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คานา
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การบริหารหลักสูตรอันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพต่อไป
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ได้ดาเนิ น งานตามนโยบายและวิสั ย ทัศน์ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และบั ณ ฑิ ตวิทยาลั ยสหวิท ยาการ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมุ่งสู่ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
และการวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
โดยมีการวิจัยเป็นฐาน ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย ด้าน
การบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีเป้าประสงค์ให้การผลิต ปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการที่เพียบพร้อมทั้ งภูมิรู้และภูมิธรรม เป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านอาหารสุขภาพและโภชนาการเพื่อนาไปใช้สนับสนุนชุมชน อุตสาหกรรม และสังคม และมี
จิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โดยในปีการศึกษา 2559 ได้ดาเนินงานครบทุก
องค์ประกอบของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) และตามเกณฑ์ AUN QA ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมิน 11 ข้อ ดังนี้ (1) จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (2) คุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร (3) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (4) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
(5) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (6) คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (7) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (8) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ผู้สาเร็จการศึกษา (9) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (10)
อาจารย์ ที่ ป รึกษาวิทยานิ พนธ์และการค้น คว้าอิส ระในระดับบั ณ ฑิ ตศึกษามีผ ลงานวิจัยอย่างต่อเนื่ องและ
สม่าเสมอ (11) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
โดยผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งได้ดาเนินงานครบทุกข้อ
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ประกอบด้วย 11 ข้อ ดังนี้
- AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
โดยสรุปผลการประเมิน
4
- AUN.2
ข้อกาหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
โดยสรุปผลการประเมิน
4
- AUN.3
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
โดยสรุปผลการประเมิน
3

4

- AUN.4
กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
โดยสรุปผลการประเมิน
4
- AUN.5
การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
โดยสรุปผลการประเมิน
4
- AUN.6
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
โดยสรุปผลการประเมิน
3
- AUN.7
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
โดยสรุปผลการประเมิน
3
- AUN.8
คุณภาพผู้เรียน (Student Quality and Support)
โดยสรุปผลการประเมิน
4
- AUN.9
สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
โดยสรุปผลการประเมิน
3
- AUN.10 การส่งเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพ (Quality Enhancement)
โดยสรุปผลการประเมิน
3
- AUN.11 ผลผลิต (Output)
โดยสรุปผลการประเมิน
3
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บทที่ 1
ส่วนนา
1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณ ฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ เปิดสอนหลักสูตรครั้งแรก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ภายใต้สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีคณาจารย์จากสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหลักสูตรได้มีการ
ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ภายใต้สังกัด
คณะอุต สาหกรรมเกษตร โดยคณาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ต รได้ ย้ายสั งกั ด และเปลี่ ยนชื่อ จากสถานวิจั ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหารและอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ สั งกั ด คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร เป็ น บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย สห
วิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ สังกัดสานักงานอธิการบดี โดยมีการเรียนการสอนและ
วิจั ย ร่ ว มกับ คณาจารย์ เครื อ ข่ าย ซึ่งมี ค วามเชี่ ยวชาญในศาสตร์ต่ างๆ ในลั กษณะสหวิ ท ยาการซึ่ งมี ค วาม
เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรอบรู้ในศาสตร์ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โภชนาการและวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ เพื่ อ
ทางานในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารสุขภาพและโภชนาการ ทั้งในด้านการ
วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start up)
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
หลั กสู ต รปรัช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าอาหารสุ ขภาพและโภชนาการ มุ่งเน้ นให้ ดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต มี
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย เชิงลึก เพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางด้านอาหารสุขภาพและ
โภชนาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ โดยจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการ พร้อม
ทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ
หลักสูตร ดาเนินการและบริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
อาหารสุ ข ภาพ ภายใต้ สั งกั ดคณะอุ ต สาหกรรมเกษตร ซึ่ งได้ก าหนดโครงสร้างองค์ ก รและการบริห ารให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
1. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งหมด 7 หลักสูตร
2. ดาเนินการวิจัยและบริการวิชาการผ่านศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET)
3. งานสารบรรณและธุรการทั่วไปของคณะฯ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
3.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป แบ่งเป็น 5 งาน คือ
3.1.1 งานสารบรรณและธุรการภาควิชา
3.1.2 งานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.1.3 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
3.1.4 งานซ่อมบารุง
3.1.5 งานยุทธศาสตร์และการคลัง ซึ่งประกอบด้วย
- งานคลังและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
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- งานประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ แบ่งเป็น 5 งาน คือ
3.2.1 งานการจัดการศึกษา
3.2.2 งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
3.2.3 งานกิจการนักศึกษา
3.2.4 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
3.2.5 งานสารสนเทศ
4. ฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ได้แก่
4.1 นักวิทยาศาสตร์
4.2 ผู้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4.3 พนักงานประจาห้องทดลอง
4.4 พนักงานห้องปฏิบัติการ
4.5 ช่างเทคนิคและซ่อมบารุง
4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
มีนโยบายสนับสนุนให้หลักสูตรดาเนินการ ดูแล และปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามข้อกาหนดของ AUN-QA
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
 โครงสร้างหลักสูตร
 แบบ 1.1
- วิทยานิพนธ์
- *สัมมนา 1
- *สัมมนา 2
- *สัมมนา 3

48
48
1
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

 แบบ 1.2
- วิทยานิพนธ์
- *สัมมนา 1
- *สัมมนา 2
- *สัมมนา 3
* ไม่นับหน่วยกิต

72
72
1
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

 แบบ 2.1
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก

48
9
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
7

- วิทยานิพนธ์
 แบบ 2.2
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- วิทยานิพนธ์

