่นหรืออยูใ่นสถานภาพรอพินิจ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถให้ค  าปรึกษาอย่างใกลชิ้ด 
โดยพิจารณาจากผลการเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัศึกษาท่ี
มีปัญหาผลการเรียน อาจารยท่ี์ปรึกษาจะเป็นพี่เล้ียงในการ
แนะน าการลงทะเบียนเรียนและการติดตามผลการเรียน 

นอกจากน้ี หลกัสูตรไดจ้ดักิจกรรม follow-up โดย
พบนกัศึกษาทุกชั้นปี อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เพื่อ
ติดตามการเรียนและเปิดโอกาสให้นกัศึกษาสะทอ้นปัญหา 
และเสนอแนะเก่ียวกับการสนับสนุนหรืออ านวยความ
สะดวกด้านการเรียน รวมทั้งในการติดตามสถานการณ์ 
ปัญหา ในรายวชิาต่างๆ    

มีผลส ารวจความต้องการความช่วยเหลือด้าน
ภาษาองักฤษ ท่ีไดส้ ารวจจากนกัศึกษา  

ในปีการศึกษา 2562 สาขาไดส้ ารวจรายช่ือนกัศึกษา
ท่ีมีสถานภาพภาวะรอพินิจ และนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน
สุ่มเส่ียง (GPA อยู่ระหว่าง 2.0-2.1) จากนั้ นติดตามให้
ค  าแนะน าและกวดขนันกัศึกษาโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 

สรุปกลไกการดูแลนกัศึกษาของหลกัสูตร แสดงดงั
ตารางท่ี 3.23 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services 
are available to improve learning and employability 

งานพฒันานกัศึกษา ไดมี้การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาศกัยภาพดา้นวิชาการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และ
โอกาสในการมีงานท าให้กบันกัศึกษา โดยในปีการศึกษา 
2562 ได้มีการจดัโครงการเสริมหลักสูตรให้กบันักศึกษา
เพื่อการพฒันาด้านกายภาพ  สังคม จิตวิทยา ส่ิงแวดล้อม 
บุคลิกภาพและทศันคติท่ีดี ประกอบดว้ย 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
- โครงการปัจฉิมนิเทศ และ ทศันศึกษา 
- โครงการเตรียมความพร้อมในการสมคัรงาน 
- โครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมค่ายนกัเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว ์(YES Camp) 
- มอ วชิาการ  
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนมีทั้ ง ท่ีด า เนินการโดย ชุมนุม/

สโมสรนักศึกษา และคณะ ซ่ึงกิจกรรมท่ีจดัในแต่ละปีมี
ความหลากหลายตามความตอ้งการของนกัศึกษา โดยงาน
พฒันานักศึกษา จะพิจารณาอนุมติัจดักิจกรรมตามความ
เหมาะสมร่วมกับการประเมินผลการด าเนินงานในปีท่ี         
ผา่นมา โดยกิจกรรมท่ีจดัมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well 
as personal well-being 

หลักสูตรและคณะได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ กิจกรรมเพื่อพฒันา
ตนเองของนักศึกษาในหลากหลายกิจกรรม รวมทั้งการ
ออกแบบจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีครอบคลุมบริบท
ใกล-้ไกลของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

http://www.econ.psu.ac.th/ 
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ตารางที ่3.22  Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

Plan No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2558 80 72 71 
2559 80 63 60 
2560 80 47 44 
2561 80 43 42 
2562 60 46 43 

 
 
ตารางที ่3.23 กลไกการดูแลนักศึกษาของหลกัสูตร 

กลไกในการดูแล นักศึกษาช้ันปีที ่1 นักศึกทีผ่ลการเรียนอ่อน 
ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา - นกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษา

ตั้งแต่วนัปฐมนิเทศ เพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
- นกัศึกษาสามารถเขา้พบ
อาจารยเ์พื่อขอค าแนะน าต่าง ๆ
เป็นการส่วนตวั 

- อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งรับทราบ
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในขั้น
วกิฤต เพื่อใหค้  าแนะน าและรับรู้
ถึงสาเหตุของปัญหา และให้
ค  าแนะน าแก่นกัศึกษาโดยตรง 

โครงการ follow-up - โครงการ follow-up ส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มุ่งเนน้ในเร่ือง
ของการปรับตวัทั้งการปรับตวั
ดา้นวชิาการและการใชชี้วติใน
มหาวทิยาลยั 

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

   
 

 

    

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

  
 

 
 

 

    

AUN 9 

Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.3 The laboratories and equipment are 
adequate and updated to support 
education and research [1,2] 

   
 

 

    

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

   
 

 

    

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

  
 

 
 

 

    

Overall opinion        

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9      

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) 
are adequate and updated to support education and research 
 

 คณะมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับการเรียนการสอนและการวจิยั เช่น  

- หอ้งเรียน หอ้งบรรยาย 17 หอ้ง พร้อมอุปกรณ์การเรียน
การสอนท่ีทนัสมยั นักศึกษาสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพื่อ
คน้ควา้ขอ้มูลผา่นระบบ Wifi ได้ตลอดเวลา ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ี IT 
และเจ้าหน้าท่ีโสตทศันูปกรณ์ดูแล ฝ่ายงานโสตทศันูปกรณ์ 
ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ 1-2 คร้ัง ต่อสัปดาห์ หากมีอุปกรณ์
ช ารุดจะเปล่ียนเป็นอุปกรณ์ส ารองท่ีมี และซ่อมแซม หรือขอ
จดัซ้ือในปีงบประมาณถดัไป ซ่ึงงานโสตทศันูปกรณ์ ด าเนินการ
จัดตั้ งรายการส่ือโสตทัศนูปกรณ์ตามปีงบประมาณ เพื่อ
ปรับเปล่ียนและพฒันาอุปกรณ์ใหต้รงตามความตอ้งการมากข้ึน 

- หอ้งบรรยายคณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง
ใหค้  าปรึกษางานวจิยัชั้น 7 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 401 และ 
402  
- แผนงบประมาณคณะเศรษฐศาสตร์
ประจ าปี 2562 
- ซอร์ฟแวร์ห้องปฎิบติัการ
คอมพิวเตอร์ และหอ้งบรรยาย 12 
หอ้ง 
- ซอร์ฟแวร์ส าหรับงานวจิยั STATA 
และ EViews 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง  ซ่ึงนักศึกษา

สามารถเข้า ถึงการบริการได้พร้อมกัน โดยห้อง 402 มี
คอมพิวเตอร์จ านวน 33 เคร่ือง และห้อง 401 มีคอมพิวเตอร์
จ านวน 10 เคร่ือง 

- ห้องอ่านหนังสือ 1 ห้อง ส าหรับอ่านหนังสือ ท าวิจยั 
ประชุม และท ากิจกรรมต่างๆ 

- ห้อง Study Room 8 ห้อง ส าหรับท ากิจกรรมเสริม
หลกัสูตร PBL 7 หอ้ง และส าหรับ ป.โท 1 หอ้ง  

- ลานกิจกรรมคณะ มีโตะ๊เกา้อ้ี และระบบ Wifi นกัศึกษา
สามารถใช้อ่านหนงัสือ ท างานกลุ่ม และคน้ควา้ขอ้มูลงานวิจยั
ไดต้ลอดเวลา 
 นอกจากน้ี นักศึกษาสามารถใช้บริการจากหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลยั อาทิ ศูนยค์อมพิวเตอร์ ส านกัทรัพยากร
การเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร  

 ทั้งน้ี มีผลการประเมินความพึงพอใจในอุปกรณ์และส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน และการวิจยั 
(ห้องเ รียน ห้องเ รียนรวม ห้องปฏิบัติการคอมพิว เตอ ร์  
หอ้งปฏิบติัการทางภาษา หอ้งปฏิบติัการโครงการ ฯลฯ) ดงัน้ี 

- ประเมินความพึงพอใจส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากบั 4.02 อยูใ่นระดบั
ดีมาก  

- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผู ้ใช้งาน
ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 
3.94 อยู่ในระดับดีมาก (การจดัวางและสภาพของโต๊ะ เก้าอ้ี 
รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ มีความเหมาะสม ได้คะแนน 4.18 และ
ความสะอาด เป็นระเบียบ ระบบแอร์ มีความเหมาะสม ได้
คะแนน 4.34 และ ระบบการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กล้องวงจรปิด ระบบดับเพลิง ได้คะแนน 4.21) 
ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มีการประเมินการความพึงพอใจ

- ผลการประเมินความพึงพอใจส่ิง
อ านวยความสะดวกในการเรียน การ
สอน  
- ผลประเมินความพึงพอใจฝ่าย
โสตทศันูปกรณ์ 
- ผลประเมินความพึงพอใจ
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
- ผลประเมินความพึงพอใจฝ่ายงาน
อาคารสถานท่ี (ประเมินเฉพาะงาน
ยานยนต)์ 
- ผลประเมินความพึงพอใจของ
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ        
- ผลประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการส านกัวจิยัและพฒันา ม.อ. 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ของนักศึกษาผูใ้ช้เป็นประจ าทุกปี  ทั้งน้ีได้ประเมิณเร่ืองได้มี
การจดัตั้งประมาณจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกปี ปีละ 5 เคร่ือง 
เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน และมีงบประมาณส าหรับซ่อม
บ ารุงและซ้ืออุปกรณ์เพิ่มเติมในกรณีแร่งด่วน ทั้งน้ีไดน้ าหัวขอ้
ประเมินท่ีไดค้ะแนนความพึงพอใจต ่าสุดไปปรับปรุง โดยการ
เพิ่มโนต้บุคในห้องเรียน 401 เป็นจ านวน 10 ตวัเพื่อให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน โดยมีคอมพิวเตอร์ (รวมถึงคอมพิว เตอร์ 
Computer Notebook) รวมทั้งหมด 93 เคร่ือง 

- ประเมินความพึงพอใจโสตทศันูปกรณ์ในห้องเรียน 
ห้องประชุม และคณะ มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากบั 4.00 อยู่
ในระดบัดีมาก 

-  ประเมินความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะของอาจารย์
ต่อการบริหารจดัการกองทุนวิจยัคณะฯ และการให้บริการของ
ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

o ความพึงพอใจในการด าเนินงานและบริการกองทุน
วจิยัคณะฯ เท่ากบั 3.46 อยูใ่นระดบัปานกลาง  

o เห็นดว้ยอยา่งมากกบัทุนแต่ละประเภท  
o ความพึงพอใจดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ 3.97 อยูใ่น

ระดบัมาก  
โดยฝ่ายงานวิจยัไดน้ าผลการประเมินมาหารือร่วมกนั

ในท่ีประชุมกรรมการกองทุนวิจยั และมีน าขอ้เสนอแนะต่างๆ 
มาวางแผนในการด าเนินงานเพื่อให้ดีข้ึน และให้ตรงตามความ
ตอ้งการไดป้ระสิทธิผลมากข้ึน รวมถึงจะส ารวจความพึงพอใจ
และน าผลส ารวจมาวางแผนการด าเนินงานเพื่อพฒันาปรับปรุง
อยา่งเป็นระบบต่อไป 