36

หน่วยกิต

72
17
7
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร อาจให้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรีย นในบางรายวิ ช า ซึ่ งเป็ น รายวิ ช าใน
หลักสูตรอื่นๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทาวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์โดยไม่นับหน่วยกิต
 อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รายละเอียดระบุในบทที่ 2
 บุคลากรสนับสนุน
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านงานบัณฑิตศึกษา (นักวิชาการอุดมศึกษา: ส่วนกลางของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
จานวน 1 คน
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและอาหารสุขภาพ (นักวิชาการอุดมศึกษา: ผู้ประสานงาน)
จานวน 1 คน
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ (นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์)
จานวน 3 คน
 นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่อยู่ระหว่างการศึกษาในปีการศึกษา 2559
1. นางสาวณัฏฐา ปานซ้าย

5511030005 (โท-เอก)

2. นางสาว ณัชฌา พันธุ์วงษ์

5611030018

3. นางสาว วิจิตรา ปล้องบรรจง

5611030019

4. นางสาว จิรวดี กสิวุฒิ

5711030012

5. นางสาว รัตนามณี ชมชาญ

5711030015

6. MR. TOLULOPE JOSHUA ASHAOLU 5811030010
7. MISS IYIOLA OLUWAKEMI OWOLABI 5911030003
8. นาย กฤษดา แก้วยก

5911030008

 ผู้สาเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตในปีการศึกษา 2559
8

ไม่มี
 ศิษย์เก่าผู้สาเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
1. นางสาว สุรีย์พร กังสนันท์
2. นางสาว อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์
3. นางสาว ธัชชพร ไชยเจริญ
4. นางสาว ปรียา เดชอรัญ
5. นางสาว วรพนิต จันทร์สุวรรณ์
6. นางสาว ณัชฌา พันธุ์วงษ์
 งบประมาณ
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากงบประมาณแผ่นดิน ปีละ 2.6 ล้านบาท
 สิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ใช้สถานที่ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
- ห้องปฏิบัติการวิจัยของหน่วยงาน จานวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการวิจัยของอาจารย์ใน
เครือข่าย จานวน 3 ห้อง
- ห้องเรียน
- ครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนของหน่วยงาน จานวน 20 รายการ
- ห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุดส่วนกลางมหาวิทยาลัย
- ห้องพักนักศึกษา จานวน 1 ห้อง
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บทที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
ผลการดาเนินงานตาม
เกณ
เกณฑ์
ฑ์ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
- ตามเกณฑ์ ()
ที่
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()

1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11
 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3)
ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชื่อตาม มคอ. 2
และเลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชื่อปัจจุบนั
และเลขประจาตัว
ประชาชน

1.ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ*
3-1014-00958-04-4

1.ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ*
3-9301-00023-66-1

2.ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ*
3-9301-00023-66-1

2.ผศ.ดร.วัชรี สีห์ชานาญ
ธุระกิจ*
3-9098-00859-15-9
3.ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ*
3-9098-00896-42-9

3.ดร.วัชรี
สีห์ชานาญธุระกิจ
3-9098-00859-15-9
4.นางสาวจุฑา แซ่ว่อง
3-9098-00896-42-9
5.ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล

3-8499-00296-77-7

4.ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์*
3-8698-00003-68-9
5.รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
3-9001-00120-48-9

คุณวุฒิ

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
กศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วท.บ.

สาขา

สถาบัน

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมเกษตร
เภสัชศาสตร์
เคมีอินทรีย์
เคมี
เภสัชศาสตร์
เภสัชวิทยา
ชีววิทยา
ชีวเคมี
เคมีอินทรีย์
Food Engineering
วิศวกรรมอาหาร

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่ หมาย
ปี
เปิดสอน เหตุ
พ.ศ.
สัม
ตรง
พันธ์

2548
2543
2540
2550
2540
2529
2554
2550
2548
2545
2539
U. of Reading, U.K 2544
ม.เทคโนโลยีพระจอม 2537
เกล้าธนบุรี
อุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2532








หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ครบ  ไม่ครบ
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 เป็นไปตามเกณฑ์
1) เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ
2) เป็น อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ดารงตาแหน่งทาง
วิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า ผศ.ในสาขาที่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าที่ เปิ ด สอน และมี
ประสบการณ์ ในการสอน และมี ป ระสบการณ์ ในการท าวิ จั ย ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว นหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
3) เป็นอาจารย์ประจาที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ า
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................
ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4)
ตาแหน่งทางวิชาการ
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน

คุณวุฒิ

สาขา

สถาบัน

ปี
พ.ศ.

สถานภาพ

1.ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ

ปร.ด.

เทคโนโลยีชีวภาพ

ม.สงขลานครินทร์

2548

อาจารย์
ประจา


2.ผศ.ดร.วัชรี สีห์ชานาญธุระกิจ

ปร.ด.

เภสัชศาสตร์

ม.สงขลานครินทร์

2550



3.ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ

ปร.ด.

เภสัชศาสตร์

ม.สงขลานครินทร์

2554



4.ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์

ปร.ด.

ชีวเคมี

ม.สงขลานครินทร์

2545



5.รศ.ดร.นิซาอูดะห์
ระเด่นอาหมัด
6. รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล

Ph.D.

Neuroscience

2543



Ph.D.

เภสัชวิทยา

2533



7.รศ.พญ รัตนา ลีลาวัฒนา

ว.ว.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

University of Sheffield,
สหราชอาณาจักร
Monash University,
ออสเตรเลีย
ม.มหิดล

2535



8.รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

ว.ว.