- ผลการประเมินความพึงพอใจด้านอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มในอาคาร และยานยนต ์คณะเศรษฐศาสตร์ (โดยได้
ประเมินเฉพาะงานยานยนตก่์อน ซ่ึงนกัศึกษามีการรับบริการรถ
ตูข้องคณะฯ เพื่อไปศึกษาดูงาน ท ากิจกรรมต่างๆ หรือลงพื้นท่ี
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
วิจยัด้วย) ในภาพรวมเท่ากบั 4.85 คะแนน อยู่ในระดบัดีมาก 
โดยประเมินความพึงพอใจในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

o ดา้นความสะอาดและความพร้อมของยานพาหนะ  
o ดา้นกล่ินและความพร้อมของยานพาหนะ  
o ระบบความเยน็ภายในหอ้งโดยสาร  
o ความสะอาดและความพร้อมของเคร่ืองยนตใ์นการ

เดินทาง 
o การขบัข่ี (ความเร็ว/การปฏิบติัตามกฎจราจร) ดา้น

ประสิทธิภาพและความปลอดภยั  
o ขบัรถดว้ยความไม่ประมาท 
o ความตรงต่อเวลาท่ีนดัหมาย  
o ความสุภาพ ความเอ้ือเฟ้ือ/มีจิตบริการ 
o เตรียมความพร้อมและการศึกษาเส้นทาง  

- ผลประเ มินความพึงพอใจของผู ้ใช้บ ริการต่อการ
ให้บริการของส านักทรัพยากรการเ รียนรู้คุณหญิงหลงฯ 
(หอสมุดกลาง หรือหอสมุดคุณหญิงหลงฯ) ม.อ. ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 
3.94 โดยมีความพึงพอใจในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

o ดา้นทรัพยากรหอ้งสมุด มีคะแนนเฉล่ีย 3.87 
o ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด มี

คะแนนเฉล่ีย 4.03 
o ดา้นบุคลากรของหอ้งสมุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.14 
o ดา้นสถานท่ี/ ส่ิงอ านวยความสะดวก มีคะแนนเฉล่ีย 

3.81 
o ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 

 คณะฯ มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา 
รวม ถึ งความพึ งพอใจของผู ้ใ ช้บ ริก ารห้องป ฏิบัติก า ร
คอมพิวเตอร์ มาเป็นขอ้มูลประกอบการก าหนดแผนด าเนินการ
เพื่อปรับปรุงใหต้รงตามความตอ้งการและทนัสมยัมากข้ึนในแต่
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ละปี รวมทั้งน ามาประกอบการก าหนดแผนงบประมาณเพื่อ
จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ส าหรับรองรับการใช้งานให้
เพียงพอ และตรงตามความต้องการ ดังจะเห็นได้จากแผน
งบประมาณคณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปี 2562 นอกจากน้ี          
ยงัรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากคณาจารย์และ
สาขาวิชา ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อน ามา
ปรับปรุงแผนด า เ นินงานและแผนงบประมาณ เพื่ อให้
ตอบสนองความตอ้งการ รวมถึงการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการ
ตอบสนองการปฏิบติังานด้านการเรียนการสอน และการวิจยั 
อีกดว้ย 

คณะได้มีการจดัห้องส าหรับการเรียนการสอน ห้อง
บรรยาย ห้องอ่านหนังสือ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้ งได้มีการจัดห้องส าหรับงานวิจัยเฉพาะทางส าหรับ
อาจารย์และผู ้ช่วยวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร เพื่อให้
ค  าปรึกษางานวิจยั ส าหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดบัปริญญาโท  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับห้องเรียนมีความพร้อมใช้
งานมีระบบปฏิบติัการท่ีทนัสมยั มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นและ
โปรแกรมท่ีใช้งานอยู่สม ่าเสมอ  มีการตรวจสอบความพร้อม
ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

ส าหรับการใช้บริการห้องสมุดของคณะ โดยเรียกว่า
ห้องอ่านหนังสือนั้น เป็นสถานท่ีจัดบริการนั่งอ่านหนังสือ/
วารสาร/ส่ิงพิมพท่ี์หน่วยงานภายนอกให้ความอนุเคราะห์มอบ
ให้ และเป็นพื้นท่ีส าหรับจดักิจกรรมแก่นกัศึกษาและบุคลากร
ในบางกิจกรรม ซ่ึงมีนกัศึกษาและคณาจารยใ์ช้บริการนั่งอ่าน
หนังสืออย่างประปราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีส าหรับท า
กิจกรรม หรือท างานกลุ่ม ทั้ งน้ี คณะ เน้นให้นักศึกษาและ
คณาจารยต์ลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนเขา้ใช้ทรัพยากรท่ี
ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลยั (ห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ) ท่ี
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เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีครบครันและหลากหลาย และมี
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ซ่ึงคณะไดมี้การสมทบงบประมาณในการ
จัดซ้ือจัดหาหนังสือต ารารวมถึงค่าใช้บริการต่างๆ ไว้ท่ี
ส่วนกลางแล้ว อีกทั้งคณะฯ ไม่มีความจ าเป็นต้องมีหอสมุด
เฉพาะทาง ซ่ึงนักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าใช้บริการ
หอสมุดกลาง ตลอดจนแจง้ความประสงค์จดัซ้ือจดัหา และใช้
บริการต่างๆ ท่ีหอสมุดกลางจดัใหบ้ริการไดท้ั้งหมด 

ส าหรับการใช้บริการด้านวิจัยนั้ น คณาจารย์และ
นักศึกษามีการรับบริการด้านวิจยั เช่น การขอทุนสนับสนุน
โครงงานนกัศึกษา/ปัญหาพิเศษ การใชพ้ื้นท่ีหรือห้องต่างๆ ใน
คระฯ เพื่อด าเนินการวิจยั เช่น ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อ
การสืบคน้หาขอ้มูลวิจยั ใช้ห้องอ่านหนังสือเป็นพื้นท่ีส าหรับ
ปรึกษาหารือกนัดา้นวิจยั การท างานกลุ่ม หรือท ากิจกรรมทาง
วิช าการของนัก ศึกษา  นอกจาก น้ีย ัง มีล านใต้ ตึ กคณะ
เศรษฐศาสตร์ท่ีสามารถท ากิจกรรมวชิาการได ้ 

นอกจากห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้อง
ประชุม และพื้นท่ีต่างๆ ท่ีคณะฯ จัดไวใ้ห้แล้ว นักศึกษายงั
สามารถเขา้ใชบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์ เพื่อ
การสืบคน้ขอ้มูลวจิยัต่างๆ ได ้ 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 

ฝ่ายงานห้องอ่านหนังสือมีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ตลอดจนเสนอแผนงบประมาณไปยงัฝ่ายงานนโยบาย
และแผนโดยผ่านความเห็นชอบจากผูบ้ริหารในสายงาน เพื่อ
พิจารณาตั้งแผนงบประมาณประจ าปี ในการรองรับการจดัซ้ือ
จดัหาหนงัสือ/ต าราเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคณาจารย์
และนกัศึกษา ส าหรับการเรียนการสอนและการวจิยั 

คณะได้จัดให้บริการห้องอ่านหนังสือไว้ให้บริการ
นกัศึกษาและคณาจารยภ์ายในคณะ ถึงแมไ้ม่ไดจ้ดัระบบแบบ
หอ้งสมุด แต่จดัใหมี้หนงัสือพิมพ ์วารสารต่างๆ รวมถึงหนงัสือ/

- แผนปฏิบติังานประจ าปี ฝ่ายงาน
หอ้งอ่านหนงัสือ 

- แผนงบประมาณประจ าปี 2562 
- ผลประเมินความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของส านกัทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 
(หอสมุดกลาง หรือหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ)  
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รายงานวิจยัท่ีไดรั้บจากหน่วยงานภายนอกไวใ้ห้บุคลากรและ
นกัศึกษาไดค้น้ควา้  

นอกจากน้ี  คณะเน้นให้นัก ศึกษาและคณาจารย์
ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าใช้ทรัพยากรท่ีห้องสมุด
กลางของมหาวิทยาลยั (ห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ) ท่ีเป็นแหล่ง
ทรัพยากรการเ รียน รู้ ท่ีครบครันและหลากหลาย และมี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั นกัศึกษาและคณาจารยส์ามารถใชบ้ริการ
การสืบค้นข้อมูลเต็มรูปแบบรองรับการเรียนการสอนและ
สืบค้นเพื่อการวิจัย ซ่ึงคณะฯ ได้สมทบงบประมาณไว้กับ
ส่วนกลางดว้ยแลว้ สามารถแจง้ความประสงคจ์ดัซ้ือจดัหา และ
ใชบ้ริการต่างๆ ท่ีหอสมุดกลางจดัใหบ้ริการไดท้ั้งหมด 

ผลประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการของส านักทรัพยากรการเ รียนรู้คุณหญิงหลงฯ 
(หอสมุดกลาง หรือหอสมุดคุณหญิงหลงฯ) ม.อ. ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 
3.94 โดยมีความพึงพอใจในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

o ดา้นทรัพยากรหอ้งสมุด มีคะแนนเฉล่ีย 3.87 
o ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด มี

คะแนนเฉล่ีย 4.03 
o ดา้นบุคลากรของหอ้งสมุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.14 
o ดา้นสถานท่ี/ ส่ิงอ านวยความสะดวก มีคะแนนเฉล่ีย 

3.81 
o ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 
ฝ่ายงานห้องอ่านหนังสือ ได้พิจารณาผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนกัศึกษาและคณาจารย ์จากผลการประเมิน
ของหอสมุดกลาง มาประกอบการตั้งงบประมาณจดัซ้ือจดัหา
ทรัพยากรการเรียนรู้ดว้ย ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ ห้องสมุดกลางไดจ้ดั
ใหบ้ริการท่ีเพียงพอและเหมาะสมมากแลว้ 
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
 

ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดแผนปฏิบติั
งานประจ าปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเสนองาน
นโยบายและแผนผา่นผูบ้ริหารในสายงาน คณะไดมี้การจดัหอ้ง
ส าหรับการเรียนการสอน ห้องบรรยาย ห้องอ่านหนงัสือ และ
ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้มีการจดัห้องส าหรับ
งานวิจัยเฉพาะทางส าหรับอาจารย์และผู ้ช่วยวิจัยสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร เพื่อใหค้  าปรึกษางานวิจยั ส าหรับนกัศึกษา
ทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง  ซ่ึงนักศึกษา
สามารถเข้า ถึงการบริการได้พร้อมกัน โดยห้อง 402 มี
คอมพิวเตอร์จ านวน 33 เคร่ือง และห้อง 401 มีคอมพิวเตอร์
จ านวน 10 เคร่ือง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ และห้องวิจัยสาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตรมีเจ้าหน้าท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบดูแล และคอยบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ซอ ร์ฟแว ร์ ต่ า งๆ  รวมทั้ งสภาพแวดล้อมโดยรวมของ
ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีการ
ปรับปรุงระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต ์และ
โปรแกรมส าหรับงานวิจัยให้ทันสมัย โดยมีโปรแกรมท่ี
เก่ียวขอ้งแสดงดงัตารางท่ี 3.24 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการประเมินความพึง
พอใจของนกัศึกษาและผูใ้ชง้านห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เป็น
ประจ าทุกปี มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากบั 3.94 อยูใ่นระดบัดี
มาก (การจดัวางและสภาพของโต๊ะ เกา้อ้ี รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ มี
ความเหมาะสม ไดค้ะแนน 4.18 และความสะอาด เป็นระเบียบ 
ระบบแอร์ มีความเหมาะสม ได้คะแนน 4.34 และ ระบบการ
รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น กลอ้งวงจรปิด ระบบ

- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 401 
และ 402 
- แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 
- ระบบรับแจง้ขอ้ขดัขอ้งในการใช้
งานหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงรับแจง้ความประสงคเ์พื่อรับ
บริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ซอร์ฟแวร์ห้องปฎิบติัการ
คอมพิวเตอร์ และหอ้งบรรยาย 12 
หอ้ง 
- ซอร์ฟแวร์ส าหรับงานวจิยั STATA 
และ EViews 
- ผลประเมินความพึงพอใจ
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
- ผลประเมินความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. 
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ดบัเพลิง ไดค้ะแนน 4.21)  ทั้งน้ีไดป้ระเมิณเร่ืองไดมี้การจดัตั้ง
ประมาณจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกปี ปีละ 5 เคร่ือง เพื่อให้
เพียงพอต่อการใชง้าน และมีงบประมาณส าหรับซ่อมบ ารุงและ
ซ้ืออุปกรณ์เพิ่มเติมในกรณีแร่งด่วน ทั้งน้ีไดน้ าหวัขอ้ประเมินท่ี
ไดค้ะแนนความพึงพอใจต ่าสุดไปปรับปรุง โดยการเพิ่มโน้ตบุค
ในห้องเรียน 401 เป็นจ านวน 10 ตวัเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้
งาน โดยมีคอมพิวเตอร์ (รวมถึงคอมพิวเตอร์ Computer 
Notebook) รวมทั้งหมด 93 เคร่ือง 

นอกจากห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้อง
ประชุม และพื้นท่ีต่างๆ ท่ีคณะฯ จัดไวใ้ห้แล้ว นักศึกษายงั
สามารถเขา้ใชบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์ เพื่อ
การเรียนการสอน และการสืบคน้ขอ้มูลวจิยัต่างๆ ได ้ 

ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดน้ าผลการประเมินมา
เ ป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาปรับป รุงการ
ด าเนินการตามระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการรวมถึงใหท้นักบัสภาวะการณ์ปัจจุบนัได ้
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education 
and research 

หลักสูตรได้ใช้ระบบ Learning Management System 
(LMS) ของมหาวทิยาลยัในการส่ือสารกบันกัศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียน สนบัสนุนการเรียนรู้ และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในแต่ละ
รายวชิา มีการจดัอบรมสืบคน้ขอ้สารสนเทศให้แก่นกัศึกษา เพื่อ
รองรับการเรียนการสอนและการคน้หาขอ้มูลวิจยั 

มีอุปกรณ์สารสนเทศและ Software ท่ีใชใ้นการเรียนการ
สอนและการวิจัย โดยมีการประเมินความเหมาะสม และ
เพียงพอต่อความตอ้งการในทุกภาคการศึกษา 

นอกจากน้ีคณะและศูนยค์อมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั
ไดจ้ดัให้มีระบบ WiFi ไวใ้ห้บริการแก่นกัศึกษาและคณาจารย์
ในบริเวณคณะอย่างทั่วถึงเพื่อสามารถเข้าถึงระบบ Internet 

- ระบบ LMS 
- แบบแจง้ความประสงคจ์ดัอบรม

สืบคน้แก่นกัศึกษา 
- Software ในห้องปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ 
- จุดติดตั้ง WiFi ของคณะฯ 
- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 401 

และ 402 
- ระบบรับแจง้ขอ้ขดัขอ้งในการใช้

งานหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ส าหรับสืบคน้หาขอ้มูลและวจิยัได ้รวมถึงมีการบ ารุงรักษา และ
ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณไดมี้คุณภาพสม ่าเสมอ  

ห้องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์  และห้องวิจัยสาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตรมีเจ้าหน้าท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบดูแล และคอยบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ซอ ร์ฟแว ร์ ต่ า งๆ  รวมทั้ งสภาพแวดล้อมโดยรวมของ
ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีการ
ปรับปรุงระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต ์และ
โปรแกรมส าหรับงานวจิยัใหท้นัสมยั 

ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มีการประเมิณการความพึง
พอใจของนักศึกษาผู ้ใช้เป็นประจ าทุกปี โดยผลประเมิน
ประจ าปีการศึกษา 2562 คือระดบัดี มีคะแนนเท่ากบั 3.94 โดยมี
การน าผลการประเมินท่ีได้คะแนนต ่าสุดและขอ้เสนอแนะไป
ปรับปรุง เพื่อใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน และรองรับการเรียนการ
สอนและการวจิยัไดต่้อไป  

ทั้ งน้ีได้ประเมินเร่ืองจัดตั้ งงบประมาณจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทุกปี ปีละ 5 เคร่ือง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
และมีงบประมาณส าหรับซ่อมบ ารุงและซ้ืออุปกรณ์เพิ่มเติมใน
กรณีเร่งด่วน ทั้งน้ีได้น าผลการประเมินท่ีได้คะแนนต ่าสุดไป
ปรับปรุง โดยการเพิ่มโน้ตบุคในห้องเรียน 401 เป็นจ านวน 10 
ตวัเพื่อใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับห้องเรียนมีความพร้อมใช้
งานมีระบบปฏิบติัการท่ีทนัสมยั  มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นและ
โปรแกรมท่ีใช้งานอยู่สม ่าเสมอ  มีการตรวจสอบความพร้อม
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ส าหรับห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มี 2 
ห้อง มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 33 เคร่ือง และ 20 เคร่ือง มี
เพียงพอส าหรับนกัศึกษา 

นอกจากห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้อง
ประชุม และพื้นท่ีต่างๆ ท่ีคณะฯ จัดไวใ้ห้แล้ว นักศึกษายงั

รวมถึงรับแจง้ความประสงคเ์พื่อ
รับบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ซอร์ฟแวร์ห้องปฎิบติัการ
คอมพิวเตอร์ และหอ้งบรรยาย  

- ซอร์ฟแวร์ส าหรับงานวจิยั 
STATA และ EViews 

- ผลประเมินความพึงพอใจ
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
สามารถเขา้ใชบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์ เพื่อ
การเรียนการสอน และการสืบคน้ขอ้มูลวจิยัต่างๆ ได ้ 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are 
defined and implemented 

คณะได้ให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน และสนบัสนุนการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีคณะกรรมการภูมิทศัน์น้ีเพื่อร่วมกนั
วางแผน และปรับปรุงดา้นสภาพแวดลอ้มทั้งในอาคารและนอก
อาคารให้มีความสะอาด ปลอดภยัต่อผูใ้ช้อาคาร ซ่ึงฝ่ายงาน
อาคารสถานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรง โดยน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มในอาคาร
และยานยนต์ มาประกอบการก าหนดแผนปฏิบติังานประจ าปี 
และแผนงบประมาณในการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์และการ
ก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและตรงตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา คณาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน 

นอกจากน้ี คณะฯ ยงัมีพื้นท่ี ทางเดิน ห้องน ้ า และลิฟทท่ี์
เอ้ือต่อการใชง้านของผูพ้ิการ ดงัจะเห็นไดจ้าก มีทางเดินส าหรับ
รถเข็นผูพ้ิการ มีปุ่มกดลิฟท์ท่ีอยู่ในระดับต ่า สะดวกส าหรับ              
ผูพ้ิการท่ีนัง่รถเขน็ มีหอ้งน ้าส าหรับผูพ้ิการ 

- ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภูมิทศัน์ 
- รายงานการประเมินหลกัสูตร
เศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร 2562 
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ตารางที ่3.24 รายการ Hardware และ Software ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์
ต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ 

Hardware และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ Software 
Hardware คอมพวิเตอร์ 

1) Computer  93 ตวั 
2) Printer  6 ตวั 
3) Wi-Fi  19 จุด 

อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 
4) แอมป์  13 ตวั 
5) ไมคไ์ร้สาย 14 ตวั 
6) ไมคส์าย  11 ตวั 
7) จอ 200  2 เคร่ือง 
8) จอ 100-200 11 เคร่ือง 
9) โปรเจคเตอร์ 14  เคร่ือง 
10) วชิวลไลเซอร์ 4 ตวั 

1) Microsoft Windows 10  
2)  Microsoft Office 2016 / office 365  
3) Adobe Acrobat Reader 
4) PyCham  
5) MxControl   
6) Spinetix   
7) Expression Studio   
8) Visual Studio Enterprise 2017  
9) Windows Server 2012 R2    
10) VMware Workstation 
11) GeoDa 
12) Eviews 
13) STATA 
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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] 

  

 

     

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. 

AUN 10 

Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.3 The teaching and learning processes and 

student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their 

relevance and alignment [3] 

  
 

 

 

    

10.4 Research output is used to enhance 

teaching and learning [4] 

  
 

 

    

10.5 Quality of support services and facilities 

(at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subjected to evaluation 

and enhancement [5] 

  

 
 

     

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms 

are systematic and subjected to evaluation 

and enhancement [6] 

 

 
 

     

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

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

หลกัสูตรมีการรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ทั้ งจากผู ้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า โดยมี
ช่องทางส่ือสารดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3.4  

ในการฝึกงานของนักศึกษา หน่วยงานท่ีรับนักศึกษา
ฝึกงาน มีการประเมินนักศึกษาตามเกณฑ์ประเมินท่ีก าหนด 
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีอาจารยใ์นหลกัสูตรไปตรวจเยี่ยมนกัศึกษา
ท่ีหน่วยงาน อาจารยไ์ดมี้การสอบถามเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงาน

- มคอ.2 (ภาคผนวก จ) 
- ผลการประเมินการฝึกงานและผล
การนิเทศการฝึกงาน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

สะทอ้นความคิดเห็นท่ีมีต่อนกัศึกษาทั้งดา้นความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการ และทกัษะการท างานของนกัศึกษา เพื่อให้เกิดการ
พฒันาปรับปรุงต่อไป รวมถึงคณะฯ ปรับรูปแบบการจดัการ
เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

จะเห็นได้ว่า หลกัสูตรมีการประมวลขอ้มูลจากผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงการ
เรียนการสอน และปรับปรุงหลกัสูตรในรอบถดัไป 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and 
enhancement 

หลกัสูตรมีกระบวนการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีชดัเจน โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อจดัท าหลกัสูตร
ปรับปรุงท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ สกอ. และมหาวิทยาลยั 
โดยมีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี โดยจะน าขอ้คิดเห็นของผูใ้ช้
บณัฑิตและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาพิจารณาประกอบการก าหนด 
ELOs ของหลกัสูตร 

หลกัสูตรมีการพิจารณาเลือกผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นกรรมการ
ปรับปรุงหลัก สูตรท่ี มีประสบการณ์หลากหลาย  ทั้ งจาก
ภาคเอกชนซ่ึงเป็นตัวแทนของผูใ้ช้บัณฑิต และนักวิชาการ/ 
อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัท่ีมีหลกัสูตรคลา้ยคลึงกนั 

- มคอ. 2 
- การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
หลกัสูตร  

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

คณาจารยข์องหลกัสูตรมีการประเมินกระบวนการเรียน
การสอนตาม มคอ.5 เม่ือส้ินภาคการศึกษา เพื่อประเมินผลการ
จดัการเรียนการสอนของตนเองว่าสอดคล้องตามแผนท่ีวางไว้
หรือไม่  ตลอดจนสะท้อนปัญหาอุปสรรคในระหว่างภาค
การศึกษา และเสนอประเด็นท่ีควรปรับปรุงเพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับการสอนรายวชิานั้น ๆ ในคร้ังถดัไป  

- มคอ. 5 
- แบบประเมิน Rubrics  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

นอกจากน้ียงัมีการประเมินการเรียนการสอน และการ
เรียนรู้ของนักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการโดยการสังเกตผูเ้รียน
ระหวา่งการเรียน  

ส าหรับการประเมินผลการเรียนในรายวิชาโครงงานวิจยั
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร รายวิชาสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
เกษตรและการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรใช้
เกณฑก์ารประเมินแบบ Rubric  

อย่างไรก็ตาม หลกัสูตรยงัไม่ได้ด าเนินการประเมินผล
สัมฤทธ์ทางการเรียนของนกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีสอดคล้องกบั 
ELOs เน่ืองจากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ
จดัการ เพิ่งเร่ิมใชใ้นปีการศึกษา 2562 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

คณาจารยข์องสาขาได้ท าวิจยัอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นในท่ี
ประชุมสาขาได้มีการก าหนดให้อาจารย์มีการประยุกต์
ผลการวิจัยและประสบการณ์มาสู่การเรียนการสอนในทุก
รายวิชา ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและมองเห็นภาพการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งไปใช้กบัสถานการณ์จริงได้
ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน างานวิจยัด้านเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์มน ้ ามนั การคา้ชายแดน มาใชใ้นการเรียนการ
สอน 

นอกจากน้ียงัมีการน างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสู่โจทย์วิจัย
นกัศึกษาตามความสนใจของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นการบูรณาการการ
วจิยัสู่การเรียนการสอนไดอี้กดว้ย 

- มคอ.3  
- โครงงานนกัศึกษา/ปัญหาพิเศษ 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) 
is subjected to evaluation and enhancement 

คณะสนับสนุนงบประมาณในการจัด ซ้ือ อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของนักศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน โดยในขั้นตอน
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งานแผนและนโยบายมี
การสอบถามสาขาถึงความตอ้งการเพิ่มเติมเก่ียวกบัอุปกรณ์และ
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตั้งกรอบ
ค่าใชจ่้ายไว ้ 

นอกจากส านกัทรัพยากรเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ แลว้ ทาง
คณะไดจ้ดัให้มีห้องอ่านหนงัสือไวบ้ริการในวนัและเวลาท าการ 
โดยนักศึกษาสามารถมาใช้บริการ และเป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในคณะ ในกรณีท่ีนกัศึกษา
ต้องการใช้บริการห้องอ่านหนังสือนอกเวลาท าการ เช่น ช่วง
สอบ นกัศึกษาสามารถเขียนค าร้องขอใชห้อ้งอ่านหนงัสือได ้

คณะยงัอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถขอใช้
หอ้งเรียนเพื่อท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนของนกัศึกษา  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคณะยงัไม่มีระบบการประเมิน
คุณภาพของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยงัไม่มีการติดตามให้อุปกรณ์อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดต้ลอดเวลา 
หรือมีการบ ารุงรักษาตามเวลา 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement 

หลกัสูตรได้รวบรวมขอ้คิดเห็นและขอ้มูลจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียจากช่องทางต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการเป็นประจ าทุกปี และน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงระบบ
การรับฟังความคิดเห็น โดยเน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ท าห
การจดักิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ี
จดัเป้นประจ าทุกปี ไม่สามารถจดัได ้ทั้งน้ีทางสาขาจึงวางแผนท่ี
จะส ารวจความคิดเห็นในช่วงงานรับปริญญา (เดือนกันยายน 
2563) ร่วมกบัการส ารวจ online  

 อย่างไรก็ตาม หลกัสูตรยงัไม่ไดมี้การประเมินระบบการ
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลยอ้นกลบัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
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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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement 
นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในปีการศึกษา 2557-2561 เม่ือเปรียบเทียบ

ขอ้มูล 4 ปี (ตารางท่ี 3.27) โดยผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา ณ ปีการศึกษา 2562 
คือนกัศึกษาเขา้ใหม่ รหัส 59 มีอตัราคงอยู่ ร้อยละ 86.67 และมีอตัรา
ตกออกร้อยละ 13.33 มีร้อยละส าเร็จการศึกษาตามเวลา 94.23 

หลกัสูตรไม่ไดมี้การก าหนดเป้าหมายอตัราการส าเร็จการศึกษา 
และอตัราตกออกท่ีชดัเจน แต่มีการน าสถิติในแต่ละปีการศึกษามาใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอน และก าหนดกลไกการดูแลนกัศึกษา 
(ตารางท่ี 3.23) โดยมีเป้าหมายเพื่อใหน้กัศึกษามีอตัราตกออกลดลง 

    

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

ในปีการศึกษา 2562  มีอตัราการส าเร็จการศึกษาของบณัฑิต 
(บัณฑิตรหัส 59) ภายในเวลา 4 ปี ซ่ึงเป็นไปตามโครงสร้างของ
หลกัสูตรเท่ากบัร้อยละ 94.23 

- สถิติผูส้ าเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2557-2562 (งาน
บริการการศึกษา) 

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

หลกัสูตรยงัไม่มีการติดตามการมีงานท าของบณัฑิตอย่างเป็น
ระบบ ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูลในวนัท่ีบณัฑิตมาซ้อมรับ
ปริญญา ท่ีคณะ  ทั้ ง น้ีบัณฑิต ท่ี จบในปี  2562 มีก าหนดเข้า รับ
พระราชทานปริญญาบตัร ช่วงเดือนกนัยายน 2563 ซ่ึงสาขาไดมี้แผน
ในการส ารวจภาวะมีงานท าในช่วงดงักล่าว จึงยงัไม่มีการเปรียบเทียบ
กบัคู่เทียบ 

 อย่างไรก็ตาม จากรายงานผลการส ารวจการมีงานท าของ
นกัศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 จดัท าโดยกองทะเบียนของมหาวทิยาลยั 
พบวา่ นกัศึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรมีงานท าร้อยละ 32.3 ซ่ึง
เป็นขอ้มูลท่ียงัไม่ครอบคลุมระยะเวลา 1 ปีหลงัจากส าเร็จการศึกษา  
ซ่ึงหลกัสูตรไดใ้ชข้อ้มูลน้ีเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการวางแผนและจดัการ
หลกัสูตรต่อไป รวมถึงคณะได้เพิ่มช่องทางการติดตามภาวะการได้
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

งานท าจากบณัฑิตเม่ือครบ 1 ปี ผา่นการส ารวจศิษยเ์ก่า แต่ยงัไดข้อ้มูล
มาไม่ครบถว้น โดยคาดวา่จะมีจ านวนบณัฑิตท่ีไดง้านท าในระยะเวลา 
1 ปี มากกวา่เดิมค่อนขา้งมาก 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

หลกัสูตรมีรายวิชาโครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตรซ่ึง
เป็นรายวิชาบงัคบั นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิจยัโดยท างาน
อยา่งใกลชิ้ดกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา ตั้งแต่การจดัเตรียมโครงร่างขอ้เสนอ
งานวิจยั การวางแผน รวบรวมขอ้มูล การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 
และการเ ขียนงานทางวิชาการ  แต่อย่างไรก็ตาม ย ังไม่ มีการ
เปรียบเทียบกบัคู่เทียบ 

 

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

สาขาได้มีการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน รวมถึงมีการติดตามอย่างไม่เป็นทางการในท่ีประชุม
สาขาวชิา แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีการเปรียบเทียบกบัคู่เทียบ 
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ตารางที ่3.27 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา/ตกออก/ลาออก และร้อยละการคงอยู่และตกออก/ลาออก ของ
นักศึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2556-2562 

ปี
การศึกษา 

รับเข้า/
รายงาน
ตัว 

ส าเร็จการศึกษา ลาออก ตกออก ตกค้าง 
ร้อยละ 
คงอยู่ ร้อยละ 

ตกออก/
ลาออก 

ร้อยละ
ส าเร็จ 
การ 
ศึกษา 

ตามเวลา 

ภาย 
ใน 3 ปี 

ภาย 
ใน 4 ปี 

ภาย 
ใน >4 
ปี 

ระหว่างปี
ที ่1 

ระหว่างปี
ที ่2 

ระหว่างปี
ที ่3 

ระหว่างปี
ที ่4 

ระหว่างปีที ่
1 

ระหว่าง
ปีที ่2 

ระหว่าง
ปีที ่3 

ระหว่าง
ปีที ่4 

  

2556 63 0 45 7 0 2 0 0 4 4 0 1 0 82.54 17.46 71.43 

2557 70 0 56 2 1 3 0 0 4 1 2 0 1 84.29 15.71 80.00 

2558 71 0 62 0 0 2 0 0 4 1 1 1 0 87.32 12.68 87.32 

2559 60 0 49 n/a 0 3 0 0 1 2 2 0 n/a 86.67 13.33 94.23 

2560 44 n/a n/a n/a 1 0 0 0 4 1 0 0 n/a 86.36 13.64 n/a 

2561 42 n/a n/a n/a 1 0 0 0 6 0 0 0 n/a 83.33 16.67 n/a 

2562 42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0 n/a 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์จุดแขง็จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางการพฒันา 
 

จุดแข็ง (5 ประเด็น) 
1) คณาจารยมี์ความรู้ความสามารถดา้นวชิาการ มีความเช่ียวชาญและกระตือรือร้นในการท าวจิยั เป็นท่ี

ยอมรับในวงกวา้ง และมีเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
2) หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนกวา่ 25 ปี จึงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูใ้ช้

บณัฑิตท่ีหลากหลาย  และจากการปรับปรุงหลกัสูตรปี 2562 ตามแนวทาง OBE ท าใหห้ลกัสูตรมี
จุดเด่นและสอดคลอ้งกบัทิศทางความตอ้งการบุคลากรในสถานประกอบการมากข้ีน 

3) มีการจดัการเรียนการสอนท่ีประยกุตจ์ากงานวจิยัและสถานการณ์จริง ตลอดจนเนน้การกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนลงมือปฎิบติัจริง  และสามารถปรับการเรีนการสอนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อนกัศึกษา 

4) บณัฑิตมีความรู้ และทกัษะท่ีสามารถท างานไดห้ลากหลายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั  

5) มีเครือข่ายศิษยเ์ก่าท่ีเขม้แขง็ และมีความเช่ือมโยงกบัหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาของสาขาวิชา 
 