กุมารเวชศาสตร์

แพทยสภา

2521



9. รศ.ดร.เถวียน วิทยา

ปร.ด.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547



10.ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง

ปร.ด.

ม.สงขลานครินทร์

2548



11.ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ

Ph.D.

เทคโนโลยีทาง
อาหาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
Packaging

Michigan State
University, สหรัฐอเมริกา

2546



ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก

ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
 เป็นไปตามเกณฑ์คือ
1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า ผศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์
ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................
ตารางที่ 1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10)
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อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
คุณวุฒิ
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

สาขา

สถาบัน

ปี
พ.ศ.

1.ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ

ปร.ด. เทคโนโลยี
ชีวภาพ

ม.สงขลานครินทร์

2548

2.ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ

ปร.ด. เภสัชศาสตร์

ม.สงขลานครินทร์

2554

3.ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์

ปร.ด. ชีวเคมี

ม.สงขลานครินทร์

2554

4.ผศ.ดร.สุนสิ า ศิริพงศ์วุฒิกร ปร.ด. เทคโนโลยี
อาหาร

ม.สงขลานครินทร์

2546

4.ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง

ม.สงขลานครินทร์

2548

ปร.ด. เทคโนโลยี
อาหาร

ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
ประสบการณ์การทาวิจัย
(จานวนนักศึกษา
ที่อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา
มี (ดังแนบ :ระบุเลข
ไม่มี
หลัก)
เอกสารอ้างอิง)
มี อ้างอิงตามเอกสาร
3 คน
CURRICULUM
VITAE (เลขอ้างอิง
1.4.1)
มี อ้างอิงตามเอกสาร
1 คน
CURRICULUM
VITAE (เลขอ้างอิง
1.4.1)
มี อ้างอิงตามเอกสาร
1 คน
CURRICULUM
VITAE (เลขอ้างอิง
1.4.1)
มี อ้างอิงตามเอกสาร
2 คน
CURRICULUM
VITAE (เลขอ้างอิง
1.4.1)
มี อ้างอิงตามเอกสาร
1 คน
CURRICULUM
VITAE (เลขอ้างอิง
1.4.1)

ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอก หรือดารงตาแหน่ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิช าที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................................
เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..........................................................................................
เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...........................................................................................
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ตารางที่ 1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6)
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
คุณวุฒิ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

สาขา

1.ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ

ปร.ด. เทคโนโลยี
ชีวภาพ

2.ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยู
ปันคิ

ปร.ด. เภสัชศาสตร์

3.ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์

ปร.ด. ชีวเคมี

4.Prof.Dr.Knud Erik
Bach Knudsen

Ph.D. Lic. agro.

5.ดร.ภานุพงศ์ พุทธรักษ์

ปร.ด. เภสัชศาสตร์

6.ผศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์

Ph.D. ชีวเคมี

ประสบการณ์
สถานภาพ
การทาวิจัย
สถาบัน
ปี พ.ศ.
มี (ดังแนบ:
ผู้ทรง
อาจารย์
ระบุเลข
ไม่มี
คุณวุฒิ
ประจา
เอกสารอ้างอิง)
ภายนอก
ม.สงขลานครินทร์
2548 มี อ้างอิงตาม

เอกสาร
CURRICULUM
VITAE
(เลขอ้างอิง1.5.1)
ม.สงขลานครินทร์
2554 มี อ้างอิงตาม

เอกสาร
CURRICULUM
VITAE
(เลขอ้างอิง1.5.1)
ม.สงขลานครินทร์
2554 มี อ้างอิงตาม

เอกสาร
CURRICULUM
VITAE
(เลขอ้างอิง1.5.1)
Royal Veterinary 1980 มี อ้างอิงตาม

and Agricultural
เอกสาร
University,
CURRICULUM
Copenhagen
VITAE
(เลขอ้างอิง1.5.1)
ม.สงขลานครินทร์ 2554 มี อ้างอิงตาม

เอกสาร
CURRICULUM
VITAE
(เลขอ้างอิง1.5.1)
ม.สงขลานครินทร์ 2548 มี อ้างอิงตาม

เอกสาร
CURRICULUM
VITAE
(เลขอ้างอิง1.5.1)

ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ
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1) เป็ น อาจารย์ ป ระจาที่ มี คุ ณ วุฒิ ไม่ ต่ากว่า ป.เอก หรือ ดารงตาแหน่ ง รศ.ขึ้น ไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 หรือ
3) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และ
ได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..............................
ตารางที่ 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7)
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์
(ระบุตาแหน่งทาง
วิชาการ)

คุณวุฒิ

สาขา

สถาบัน

1.รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่น
สกุล

Ph.D. เภสัชวิทยา

Monash
University,
ออสเตรเลีย

2.รศ.ดร.จินตนาภรณ์
วัฒนธร

ปร.ด. ประสาท
วิทยาศาสตร์

ม.มหิดล

3.ผศ.ดร.เทวี ทองแดง
คาร์รลิ า

Ph.D. Food Science

University of
Nottingham, UK

ประสบการณ์
สถานภาพ
การทาวิจัย
ปี พ.ศ. มี (ดังแนบ:ระบุ
ผู้ทรง
อาจารย์
เลข
ไม่มี
คุณวุฒิ
ประจา
เอกสารอ้างอิง)
ภายนอก
2533 มี อ้างอิงตาม

เอกสาร
CURRICULUM
VITAE
(เลขอ้างอิง
1.6.1)
2537 มี อ้างอิงตาม

เอกสาร
CURRICULUM
VITAE
(เลขอ้างอิง
1.6.1)
2544 มี อ้างอิงตาม

เอกสาร
CURRICULUM
VITAE
(เลขอ้างอิง
1.6.1)

ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ
1. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 หรือ
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3. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้ง
ให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ...........................................................................................
ตารางที่ 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)
ผู้สาเร็จการศึกษา
-

ชื่อผลงาน
-

แหล่งเผยแพร่
-

ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย
1) มีผู้สาเร็จการศึกษา....-....คน
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จานวน...-....ราย เผยแพร่ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการ....-....ราย
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.....2555......
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ..2560...
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย
สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11
 ผ่าน เพราะ ดาเนินงานผ่านทุกข้อ
 ไม่ผ่าน เพราะ ดาเนินงานไม่ผ่านข้อ.....................
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
(การเขียนผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือนาไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้)
ระดับการประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
1
ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่ คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข
มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน)
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
2
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา
3
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
หรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้
4
มีเอกสารและหลักฐานการดาเนินการตาม มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์
เกณฑ์
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์
การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์
6
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
แนวปฏิบัติชั้นนา
นา
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AUN 1
Expected Learning Outcomes
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
1.1 The expected learning outcomes
have been clearly formulated and
aligned with the vision and mission
of the university [1,2]
1.2 The expected learning outcomes
cover both subject specific and
generic (i.e. transferable) learning
outcomes [3]
1.3 The expected learning outcomes
clearly reflect the requirements of
the stakeholders [4]
Overall opinion

1

2

3

คะแนน
4


5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
หลักสูตรได้จัดทาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มคอ. 2
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทาให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งทักษะ มคอ. 2, มคอ. 5
ทั่วไป และทักษะเฉพาะ
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
ได้ดาเนินการสอบถามให้ได้มาซึ่งข้อมูลสะท้อนความต้องการของผู้ มคอ. 5, แบบสอบถาม และแบบ
มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ได้แก่ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมิน
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AUN 2
Programme Specification
Criterion 2
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and
course specifications for each programme it offers, and give detailed information
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the
programme.
2. Programme specification including course specifications describes the expected
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to
understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated;
and the relationship of the programme and its study elements.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
2.1 The information in the programme
specification is comprehensive and up-todate [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

1

2

คะแนน
3
4
5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
มี ก ารออกแบ บห ลั ก สู ต รตามข้ อ เสน อแน ะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ มคอ. 2
stakeholder
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
มีการจัดทา course syllabus ทุกภาคการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน มีการ มคอ. 3
เตรียมและปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักวิชาการ
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the
stakeholders
มีการแสดงโปรแกรมของหลักสูตรไว้ในเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยและของ มคอ. 3, แผ่นพับประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน แต่ stakeholder อาจยังเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้น้อย
หลักสูตร, เวปไซต์
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AUN 3
Programme Structure and Content
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-todate.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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

1

2

คะแนน
3
4
5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning
outcomes
หลักสูตรฯมีการออกแบบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามความ มคอ.2
ต้องการของ stakeholder และปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมให้ดีขึ้น โดย
มุ่งหวังให้ ผู้เรียนมีผลการเรียนตามทักษะ 5 ด้าน และสอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐาน TQF
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is
clear
มีความชัดเจน เพราะได้ทา curriculum mapping
curriculum mapping, มคอ.2
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ดาเนินการจัดทาโครงสร้างของหลักสูตรตาม มคอ.3
เกณฑ์ สกอ. ให้มีเนื้อหาทันสมัย แต่ในส่วนของการบูรณาการระหว่าง
รายวิชาอาจยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

23

AUN 4
Teaching and Learning Approach
Criterion 4
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy
of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by
what methods.
2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the
student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding.
3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of
learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies she
or he chooses to use.
4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed,
supportive, and cooperative learning environment.
5. In promoting responsibility in learning, teachers should:
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate
responsibly in the learning process; and
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to
assessment and modes and duration of study.
6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn
and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical
inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new ideas and
practices, etc.).
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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

1

2

คะแนน
3
4


5

6

7






ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมจัดทาหลักสูตรขึ้น แบบสอบถาม แบบประเมิน รายงานการ
เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของ stakeholders โดยมี ประชุม
การส ารวจความคิ ด เห็ น จากผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ศิ ษ ย์ เก่ า และศิ ษ ย์
ปั จจุ บั น เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับ มาดาเนิ น งานให้ ส อดคล้องตาม
แนวทางการพัฒนาของหลักสูตร
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้จัดประชุมเพื่อกาหนด มคอ.3, โครงการกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
รายวิชาที่จะเปิดแต่ละภาคการศึกษาและมอบหมายให้อาจารย์ (http://nff.psu.ac.th/index.php หั ว ข้ อ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ดาเนิน การจัดทาแผนการเรียนการ NFF ACTIVITIES)
ส อ น (ม ค อ .3) ผ่ าน ระบ บ อ อ น ไล น์ มี ก ารติ ด ต าม ให้
ข้อ เสนอแนะ แก้ ไข ปรั บ ปรุ ง และได้ รั บ ความเห็ น ชอบผ่ า น
ประธานหลักสูตร แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
4.2.2 การจัดแผนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
- มีการแบ่งสัดส่วนวิธีการประเมินจากการสอบ เพื่อวัดคะแนน
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน และการส่งรายงาน
- หลักสูตรฯมีการออกข้อสอบแบบอัตนัยเป็นภาษาอังกฤษ และ
มีการประเมินข้อสอบร่วมกันทุกครั้งก่อ นนาไปจัดสอบ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเป็นบัณฑิตศึกษาที่เน้นการคิดและวิเคราะห์
และมีความถูกต้องเชิงวิชาการ
- หลั ก สู ต รส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ย นมี กิ จ กรรมนอก
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การบริ ก ารวิ ช าการ การท ากิ จ กรรมเพื่ อ
สาธารณะประโยชน์ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
4.3.1 คณะอุ ต สาหกรรมเกษตรสนั บ สนุ น โสตทั ศ นู ป กรณ์ รายการโสตทั ศ นู ป กรณ์ หนั ง สื อ ต ารา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการ ฐานข้อมูลห้องสมุด โครงการกิจกรรมเสริม
เรีย นการสอนและการวิจัย การค้น คว้าด้วยตนเอง และสร้าง หลักสูต (http://nff.psu.ac.th/index.php
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หัวข้อ NFF ACTIVITIES)
4.3.2 มหาวิท ยาลั ย มี ความพร้ อมด้านหนั งสื อ ตาราและการ
สืบ ค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานั กทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยา
เขตหาดใหญ่ ที่มีหนังสือด้านอาหารฟังก์ชั่นและโภชนาการ
4.3.3 หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นอกห้องเรียน
บาเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมทักษะการดาเนิ นชีวิต และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
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AUN 5
Student Assessment

Criterion 5
1. Assessment covers:
a. New student admission
b. Continuous assessment during the course of study
c. Final/exit test before graduation
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme
and its courses.
3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic,
formative, and summative purposes.
4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all
concerned.
5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the
programme.
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid,
reliable and fairly administered.
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested.
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures.
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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

1

2

3

คะแนน
4


5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
การประเมินนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนสะท้อนให้เห็นถึง 1. มคอ.3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเนื้อหาของหลักสูตรที่ต้องการให้ 2. มคอ.5
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็น ดุษฎี บัณ ฑิตที่มีความสามารถด้านการ
ค้ น คว้ า วิ จั ย เนื่ อ งจากการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินในแต่ละรายวิชา ได้ดาเนินการตาม มคอ.3 และวิธีการ
ประเมินใน มคอ.5 ได้ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และประเมินผลการเรียนการ
สอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรคาดหวัง
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and communicated to students
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต าม มคอ.3 ใช้ วิ ธีก ารประเมิ น ที่ มคอ.3, มคอ.5
หลากหลาย และมีส่วนร่วมจากผู้เรียน ในการอภิปรายเสนอ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ในแต่ ล ะ
รายวิชาของหลั กสูตร การประเมิน ผลการเรียนการสอนของ
นักศึกษาได้มีการกาหนดระยะเวลา การกาหนดเกรดคะแนน
แบบอิ ง เกณฑ์ ในทุ ก รายวิ ช า ยกเว้ น รายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาให้จานวนหน่วยกิตที่ผ่าน โดยความเห็นชอบ
ของประธานหลั ก สู ต ร โดยมี ก ารแจ้ งเกณฑ์ ก ารตั ด เกรดให้
นั ก ศึ ก ษาทราบก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษาตามรายละเอี ย ดใน
มคอ.3 มีการใช้ ข้อสอบแบบอัตนั ย เป็น ภาษาอังกฤษ การทา
รายงาน การนาเสนอหน้าชั้นเรียน และมีการให้ผลการเรียนทั้ง
แบบนับหน่วยกิต และแบบไม่นับหน่วยกิต
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment
มีการประชุมพิจารณาประเมินข้อสอบ เพื่อรับรองข้อสอบก่อน เอกสารประเมินข้อสอบ, มคอ.3, มคอ.5,
จัดทาข้อสอบ มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (อก.บ.
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 5 ด้าน 6), ตาราง Research Seminar
โดยการประเมิ น ผล ใช้ ก ารให้ เ กรดแบบอิ ง เกณฑ์ ตาม (http://nff.psu.ac.th/index.php หัวข้อ
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ข้อ กาหนดของมหาวิทยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มีการประเมิ น NFF SEMINAR)
ความก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พ นธ์ โดย ให้ นั ก ศึ ก ษ าน าเสน อ
ความก้ าวหน้ าวิท ยานิ พ นธ์ในกิ จ กรรม Research Seminar
เป็นภาษาอังกฤษเป็นระยะ และมีการรายงานความก้าวหน้า
ของวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษา
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
หลักสูตรได้มีการนาผลการประเมินนักศึกษา และการติดตาม 1. บันทึกข้อความติดตามสถานะของ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์จากนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษา นักศึกษา
มาประชุมเพื่ อพู ดคุย หาแนวทางปรับ ปรุ งการเรียนการสอน 2. รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถจบ (อก.บ.6)
การศึกษาได้ตามกาหนด
5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลั ก สู ต รได้ มี แ นวทางให้ นั ก ศึ ก ษาเสนอข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ รายงานสรุปประชุมนักศึกษา
อุทธรณ์ ที่เกี่ย วกับ การเรีย นการสอนของหลั กสู ตร เช่น การ กล่องรับข้อร้องเรียน
ประชุมนักศึกษา, การพูดคุยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สายด่วนคณบดี และสายด่วนผู้อานวยการ
แจ้ งประธานหลั ก สู ต ร หรื อ ผู้ อ านวยการด้ ว ยวาจา เอกสาร บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริม
หรืออีเมล์
อาหารและอาหารสุขภาพ
(http://nff.psu.ac.th/index.php สาย
ตรง ผอ.)
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AUN 6
Academic Staff Quality
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.
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
6.1 Academic staff planning (considering
succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to
fulfil the needs for education, research and
service [1]
6.2 Staff-to-student ratio and workload are
measured and monitored to improve the
quality of education, research and service [2]
6.3 Recruitment and selection criteria including
ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are
determined and communicated [4,5,6,7]
6.4 Competences of academic staff are
identified and evaluated [3]
6.5 Training and developmental needs of
academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them [8]
6.6 Performance management including
rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and
service [9]
6.7 The types and quantity of research
activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
[10]
Overall opinion