จุดทีค่วรพฒันา (5 ประเด็น) 
1) หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรไม่ใช่สาขาท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัศึกษา  อาจส่งผลต่อจ านวนนกัเรียนท่ี

เขา้มาเรียนในหลกัสูตรมีจ านวนลดลง จึงควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ช่ือหลกัสูตรใหม่ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
มากข้ึนตามช่องทางท่ีเหมาะสม  

2) พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยสถานการณ์จริงและเช่ือมโยงกบัสถานประกอบการมากข้ึน  
3) พฒันากระบวนการจดัการสหกิจศึกษาและการติดต่อประสานงานกบัสถานประกอบการ 
4) สนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งศิษยเ์ก่ากบันกัศึกษาปัจจุบนัและหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
5) หลกัสูตรยงัมีคณาจารยท่ี์ยงัไม่จบปริญญาเอก 

 

แนวทางการพฒันา 
1) จดัท าโครงการใหทุ้นกบันกัเรียนเรียนดีท่ีมีความสนใจ และมุ่งมัน่ในการน าความรู้จากหลกัสูตรไป

พฒันากิจการหรือทอ้งถ่ิน และประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรใหน้กัเรียนมธัยมทราบถึงเน้ือหาหลกัสูตร ท่ี
เปล่ียนแปลงไปและโอกาสการท างานและการประกอบธุรกิจ 
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2) จดัท ากิจกรรมทศันศึกษา ดูงานประจ าปีของแต่ละชั้นปี เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้จริงในพื้นท่ี และ
สนบัสนุนใหน้กัศึกษาท่ีมีศกัยภาพมีโอกาสแลกเปล่ียนกบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

3) จดักิจกรรมช้ีแจงท าความเขา้ใจในกิจกรรมสหกิจศึกษาให้แก่ นกัศึกษา คณาจารยใ์นสาขา และสถาน
ประกอบการ 

4) จดักิจกรรมใหศิ้ษยเ์ก่าไดส้นบัสนุนการเรียนการสอนของหลกัสูตร/ ใหทุ้น/ รับนกัศึกษาฝึกงาน
และสหกิจศึกษา กบันกัศึกษาปัจจุบนั  

5) สนบัสนุน/ ส่งเสริมให้อาจารยไ์ปศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก และส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ทาง
วชิาการส าหรับอาจารยท่ี์จบปริญญาเอกแลว้  
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บทที ่5 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตรและการจัดการ 
CdsName CdsValues 

1.จ านวนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนทั้งหมด 1 
- ---ระดบัปริญญาตรี 1 
- ---ระดบั ป.บณัฑิต - 
- ---ระดบัปริญญาโท - 
- ---ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดบัปริญญาเอก - 
2.จ านวนหลกัสูตรทีจั่ดการเรียนการสอนนอกสถานทีต่ั้ง - 
- ---ระดบัปริญญาตรี - 
- ---ระดบั ป.บณัฑิต - 
- ---ระดบัปริญญาโท - 
- ---ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดบัปริญญาเอก - 
3.จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (ณ ปีการศึกษา 2562) 201 
- ---จ  านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาตรี 201 
- ---จ  านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบั ป.บณัฑิต - 
- ---จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท - 
- ---จ  านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- ---จ  านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาเอก  - 
4.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (ณ ปีการศึกษา 2562) 9 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  0 
- ---จ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า 4 
- ---จ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 5 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
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CdsName CdsValues 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ท่ีมีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไมมี่ต าแหน่งทางวชิาการ) ท่ีมีวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  3 
- ---จ  านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ  านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ  านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
- ---จ  านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ  านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
- ---จ  านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ  านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ  านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
5.คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 
- - --ระดบัปริญญาตรี 0 
- - --ระดบั ป.บณัฑิต 0 
- - --ระดบัปริญญาโท 2 
- - --ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 
- - --ระดบัปริญญาเอก 3 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 5 
- - --จ  านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 
- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 2 
- - --จ  านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 0 
- - --จ  านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0 
6.จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 5 
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CdsName CdsValues 
- - - -บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 

0 

- - - -บทบสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือใน
วารสารทางวชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็น
ประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออก
ประกาศารฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็น
ประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออก
ประกาศ 

1 

- - - -ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร 0 
- - - -บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

1 

- - - -บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยูใ่น
ฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบั แต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการท่ีปรากฏ ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0 

- - - -บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่
ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556  

3 

- - - -ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร 0 
- - - -ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 0 
- - - -ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้ าเนินการ 2 
- - - -ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจดทะเบียน 0 
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CdsName CdsValues 
- - - -ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ
แลว้ 

0 

- - - -ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทาง
วชิาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 

0 

- - - -จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

- - - -จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - 
- - - -จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - 
- - - -จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ - 
- - - -จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน - 
- - - -จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - 
- - - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรั้บการอา้งอิงใน
ฐานขอ้มูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

7.การมีงานท าของบัณฑิต (ข้อมูลบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561)  
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 64 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลงัส าเร็จ
การศึกษา 

62 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผูท่ี้ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

16 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 4 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา 0 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าอยูแ่ลว้ 0 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 2 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีเกณฑท์หาร 0 
เงินเดือนหรือรายไดต่้อเดือน ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 

15,587.50 
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CdsName CdsValues 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.05 

8.ผลงานทางวชิาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - 
จ านวนรวมของผลงานนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

- 

- - - -จ  านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง  - 
- - - -จ  านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ 

- 

- - - -จ  านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจทั  าเป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

- 

- - - -ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร - 
- - - -จ  านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
- - - -จ  านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจทั  าเป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไป
และแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

- - - -จ  านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ีปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล
ระดบันานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

- 

- - - -ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร - 
- - - -จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 
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CdsName CdsValues 
- - - -จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - 
- ---จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - 
- ---จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ - 
- ---จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 
9.ผลงานทางวชิาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - 
จ านวนรวมของผลงานนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

- 

- ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ  - 
- ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

- 

- ---ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร - 
- ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
- ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจทั  าเป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไป
และแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

- ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ีปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบั
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

- 

- ---ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร - 
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CdsName CdsValues 
- ---จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - 
- ---จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - 
- ---จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ - 
- ---จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 

6)  

หมายเหตุ :   
ขอ้มูลผลการด าเนินงานทัว่ไป ยดึตามปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 
ขอ้มูลงบประมาณ เช่น เงินทุนวจิยั ยดึตามปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กนัยายน 2562) 
ขอ้มูลผลงาน Publication ยดึตามปี พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธนัวาคม 2562) 
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ภาคผนวก 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลกัสูตร 

 

1. นางปรัตถ   พรหมม ี

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Agribusiness Management  

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดบัปริญญาตรี 

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 

877-101 Benefit of Mankinds 1((1)-0-2) 

877-213 Quantitative Analysis for Agribusiness Economics and Management II 3((3)-0-6) 

877-312 Management and Strategy in Agribusiness 3((3)-0-6) 

877-332 Basic Econometrics 3((3)-0-6) 

877-336 Philosophy of Sufficiency Economy and Applications 3((2)-2-5) 

877-411 Rubber Economy 3((3)-0-6) 

877-497 Seminar in Agribusiness Economics and Management 1((1)-0-3) 

877-498 Research Project in Agribusiness Economics and Management 3((3)-0-9) 

879-321 Agribusiness and Management 3((3)-0-6) 
 

ภาระงานสอนระดบัปริญญาโท 

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 

878-511 Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy 6((6)-0-12) 

878-512 ASEAN Economy and Agribusiness Experience 6((6)-0-12) 

878-515 Research Methods in Agribusiness Management 3((3)-0-6) 

878-522 Quantitative Analysis in Agribusiness Management 3((3)-0-6) 

878-528 Data Management and Information in Agribusiness 3((3)-0-6) 

878-597 Minor Thesis 3(0-9-0) 

878-598 Thesis 18(0-54-0) 

878-599 Thesis 36(0-108-0) 
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ผลงานวิจยัและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

ผลงานวิจยัที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

Promme P., John K.M. Kowornu, Jourdain D., Shivakoti G. P., and Soni P. (2017). Factors influencing rubber 

marketing by smallholder farmers in Thailand.  Development in Practice.  27(6) August 2017: 865-

879. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09614524.2017.1340930 

Arisara Romyen, Jianxu Liu, Songsak Sriboonchitta, Parinya Cherdchom and Paratta Prommee. (2019). 

Assessing regional economic performance in the southern Thailand Special Economic Zone using 
a Vine-COPAR model. Economies 2019. 7(2): 1-10. https://econpapers.repec.org 

/article/gamjecomi/v_3a7_3ay_3a2019_3ai_3a2_3ap_3a30-_3ad_3a219442.htm 
 

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมกีารตพีมิพ์รวมเล่ม 
  - 
 

หนังสือ ต ารา คู่มือ   

ปริญญา  เฉิดโฉม และปรัตถ พรหมมี. (2557). รูปแบบของส่ือและเน้ือหาเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่เหมาะสม

กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใต้. หนงัสือสวนยาง ไมย้าง น ้ ายางและยางแผน่ ชุดความรู้ ม.อ.: ยางพาราเล่ม 1. 

ส านกัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์: โอ.เอส. Printing House. 72-76. https://rdo.psu.ac.th/th/ 

images/D3/Dissemination/Knowledge/KNL-No-4-57.pdf 
 

ผลงานวจิยั 

ปริญญา เฉิดโฉม ปรัตถ พรหมมี และ อริศรา ร่มเยน็. (2559). การเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. (รายงานฉบบั

สมบูรณ์). http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11258/1/413269.pdf 

อารี  วิบูลยพ์งศ์ ปรัตถ พรหมมี อรอนงค์ ลองพิชยั  ไชยยะ  คงมณี พิชญา บุญศรีรัตน์ ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล และคณะ. 

( 2560) .  รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ จั ง ห วั ด ส ง ข ล า สู่ ค ว า ม ยั่ ง ยื น .  ส ก ว .  ร่ ว ม กั บ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. (รายงานฉบบัสมบูรณ์) 

อารี  วิบูลยพ์งศ์ ปรัตถ พรหมมี อรอนงค์ ลองพิชยั  ไชยยะ  คงมณี พิชญา บุญศรีรัตน์ ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล และคณะ. 

(2560). โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .  (รายงานฉบับสมบูรณ์ ) . 

https://www.osmsouth-border.go.th/files/com_news_strategy/2017-11_fd8549c27b07992.pdf 
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อารี  วิบูลยพ์งศ ์ปริญญา เฉิดโฉม ปรัตถ พรหมมี นิตยา ขวญัแกว้  และภูริพรรห์ กาลเนาวกุล. (2560). ผลกระทบของการ

ขยายเวลาเปิดด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ 24 ช่ัวโมง. จงัหวดัสงขลา ร่วมกบั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

(รายงานฉบบัสมบูรณ์). 