2
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คะแนน
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7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination,
and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service
หลักสูตรมีการทบทวนอัตรากาลังอาจารย์ตามรอบเวลา หากมี 1. มคอ. 2
ความต้องการอาจารย์อัตราใหม่ มีการดาเนินการโดยแจ้งความ 2. มคอ. 3
ต้องการอัตรากาลังไปยังกองแผนงานของมหาวิทยาลัย หาก 3. บันทึกการประชุมพิจารณาอัตรากาลัง
การขออัตรากาลังไม่เป็นไปตามแผน จะทบทวนหารือร่วมกัน
ภายในหลั ก สู ต ร หากยั ง มี ค วามจ าเป็ น ก็ มี ก ารส่ ง เรื่ อ งขอ
อุทธรณ์ไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรมีจานวนอาจารย์ที่
เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality
of education, research and service
หลั ก สู ต รมี จ านวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า ต่ อ จ านวน 1. มคอ. 2
อาจารย์ประจาในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศาสตร์ 2. มคอ. 3
ของสาขาวิชา ลักษณะการเรียนการสอน และการวิจัย
3. เกณ ฑ์ ค่ า FTE ตามข้ อ ก าห นดของ
มหาวิทยาลัย
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
การสรรหา การคัดเลือก อาจารย์ประจาหลักสูตรโดยให้เป็นไป 1. ระเบียบมหาวิทยาลัย
ตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย และมาตรฐานหลั ก สู ต ร 2. เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ซึ่ ง หลั ก สู ต รฯ เป็ น ผู้ ก าหนด อาจารย์
คุณ วุฒิ และคุณ สมบั ติ ที่ต้องการ ต้องเป็ น ผู้ ที่ มีวุฒิ การศึกษา (http://nff.psu.ac.th/index.php หัวข้อ
ตาแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน NFF NEWS)
หลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3. มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
โดยมีช่องทางประกาศรับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ก องการเจ้าหน้าที่ 2558
มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์หน่วยงาน ผ่านมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ผ่านนักศึกษาทุน ก.พ. ผ่านเครือข่ายวิจัย และอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อร่วมกันติดต่อหาผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่
กาหนดและสอดคล้องกับความต้องการ การแต่งตั้งอาจารย์
ป ระจ าห ลั ก สู ต ร จะค าน ึง ถึง คุณ วุฒ ิก ารศึก ษ า แ ล ะ
ประสบการณ์สอน วิจัยหรือบริหาร
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
มีการกาหนดสมรรถนะ และมีการกาหนดมอบหมายภาระงาน 1. เอกสารการกาหนดภาระงาน
ให้กับคณาจารย์ของหลักสูตร ส่วนการดูแลความรับผิดชอบต่อ 2. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานในหน้ าที่ ของอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรถูกกากับ ดูแลโดย 3. ระเบียบแนวทางในการประเมินบุคลากร
ประธานหลั ก สู ต ร และผู้ อ านวยการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย สห สายวิชาการของมหาวิทยาลัย
วิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ การปฏิบัติ
หน้ าที่ ของอาจารย์ ได้ดาเนิ น การตามแนวทางจริยธรรมของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย และมีการติดตามภาระงานโดยที่ประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตร นอกจากนี้ภาระงานของอาจารย์แต่
ละท่านยังต้องรายงานเข้าสู่ระบบออนไลน์ ของมหาวิท ยาลั ย
เช่น ระบบ มคอ.ออนไลน์ สาหรับการการรายงานข้อมูล มคอ.
3 และ มคอ.5 เพื่อนาข้อมูลมาใช้สาหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี และปรับ ปรุงประสิทธิภ าพในการทางาน
สาหรับการประเมินในรอบถัดไป
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
หลั กสู ตรมี การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อสนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ 1. เอกสารการสนับสนุนงบประมาณ
พัฒนาความรู้ด้านการสอน และการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 2. เอกสารการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
เช่ น การน าเสนอผลงานวิ จั ย เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทางวิ ช าการ ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
ฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 3. รายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ งาน
ของบุคลากรสายวิชาการ
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
ทางหลักสูตรมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจ 1. เอกสารการสนับสนุนงบประมาณ
ให้อาจารย์พัฒ นาตัวเองเพื่อน าความรู้มาสนับสนุนการเรียน 2. เอกสารการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
การสอน การวิจั ย และการบริ ก ารวิ ช าการโดยการจั ด สรร ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
งบประมาณ มีการเลื่ อนขั้น เงิน เดือนตามประสิ ทธิภ าพและ 3. เอกสารการก าหนดค่ า ตอบแทน ของ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนเวลาเพื่อการฝึกอบรม มหาวิทยาลัย
มีการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย เช่น ที่ 4 . ระ เบี ย บ ส วั ส ดิ ก าร ข อ งพ นั ก งา น
พั ก อาศั ย การให้ สิ น เชื่ อ กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ และ มหาวิทยาลัย
ค่าตอบแทนจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
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monitored and benchmarked for improvement
หน่วยงานมีการระบุทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน มีการสนับสนุน 1. รายงานการประชุมของหน่วยงาน
ติดตาม และประเมิน การทาวิจัยของบุคลากรในหน่วยงาน มี 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
การติ ด ตามและประเมิ น โดยการประชุ ม อาจารย์ ภ ายใน
หลักสูตร และจากผู้อานวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ

Full-Time Equivalent (FTE)
Total
Headcounts
FTEs
2
0.11

Category

M

F

Percentage of PhDs

Professors
Associate/
Assistant Professors

1

1

Full-time Lecturers

-

2

2

0.12

100

Part-time Lecturers

4

4

8

0.08

100

Total

5

7

12

0.31

100

100
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Staff-to-student Ratio
Academic Year Total FTEs of Academic Total FTEs of students Staff-to-student
staff
Ratio
2555

0.92

21.08

0.04

2556

0.88

15.75

0.06

2557

0.82

12.92

0.06

2558

1.17

17.08

0.07

2559

0.23

37.75

0.06

Research Activities
Types of Publication
Academic
Year

No. of
Publications
Total
Per Academic
Regional International
Staff
2
8
10
1.2
5
6
2.6
12
13

ln-house/
Institutional

National

2555

-

2

2556

-

1

2557

-

1

2558

-

-

-

14

14

3.5

2559

-

-

-

9

9

2.25
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AUN 7
Support Staff Quality
Criterion 7
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that
the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and
service.
2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences.
3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the
stakeholders' needs.
4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
5. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
7.1 Support staff planning (at the library,
laboratory, IT facility and student services)
is carried out to fulfil the needs for
education, research and service [1]
7.2 Recruitment and selection criteria for
appointment, deployment and promotion
are determined and communicated [2]
7.3 Competences of support staff are
identified and evaluated [3]
7.4 Training and developmental needs of
support staff are identified and activities
are implemented to fulfil them [4]
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คะแนน
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เกณฑ์

1

2

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

คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried
out to fulfil the needs for education, research and service
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของคณะฯ ซึ่ ง สั ง กั ด ส านั ก งาน -สานักงานเลขานุการคณะฯ
เลขานุการคณะฯ ประกอบด้วย
-บัณ ฑิ ตวิทยาลั ยสหวิทยาการผลิ ต ภัณ ฑ์
1. งานบริ ห ารทั่ ว ไป ได้ แ ก่ งานสารบรรณและธุ ร การ เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
ภาควิชา งานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ งานซ่อมบารุงทั่วไป งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. งานสนั บ สนุ น การศึ กษา ได้ แ ก่ งานการจั ด การศึ ก ษา
งานโสตทั ศ นศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานสารสนเทศ
3. ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ แ ก่
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านวิ ท ยาศาสตร์ พนั ก งานประจ า
ห้องทดลอง แม่บ้าน และช่างเทคนิค
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง สั ง กั ด บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
ประกอบด้วย
1. ฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ตาแหน่ง
นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
2. สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ ต าแหน่ งนั ก วิ ช าการอุ ด มศึ ก ษา
ปฏิบั ติงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานสารบรรณและธุรการ งานการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
สาหรับแนวทางการบริหารกาลังคนเพื่อให้มีจานวนบุคลากรที่
เหมาะสมนั้น หน่วยงานมีการวางแผนอัตรากาลังเพื่อเพิ่มอัตรา
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ใหม่ แ ละทดแทนบุ ค ลากรที่ เกษี ย ณ ซึ่ ง จะทบทวนและเสนอ
อั ต ราก าลั ง ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ตามรอบเวลาที่ ก าหนด หาก
อัตรากาลังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หน่วยงานอาจต้องจัดการ
บริ ห ารอั ต ราให้ เ หมาะสม หรื อ ส่ ง เรื่ อ งขออุ ท ธรณ์ ไปยั ง
มหาวิทยาลัยต่อไป
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
ระบบการรับบุคลากรสายสนับสนุน เป็นไปตามระเบียบของ -ระเบี ยบการรั บ สมั ค รบุ คลากรของ
มหาวิทยาลั ย โดยคณะฯ/หน่ วยงาน เป็ น ผู้ กาหนดคุณ วุฒิ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คุณสมบัติที่ต้องการ ทั้งวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ สาหรับ
กระบวนการคัดเลือก จะกาหนดให้มีการทดสอบข้อเขียน การฝึก
ปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามตาแหน่งงานที่รับสมัคร
ซึ่งคณะฯ/หน่วยงาน จะแจ้งวิธีการรับและเกณฑ์การคัดเลือกให้
ผู้สมัครรับทราบตามระบบมหาวิทยาลัยฯ
ระบบการจั ดจ้ างและการเลื่ อนขั้น เป็ น ไปตามระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัยฯ และมีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน จะเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ -ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งสายสนับสนุน
ของคณะฯ จะประเมิน ผลการปฏิบั ติงานในด้านภาระงานและ
ด้ านสมรรถนะ และใช้ ก ารประเมิ น แบบ 360 องศา และสาย
สนั บ สนุ น ของหน่ วยงาน จะประเมิ น ผลการปฏิบั ติ งานในด้าน
ภาระงานและด้านสมรรถนะ
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาบุ คลากรสายสนั บ สนุ น ของคณะ มี -งานแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ กั บ บุ ค ลากรทุ ก สาย พร้ อ มประกาศ
หลักเกณฑ์แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรรับทราบ
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ดาเนินการโดยทาแบบสารวจ
ความต้องการพัฒ นาไปยังบุคลากรทุกปี เพื่อนามากาหนดเป็น
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปี และทบทวนประกาศแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรทุก 7 ปี
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงาน
มีการวางแผนประชุมร่วมกันเพื่อจัดทาแผนส่งเสริมและพัฒ นา
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น แต่ ล ะปี เช่ น การสั ม มนา อบรมเพื่ อ
เพิ่มพูนความรู้และเพื่อความก้าวหน้ าในสายวิชาชีพ โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณประจาปี
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรจะเป็นไปตามรอบเวลา คือ -เอกสารแจ้ งผลการประเมิ นและการขึ้ น
2 ครั้ ง ต่ อ ปี โดยเป็ น ไปตามแนวทางของมหาวิ ท ยาลั ย และ เงินเดือน
คณะฯ/หน่วยงาน มีการมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นของคณะฯ
โดยแยกตามสายงาน เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร
Number of Support staff
Support Staff
Library Personnel
Laboratory Personnel
IT Personnel
Administrative
Personnel
Student Services
Personnel (enumerate
the services)
Total