ปรัตถ พรหมมี ปริญญา เฉิดโฉม นิตยา ขวญัแกว้ และภูริพรรห์ กาลเนาวกุล. (2562). ศักยภาพและความเป็นไปได้ใน
การพฒันาพื้นที่ปลอดภาษ ี(Duty Free Zone) ในเขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลา กรณีศึกษาพื้นที่เศรษฐกจิบริเวณ
ด่านนอกและปาดังเบซาร์. จงัหวดัสงขลา ร่วมกบั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. (รายงานฉบบัสมบูรณ์). 
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2. นางสาวอรอนงค์   ลองพชัิย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Agricultural System and Engineering  

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดบัปริญญาตรี 

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 

877-113 Principles of Microeconomics 3((3)-0-6) 

877-214 Introduction to Agribusiness 3((3)-0-6) 

877-215 Agricultural Production Economics and Agro-industry 3((3)-0-6) 

877-411 Rubber Economy 3((3)-0-6) 

877-412 Principles of Project Analysis 3((3)-0-6) 

877-381 Internship in Agribusiness Economics and Management 350 ชัว่โมง 

877-481 Cooperative Education Preparation 30 ชัว่โมง 

877-482 Cooperative Education in Agribusiness Economics and Management 9((0)-27-0) 

877-497 Seminar in Agribusiness Economics and Management 1((1)-0-3) 

877-498 Research Project in Agribusiness Economics and Management 3((3)-0-9) 

879-313 Modern Farm Management 3((3)-0-6) 
 

ภาระงานสอนระดบัปริญญาโท  

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 

878-501 Overview of Agribusiness World 3((3)-0-6) 

878-521 ASEAN Economy and Agribusiness Experience 6((6)-0-12) 

878-523 Economics for Agribusiness Management 3((3)-0-6) 

878-597 Minor Thesis 3(0-9-0) 

878-598 Thesis 18(0-54-0) 

878-599 Thesis 36(0-108-0) 
 

ผลงานวิจยัและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

ผลงานวิจยัที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 
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บญัชา สมบูรณ์สุข วนัชยั ธรรมสัจการ ปริญญา เฉิดโฉม อรอนงค์ ลองพิชยั และปุรวิชญ ์พิทยาภินนัท์. (2558). 

ศกัยภาพ ความสามารถและการพฒันาแรงงานจา้งในระบบการผลิตยางพาราขนาดเลก็: บทเรียนจากพ้ืนท่ี

ปลูกยางพาราดั้งเดิม จงัหวดัสงขลา. Kasetsart Journal Social Sciences. 38(1): 74-87. 

Longpichai O.  and Kongmanee C.  (2019) .  Rubber Farmers’  Risk Perception in Southern Thailand. 

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

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมกีารตพีมิพ์รวมเล่ม 
  - 
 

หนังสือ ต ารา คู่มือ   

 - 
 

ผลงานวจิยั 

อารี  วิบูลยพ์งศ์ ปรัตถ พรหมมี อรอนงค์ ลองพิชยั  ไชยยะ  คงมณี พิชญา บุญศรีรัตน์ ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล และคณะ. 

( 2560) .  รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ จั ง ห วั ด ส ง ข ล า สู่ ค ว า ม ยั่ ง ยื น .  ส ก ว .  ร่ ว ม กั บ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. (รายงานฉบบัสมบูรณ์) 

อารี  วิบูลยพ์งศ์ ปรัตถ พรหมมี อรอนงค์ ลองพิชยั  ไชยยะ  คงมณี พิชญา บุญศรีรัตน์ ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล และคณะ. 

(2560). โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .  (รายงานฉบับสมบูรณ์ ) . 

https://www.osmsouth-border.go.th/files/com_news_strategy/2017-11_fd8549c27b07992.pdf 

ไชยยะ คงมณี และอรอนงค ์ลองพิชยั . 2560. การรับรู้ความเส่ียง และกลยุทธ์จัดการความเส่ียงของเกษตรกรสวนยางใน
ภาคใต้ ประเทศไทย. สกว. ร่วมกบั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. (รายงานฉบบัสมบูรณ์). https://elibrary.trf. 
or.th/project_content.asp?PJID=RDG5920018 
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3. นายไชยยะ คงมณี 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Economics Science 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
 

ภาระงานสอนระดบัปริญญาตรี 

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 

877-211 Microeconomics and Applications 3((3)-0-6) 

877-212 Macroeconomics and Applications 3((3)-0-6) 

877-214 Introduction to Agribusiness 3((3)-0-6) 

877-319 Research Methods in Agribusiness Economics and Management 3((2)-2-5) 

877-336 Philosophy of Sufficiency Economy and Applications 3((2)-2-5) 

877-411 Rubber Economy 3((3)-0-6) 

877-433 Agricultural and Agribusiness Policy 3((3)-0-6) 

877-437 Strategic Management in Agribusiness 3((3)-0-6) 

879-424 Entrepreneurship in Agribusiness 3((3)-0-6) 
 

ภาระงานสอนระดบัปริญญาโท 

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 

878-511 Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy 6((6)-0-12) 

878-515 Research Methods in Agribusiness Management 3((3)-0-6) 

878-523 Economics for Agribusiness Management 3((3)-0-6) 

878-528 Data Management and Information in Agribusiness 3((3)-0-6) 

878-597 Minor Thesis 3(0-9-0) 

878-598 Thesis 18(0-54-0) 

878-599 Thesis 36(0-108-0) 
 

ผลงานวิจยัและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

ผลงานวิจยัที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 
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บัญชา สมบูรณ์สุข และไชยยะ คงมณี. (2561). สาเหตุของปัญหาในการขับเคล่ือนสวนยางพาราท่ีมีความ

หลากหลายระบบการผลิต: รากเหงา้ของปัญหาและทางเลือกของเกษตรกรสวนยางพาราภายใตภ้าวะราคายาง

ตกต ่า. Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University. 1(3): 

1-16. 

ไชยยะ คงมณี พลากร สัตย์ซ่ือ และปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์. (2561). ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของ

โครงการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ในชุดโครงการการพฒันาอุตสาหกรรมยางพารา.วารสารการจัดการสมัยใหม่. 

16(2): กรกฎาคม – ธนัวาคม: 43-56. 

Chambon, B. , Ruf, F. , Kongmanee, C. , and S.  Angthong.  (2016). Can the cocoa cycle model explain the 

continuous growth of the rubber (Hevea brasiliensis) sector for more than a century in Thailand?. 

Journal of Rural Studies. 44(April): 187-197. 

Kongmanee C. , Jongrungrot V. , Somboonsuke B. , and Phitthayaphinant P.  (2017).  A Simple Method of 
Potential Biomass Feasibility:  A Case Study of Potential Rubberwood Biomass Feasibility as Feed 
stock for a Very Small Biomass Power Plant in the Three Southern Border Provinces. WMS Journal 
of Management. 6(3): 93-106. 

Somboonsukea B., Kongmanee C., Thongtrai N. and Phitthayaphinant P. (2018). Potential of para-rubber 
production in Thailand: Production technology management, problems and suggestions for yield 
improvement. Kasetsart Journal of Social Sciences. 39:645-659. 

Somboonsuke, B., Phitthayaphinant, P., Sdoodee, S., and Kongmanee, C. (2018). Farmers' perceptions of 
impacts of climate variability on agriculture and adaptation strategies in Songkhla Lake basin. 
Kasetsart Journal of Social Sciences. 39(2): May-August 2018: 277-283. 

Kongmanee, C., Satsue, P., and Phitthayaphinant, P. (2018). Factors affecting achievement and impacts of 
research projects in project package of para-rubber industry development.  Applied Economics 
Journal. 25(2) December 2018: 1-18. 

Longpichai O. and Kongmanee C.. 2019. Rubber Farmers’ Risk Perception in Southern Thailand. Parichart 
Journal. Thaksin University 32(2): 134-146. 

Kongmanee C. , Satsue P.  and Phitthayaphinant P.  (2019). Output and outcome of para-rubber research 
projects under para-rubber industry development project package.   Kasetsart Journal of Social 
Sciences. 40(3): 774–782. 

Kongmanee C.  and Ahmed F.  (2019) .  Detecting Trajectories in Rubber Farms in Southern Thailand. 
International Journal of Recent Technology and Engineering. 8 (Issue-2S): 633-642. 
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ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมกีารตพีมิพ์รวมเล่ม 
  - 
 

หนังสือ ต ารา คู่มือ 
สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และไชยยะ คงมณี. (2560). บทสังเคราะห์ปัญหายางพาราไทยและข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วม

ยาง. สงขลา: สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  http://hsmi.psu.ac.th/?p=670 
 

ผลงานวิจยั 
อารี  วิบูลยพ์งศ์ ปรัตถ พรหมมี อรอนงค์ ลองพิชยั  ไชยยะ  คงมณี พิชญา บุญศรีรัตน์ ภูริพรรห์ กาลเนาวกุลและคณะ. 

(2560). โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนร่วมกับมหา วิทยาลัยสงขลานค รินทร์ .  ( ร ายงานฉบับสมบูรณ์ ) . 
https://www.osmsouth-border.go.th/files/com_news_strategy/2017-11_fd8549c27b07992.pdf 

อารี  วิบูลยพ์งศ์ ปรัตถ พรหมมี อรอนงค์ ลองพิชยั  ไชยยะ  คงมณี พิชญา บุญศรีรัตน์ ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล และคณะ. 
( 2560) .  รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ จั ง ห วั ด ส ง ข ล า สู่ ค ว า ม ยั่ ง ยื น .  ส ก ว .  ร่ ว ม กั บ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. (รายงานฉบบัสมบูรณ์) 

ไชยยะ คงมณี และอรอนงค ์ลองพิชยั . (2560). การรับรู้ความเส่ียง และกลยุทธ์จัดการความเส่ียงของเกษตรกรสวนยางใน
ภาคใต้  ประเทศไทย .  สกว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ). 
https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5920018 
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4. นางสาวนิตยา ขวญัแก้ว 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศ.ม. สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรเดมิ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 

877-215 คณิตศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 

877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

877-324 การประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ธุรกิจเกษตร 

3(2-2-5) 

877-328 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 

877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 350 ชัว่โมง 

877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 9(0-27-0) 

877-497 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 

877-498 โครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 
 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 3((3)-0-6) 

877-213 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ

จดัการ 2             

3((3)-0-6) 

877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 

877-313 การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3((2)-2-5) 

877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 

877-381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 350 ชัว่โมง 

877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 9((0) -27-0) 

877-497 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1((1)-0-3) 

877-498 โครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((0)-0-9) 



149 

 
 

ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

ผลงานวจิยั 

1. นิตยา ขวญัแกว้ ปรัตถ พรหมมี  และคณะ. (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ืองศักยภาพและความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาพื้นที่ปลอดภาษี (Duty Free Zone) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา กรณีศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจ

บริเวณด่านอกและปาดงัเบซาร์.  

  แหล่งทุน: ส านกังานจงัหวดัสงขลาร่วมกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  

  วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมใหทุ้น:  1 กนัยายน 2561. 

2. ปรัตถ พรหมมี  นิตยา ขวญัแกว้  และ คณะ. (2560). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ืองผลกระทบของการขยายเวลา

เปิดด่านสะเดาและด่านปาดงัเบซาร์ 24 ช่ัวโมง.จงัหวดัสงขลา ร่วมกบั มหาวิทยาลยัสงขลา-นครินทร์.  

  แหล่งทุน: ส านกังานจงัหวดัสงขลาร่วมกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  

  วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมใหทุ้น:  1 พฤษภาคม 2560. 

3. อารี วิบูลยพ์งศ ์ นิตยา ขวญัแกว้ และคณะ. (2560). รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ เร่ืองโครงการ จดัท าแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). กลุ่มจงัหวดัภาคใต้

ชายแดนร่วมกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  

  แหล่งทุน: กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดนร่วมกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  

  วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมใหทุ้น:  1 สิงหาคม 2560. 
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5. นายเฉลิม ใจตั้ง 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศ.ม. สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ 

 ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์
 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรอ่ืน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

875-101 ประโยชนเ์พ่ือนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 

875-213 เศรษฐศาสตร์จุลภาค2 3(3-0-6) 

875-341 เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6) 

875-416 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

875-417 โครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-9) 

875-448 ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

รหัส ช่ือวชิา หน่วยกติ 

877-101 ประโยชนเ์พ่ือนมนุษย ์ 1((0)-0-3) 

877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์ 3((3)-0-6) 

877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 

877-352 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท 3((3)-0-6) 

877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 3((3)-0-6) 

877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 3((3)-0-6) 

877-466 การคา้ระหวา่งประเทศส าหรับสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 

877-497 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1((1)-0-3) 

877-498 โครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((0)-0-9) 
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ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

ผลงานวจิยั 
1. พิญชา บุญศรีรัตน ์และ เฉลิม ใจตั้ง, 2558, รายวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “การประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

โครงการพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ระยะท่ี 1 โครงการวิจยัเร่ืองการพฒันาเทคโนโลยีการหล่อ

โลหะแบบใหม่", มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

  แหล่งทุน: งบประมาณมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

  วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมใหทุ้น:  กมุภาพนัธ์ 2558 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. อารี วิบูลยพ์งศ์ และ เฉลิม ใจตั้ง, 2558, รายวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “โครงการ 1 

คณะ  1 ชุ ม ชน เ ข้ม แ ข็ ง :  ก า ร ศึ กษ า ค ว า มต้อ ง ก า ร ข อ งนัก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ น พ้ื น ท่ี ช ะ แ ล้ ” ,  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

  แหล่งทุน: งบประมาณมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

  วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมใหทุ้น:  พฤษภาคม 2558 

3. กลัยาณี พรพิเนตพงศ,์ สินาด ตรีวรรณไชย, โสภิณ จิระเกียรติกุล, สุก าพล จงวิไลเกษม, เฉลิม ใจตั้ง, และ สม

ฤทยั ทะสดวก, 2559, รายวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “การพฒันาเมืองชายฝ่ังเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

กรณีศึกษาจงัหวดักระบ่ี”, แผนงานนโยบายสาธารณะเพ่ือการพฒันาอนาคตของเมือง. 

  แหล่งทุน: แผนงานนโยบายสาธารณะเพ่ือการพฒันาอนาคตของเมือง 

  วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมใหทุ้น:  ตุลาคม 2558 

4. กลัยาณี พรพิเนตพงศ์, สุก าพล จงวิไลเกษม, สินาด ตรีวรรณไชย, ศกัด์ิชัย คีรีพฒัน์, โสภิณ จิระเกียรติกุล, 

ปพิชญา แซ่ล่ิม, และ เฉลิม ใจตั้ง, 2559, รายวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “The Effects of Community-led 

Marine Protected Areas on Fishery Resource and Productivity in Southern Thailand” , 

Economy and Environment Program for Southeast Asia. 

  แหล่งทุน: Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) 

  วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมใหทุ้น:  30 พฤศจิกายน 2558 

5. พิญชา บุญศรีรัตน์, เฉลิม ใจตั้ง และ ทศพร มะหะหมดั, 2561, รายวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “Thailand SME 

Promotional Master Plan: Moving towards Sustainability?”, ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั.  

  แหล่งทุน: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั ฝ่ายนโยบายขา้มชาติและความสมัพนัธ์ขา้มชาติ 

  วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมใหทุ้น:  25 มิถุนายน 2561 
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6. ศิวาพร ฟองทอง, เริงชยั ตนัสุชาติ, และ เฉลิม ใจตั้ง, 2562, รายวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “การส ารวจสถานการณ์

วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม (Micro and Small Enterprises: MSE) เพ่ือศึกษาปัจจยัในการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ”, ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม.  

  แหล่งทุน: ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

  วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมใหทุ้น:  16 สิงหาคม 2562 

7. ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์, เฉลิม ใจตั้ง, และ เริงชยั ตนัสุชาติ 2562, รายวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “การจดัท าดชันี

ความเช่ือมั่นผูป้ระกอบการ SME รายเดือน ปี 2563 (SME sentiment index)”, ส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.  

  แหล่งทุน: ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

  วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมใหทุ้น:  2 มกราคม 2563 

 

ผลงานวชิาการ 

1. เฉลิม ใจตั้ง. (2559). อุปสงค์การท่องเท่ียววิถีชุมชนของนักท่องเท่ียว: กรณีศึกษาชุมชนชะแล้ จังหวัดสงขลา . 

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์คร้ังท่ี 10 (หน้า 419-420). เชียงใหม่: คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

2. Pornpinatepong, K. , Chongwilaikasaem, S. , Treewanchai, S. , Kiripat, S. , Jirakiattikul, S. , Saelim, P. , 

& Jaitang, C.  ( 2017) .  The Impact of Community- led Marine Conversation on Fishery 

Resouces-  a Report from Thailand.  Economy and Environment Partnership for Southeast 

Asia. 

3. Jaitang, C., Maneejuk, P., & Yamaka, W. (2019). Multivariate Copula based SUR-Probit Model: with 

an Application to Insolvency Probability of Enterprises.  The 7th of The International 

Symposium on Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making.  Nara, 

pp. 59-68.  

4. Jaitang C., Maneejuk P., Wiboonpongse A., Sriboonchitta S. (2018). Analysis of Thailand’s Foreign 

Direct Investment in CLMV Countries Using SUR Model with Missing Data.  Predictive 

Econometrics and Big Data (pp. 408-421). TES 2018. Studies in Computational Intelligence, 

vol 753. Springer, Cham 
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5. Jaitang C., Maneejuk P., Wiboonpongse A., Sriboonchitta S. (2019). Analysis of Small and Medium-

Sized Enterprises’ Insolvency Probability by Financial Statements Using Probit Kink Model: 

Manufacture Sector in Songkhla Province, Thailand.  Structural Changes and their 

Econometric Modeling (pp. 607-619). TES 2019. Studies in Computational Intelligence, vol 

808. Springer, Cham 

6. Jaitang C., Maneejuk P., Boonsrirat P. (2020). Sustainable Entrepreneurship on Thailand’s SMEs. 

Structural Changes and their Econometric Modeling.TES 2020.Studies in Computational 

Intelligence, Springer, Cham 
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6. นางสุธัญญา ทองรักษ์     

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Agricultural Economics 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดบัปริญญาตรี  

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 

001-101 ASEAN Studies 2((2)-0-4) 

145-220 Animal Husbandry and Herd Health Management 3(3-0-6) 

877-111 Economic Crops 2((2)-0-4) 

877-221 Introduction to Agricultural Economics 3((3)-0-6) 

877-317 Land and Resource Management for Agriculture 2((2)-0-4) 

877-319 Research Methods in Agribusiness Economics and Management 3((2)-2-5) 

877-327 Natural Resource and Environ Economics 3((3)-0-6) 

877-498 Research Project in Agricultural Economics 3((3)-0-9) 

879-403 Fishery Economics 3((3)-0-6) 
 

ภาระงานสอนระดบัปริญญาโท 

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 

878-501 Overview of Agribusiness World 3((3)-0-6) 

878-515 Research Methods in Agribusiness Management 3((3)-0-6) 

878-521 ASEAN Economy and Agribusiness Experience 6((6)-0-12) 

878-597 Minor Thesis 3(0-9-0) 

878-598 Thesis 18(0-54-0) 

878-599 Thesis 36(0-108-0) 
 

ผลงานวิจยัและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

ผลงานวิจยัที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Lecturer/SubjectDetail.aspx?section=256220017775015501
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จกัรกฤษณ์ กนัแสงแกว้ สุธัญญา ทองรักษ ์และ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั. (2563). ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตาม

มาตรฐานการผลิตปาลม์น ้ามนัอย่างย ัง่ยืนของเกษตรกรรายย่อยในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี. วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 8(3) เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2563. 

ติยพร ชูโฉม สิริรัตน ์เกียรติปฐมชยั และสุธญัญา ทองรักษ.์ (2563). พฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตและความเตม็ใจท่ี

จะจ่ายส าหรับโยเกิร์ตท่ีใชบ้รรจุภณัฑย์่อยสลายไดข้องผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา. วารสาร

วจิยั มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 8(2) เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563. 

สุธญัญา ทองรักษ ์สิริรัตน ์เกียรติปฐมชยั และธีระพงศ ์จนัทรนิยม. (2561). การพฒันาเกษตรกรรายยอ่ยแบบมีส่วน

ร่วมในการผลิตปาลม์น ้ ามนัอย่างย ัง่ยืน: กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพพิทกัษป์าลม์ อ าเภอสิเกา 

จงัหวดัตรัง. วารสารวจิยัเพ่ือการพฒันาเชิงพื้นที่. 10(3) เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน: 185-199. 

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. 
 

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมกีารตพีมิพ์รวมเล่ม 
  - 
 

หนังสือ ต ารา คู่มือ 

สุธญัญา ทองรักษ ์สิริรัตน ์เกียรติปฐมชยั ธีระพงศ ์จนัทรนิยม และธิตินยั พงศพิ์ริยะกิจ. (2561). สารพนัปัญหาคาใจ

ปาล์มน ้ามัน (โครงการพฒันากลุ่มเกษตรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาลม์น ้ ามนัอย่างย ัง่ยืนตาม

มาตรฐาน GAP และ RSPO) .  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) :  63 หน้า . 

http://www.arda.or.th/ebook/file/11etcPalm_61.pdf 

สุธญัญา ทองรักษ,์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั และ ธีระพงศ ์จนัทรนิยม. 2562. การผลิตปาล์มน ้ามันอย่างยั่งยืน: คู่มือ

ส าหรับเกษตรกรรายย่อย. ร้านนคร อินเตอร์พร้ิน: นครศรีธรรมราช. 
 

ผลงานวจิยั 

สุธัญญา ทองรักษ ์สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั และ ธีระพงศ์ จนัทรนิยม. (2560). โครงการพฒันากลุ่มเกษตรรายย่อย

อ ย่ า ง มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ผ ลิ ต ป า ล์ ม น ้ า มั น อ ย่ า ง ย ั่ ง ยื น ต า ม ม า ต ร ฐ า น  GAP แ ล ะ  RSPO. 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. http://www.stdb.most.go.th/research_detail.aspx?ResearchId=90712 
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สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ ธีระพงศ์ จนัทรนิยม. (2562). โครงการศึกษาการน ามาตรฐาน

หลักการผลิตปาล์มน ้ ามันและน ้ ามันปาล์มอย่างย ั่งยืนของประเทศไทย (TSPO)  ไปปฏิบัติ ใช้. 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
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7. นางสาวสิริรัตน์   เกยีรตปิฐมชัย  

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Agricultural Economics 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดบัปริญญาตรี  

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 

878-221 Introduction to Agricultural Economics 3((3)-0-6) 

877-222 Farm Business Management 3((3)-0-6) 

877-323 Principles of Agricultural Marketing and Product Prices 3((3)-0-6) 

877-428 Principles of Project Analysis 3((3)-0-6) 

877-497 Seminar in Agricultural Economics 1((1)-0-3) 

877-498 Research Project in Agricultural Economics 3((3)-0-9) 

879-302 Farm Business Management for Agriculturalist 3((3)-0-6) 

879-313 Modern Farm Management 3((3)-0-6) 
 

ภาระงานสอนระดบัปริญญาโท 

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 

878-511 Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy 6((6)-0-12) 

878-512 Marketing Analysis and Management in Agribusiness 6((6)-0-12) 

878-521 ASEAN Economy and Agribusiness Experience 6((6)-0-12) 

878-597 Minor Thesis 3(0-9-0) 

878-598 Thesis 18(0-54-0) 

878-599 Thesis 36(0-108-0) 
 

ผลงานวิจยัและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

ผลงานวิจยัที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

จกัรกฤษณ์ กนัแสงแกว้ สุธัญญา ทองรักษ ์และ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั. (2563). ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตาม

มาตรฐานการผลิตปาลม์น ้ามนัอย่างย ัง่ยืนของเกษตรกรรายย่อยในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี. วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 8(3) เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2563. 

http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=1689
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ติยพร ชูโฉม สิริรัตน ์เกียรติปฐมชยั และสุธญัญา ทองรักษ.์ (2563). พฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตและความเตม็ใจท่ี

จะจ่ายส าหรับโยเกิร์ตท่ีใชบ้รรจุภณัฑย์่อยสลายไดข้องผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา. วารสาร

วจิยั มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 8(2) เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563. 

สุธญัญา ทองรักษ ์สิริรัตน ์เกียรติปฐมชยั และธีระพงศ ์จนัทรนิยม. (2561). การพฒันาเกษตรกรรายยอ่ยแบบมีส่วน

ร่วมในการผลิตปาล์มน ้ ามนัอย่างย ัง่ยืน: กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพพิทกัษ์ปาล์ม อ าเภอสิเกา 

จงัหวดัตรัง. วารสารวจิยัเพ่ือการพฒันาเชิงพื้นที่. 10(3) พฤษภาคม – มิถุนายน: 185-199. 

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. http://dx.doi.org/10.18551/rjoas.2016-01.01  

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. 
 

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมกีารตพีมิพ์รวมเล่ม 
  - 
 

หนังสือ ต ารา คู่มือ 

สุธญัญา ทองรักษ ์สิริรัตน ์เกียรติปฐมชยั ธีระพงศ ์จนัทรนิยม และธิตินยั พงศพิ์ริยะกิจ. (2561). สารพนัปัญหาคาใจ

ปาล์มน ้ามัน (โครงการพฒันากลุ่มเกษตรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาลม์น ้ ามนัอย่างย ัง่ยืนตาม

มาตรฐาน GAP และ RSPO) .  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) :  63 หน้า . 

http://www.arda.or.th/ebook/file/11etcPalm_61.pdf 

สุธญัญา ทองรักษ,์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั และ ธีระพงศ ์จนัทรนิยม. 2562. การผลิตปาล์มน ้ามันอย่างยั่งยืน: คู่มือ

ส าหรับเกษตรกรรายย่อย. ร้านนคร อินเตอร์พร้ิน: นครศรีธรรมราช. 
 

ผลงานวจิยั 

สุธัญญา ทองรักษ ์สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั และ ธีระพงศ์ จนัทรนิยม. (2560). โครงการพฒันากลุ่มเกษตรรายย่อย

อ ย่ า ง มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ผ ลิ ต ป า ล์ ม น ้ า มั น อ ย่ า ง ย ั่ ง ยื น ต า ม ม า ต ร ฐ า น  GAP แ ล ะ  RSPO. 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. http://www.stdb.most.go.th/research_detail.aspx?ResearchId=90712 
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สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ ธีระพงศ์ จนัทรนิยม. (2562). โครงการศึกษาการน ามาตรฐาน

หลักการผลิตปาล์มน ้ ามันและน ้ ามันปาล์มอย่างย ั่งยืนของประเทศไทย (TSPO)  ไปปฏิบัติใช้. 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

 
 
 
  



160 

 
 

8. Mrs. Ferdoushi Ahmed 
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ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
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ผลงานวิจยัและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

ผลงานวิจยัที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 
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Banking Sector in Bangladesh.  International Journal of Economics and Financial Issues.  6(4): 

1778-1783.  [Indexed by SCOPUS] 

Siwar, C., Ahmed, F., Zahari, S.Z., Idris, N.D.M. Mia, M. S. & Bashawir, A. (2016). Poverty Mapping and Assessing 

the Relationship between Poverty and Socio-demographic Characteristics of Households: A Study in 

Kelantan, Malaysia. Journal of Environmental Science and Technology. 9(6): 407-416 [Indexed 

by SCOPUS] 

Siwar, C. , Ahmed, F. , Bashawir, A. , & Mia, M.S.  (2016) .  Urbanization and Urban Poverty in Malaysia: 

Consequences and Vulnerability. Journal of Applied Sciences. 16(4): 154-160 [Indexed by ERA] 
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Thailand:  A Review.  International Journal of Economic Research.  14(15):  381-397 [ Indexed by 
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Challenges. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). ISSN: 2277-
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ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมกีารตพีมิพ์รวมเล่ม 
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หนังสือ ต ารา คู่มือ 
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ผลงานวิจยั 
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9. นางอริศรา ร่มเยน็ เณรานนท์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Economics  

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
 

ภาระงานสอนระดบัปริญญาตรี 

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 
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877-114 Principles of Macroeconomics 3((3)-0-6) 

877-327 Natural Resource and Environ Economics 3((3)-0-6) 
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ภาระงานสอนระดบัปริญญาโท 
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878-598 Thesis 18(0-54-0) 
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ผลงานวิจยัที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

Sutiphotinun, T., Neranon, P., Vessakosol, P., Romyen, A., Hiransoog, C., and Sookgaew, J. (2020). A 

Human-Inspired Control Strategy: A Framework for Seamless Human-Robot Handovers. Journal of 

Mechanical Engineering Research & Developments. 3(1): 235-245. 

https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Lecturer/SubjectDetail.aspx?section=256220022597015501
https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Lecturer/SubjectDetail.aspx?section=256220017775015501
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Arisara Romyen, Jianxu Liu, Songsak Sriboonchitta, Parinya Cherdchom and Paratta Prommee. (2019). 
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a Vine-COPAR model. Economies 2019. 7(2): 1-10. https://econpapers.repec.org/article/ 
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Romeyn, A., Liu, J., & Sriboonchitta, S. (2019). Export–Output Growth Nexus Using Threshold VAR and 

VEC Models: Empirical Evidence from Thailand. Economies - the Special Issue Computational 

Macroeconomics 2019. 7(2), 60.   

Romyen, A., Chaiboonsri, C., Wannapan, S., & Sriboonchitta, S.. (2019). Multi-Process-Based Maximum 

Entropy Bootstrapping Estimator: Application for Net Foreign Direct Investment in ASEAN. 

Economies - the Special Issue Computational Macroeconomics 2019. 7(3), 64.  

Romyen, A, Satsue, P., & Charernjiratragul. S. (2018). Investigation of rubber-based intercropping system in 

Southern Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences. 39(1): 135-142. 
 

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมกีารตพีมิพ์รวมเล่ม 

Romyen, A. , Wannapan, S. , & Chaiboonsri, C.  (2018). Bayesian extreme value optimization algorithm: 

Application to forecast the rubber futures in futures exchange markets.  TES:  International 

Conference of the Thailand Econometrics Society.  Studies in Computational Intelligence: Structural 

Changes and their Econometric Modeling. Springer, 808: 582-595. 

Romyen, A., Liu, J., and Sriboonchitta, S. (2018). Impact of Trade Liberalization on Economic Growth in 

ASEAN:  Copula- Based Seemingly Unrelated Regression Model.  The Sixth International 

Symposium on Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making.  ( IUKM 2018) , 

Lecture Notes in Computer Science. Springer, Cham. 10758: 349-360. 
 

หนังสือ ต ารา คู่มือ 
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ผลงานวจิยั 

ปริญญา เฉิดโฉม ปรัตถ พรหมมี และ อริศรา ร่มเยน็. (2559). การเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. (รายงานฉบบั

สมบูรณ์). http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11258/1/413269.pdf 

https://econpapers.repec.org/article/
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10. นายภูริพรรห์   กาลเนาวกลุ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด    M.A.   สาขาวิชา  Global Business    

    M.B.A. สาขาวิชา  International  Entrepreneurship 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
 

ภาระงานสอนระดบัปริญญาตรี 

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 
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ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

รหสั ช่ือวิชา หน่วยกิต 
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878-524 Strategic Management in Agribusiness 3((3)-0-6) 

878-525 International Agribusiness Management 3((3)-0-6) 
 

ผลงานวิจยัและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

ผลงานวิจยัที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

  - 
 

หนังสือ ต ารา คู่มือ 

  - 
 

ผลงานวิจยั 

อารี  วิบูลยพ์งศ์ ปรัตถ พรหมมี อรอนงค์ ลองพิชยั  ไชยยะ  คงมณี พิชญา บุญศรีรัตน์ ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล และคณะ. 

( 2560) .  รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ จั ง ห วั ด ส ง ข ล า สู่ ค ว า ม ยั่ ง ยื น .  ส ก ว .  ร่ ว ม กั บ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. (รายงานฉบบัสมบูรณ์) 

อารี วิบูลยพ์งศ์ ปรัตถ พรหมมี อรอนงค์ ลองพิชยั ไชยยะ  คงมณี พิชญา บุญศรีรัตน์ ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล และคณะ. 

(2560). โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). 
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กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .  (รายงานฉบับสมบูรณ์ ) . 

https://www.osmsouth-border.go.th/files/com_news_strategy/2017-11_fd8549c27b07992.pdf 

อารี  วิบูลยพ์งศ ์ปริญญา เฉิดโฉม ปรัตถ พรหมมี นิตยา ขวญัแกว้  และภูริพรรห์ กาลเนาวกุล. (2560). ผลกระทบของการ

ขยายเวลาเปิดด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ 24 ช่ัวโมง. จงัหวดัสงขลา ร่วมกบั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

(รายงานฉบบัสมบูรณ์). 

ปรัตถ พรหมมี ปริญญา เฉิดโฉม นิตยา ขวญัแกว้  และภูริพรรห์ กาลเนาวกุล. (2562). ศักยภาพและความเป็นไปได้ใน
การพฒันาพื้นที่ปลอดภาษ ี(Duty Free Zone) ในเขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลา กรณีศึกษาพื้นที่เศรษฐกจิบริเวณ
ด่านนอกและปาดังเบซาร์. จงัหวดัสงขลา ร่วมกบั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. (รายงานฉบบัสมบูรณ์). 
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