Highest Educational Attainment

Total

High School

Bachelor's

Master's

Doctoral

9
3

8
4
9

6
3

2
-

25
4
15

-

5

1

-

6

12

26

10

2

50
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AUN 8
Student Quality and Support
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 wellbeing.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
8.1 The student intake policy and
admission criteria are defined,
communicated, published, and
up-to-date [1]
8.2 The methods and criteria for
the selection of students are
determined and evaluated [2]
8.3 There is an adequate
monitoring system for student
progress, academic performance,
and workload [3]
8.4 Academic advice, co-curricular
activities, student competition,

1

2

3

คะแนน
4


5

6

7
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เกณฑ์
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 wellbeing [5]
Overall opinion

1

2

3

คะแนน
4

5

6

7





ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published,
and up-to-date
มีการประกาศเกณฑ์การรับเข้า คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนในเว็บ 1. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ไซด์ ข องหน่ ว ยงานและมหาวิท ยาลั ย เอกสารประชาสั ม พั น ธ์ 2. เอกสารทุนการศึกษา
หลักสูตร และได้มีการแจ้งผู้ที่สนใจสมัครกรณีไปประชาสัมพันธ์ (http://nff.psu.ac.th/index.php หัวข้อ
หลักสูตรนอกสถานที่ (Road show)
NFF NEWS)
3. มคอ. 2
4. เว็บไซด์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
เกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรมีการทบทวนทุก 7 1. เอกสารประกอบการสมัครเข้าเรียน 2.
ปี และมีการประเมิ น คุณ สมบั ติ นั กศึกษาเข้าด้ว ยวิธีสั มภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและ
ร่วมกับเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่ งมีเกณฑ์การให้ คะแนนที่ เงื่อนไขการเข้าศึกษา
ชั ด เจน นั ก ศึ ก ษาที่ มี พื้ น ฐานความรู้ ไม่ เพี ย งพอหลั ก สู ต รให้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload
หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าและศักยภาพในการ 1. รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Research Seminar อย่างสม่าเสมอทุกๆ 2 2. แผนการศึกษาของนักศึกษา
สัปดาห์ และปริมาณงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์มีการควบคุมดูแล (http://nff.psu.ac.th/index.php หัวข้อ
ภายใต้การกากับของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร
NFF DOCUMENTs)
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
3. ตารางกิจกรรม Research Seminar
(http://nff.psu.ac.th/index.php หัวข้อ
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ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน
NFF SEMINAR)
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support
services are available to improve learning and employability
อาจารย์ ใ ห้ ค าแนะน าทางวิ ช าการ กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร 1. ตารางกิจกรรม Research Seminar
ข้อเสนอแนะต่างๆแก่นักศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในคาบสัมมนา/ (http://nff.psu.ac.th/index.php หัวข้อ
รายงานความก้าวหน้า และมีการเชิญวิทยากรจากเครือข่ายมา NFF SEMINAR)
บรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมความรู้
2. เอกสารเชิญวิทยากร
3. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(http://nff.psu.ac.th/index.php หัวข้อ
NFF ACTIVITIES)
8.5 The physical, social and psychological environment is conductive for education and
research as well as personal well-being
หลักสูตรได้จัดสรรทรัพยากร สภาวะแวดล้อม และการทางาน โครงการกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันเพื่อให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้และการวิจัย และการเพิ่ม (http://nff.psu.ac.th/index.php หัวข้อ
คุณ ภาพชีวิตที่ดี โดยมี การจั ดกิ จกรรม Big cleaning กิจกรรม NFF ACTIVITIES)
การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัย งาน
เลี้ยงวันปีใหม่ รับปริญญา วันไหว้ครู วันมหิดล งาน ม.อ.วิชาการ
งานออกบูธทางวิชาการ งานอบรมสัมมนาและบริการวิชาการ
Intake of First-Year Students
Academic Year
2555
2556
2557
2558
2559
รวม

Applicants
No. Offered
-

No. Applied
2
3
2
2
2
16

No. Admitted/Enrolled
2
3
2
2
2
16

Total Number of Students
Academic Year

1st

2nd

2555

Year
-

Year
-

students
3rd
4th
Year
Year
-

>4th

Year
-

Total
-
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students
3rd
4th
Year
Year
2

Academic Year

1st

2nd

2556

Year
-

Year
-

2557

-

-

2

-

-

2

2558

-

1

-

-

-

1

2559

2

-

-

-

-

2

>4th

Year
-

Total
2
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AUN 9
Facilities and Infrastructure
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
9.1 The teaching and learning facilities
and equipment (lecture halls,
classrooms, project rooms, etc.) are
adequate and updated to support
education and research [1]
9.2 The library and its resources are
adequate and updated to support
education and research [3,4]
9.3 The laboratories and equipment
are adequate and updated to support
education and research [1,2]
9.4 The IT facilities including elearning infrastructure are adequate

1

2

3


คะแนน
4

5

6

7







45

เกณฑ์
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

1

2

3

คะแนน
4

5

6

7





ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
คณะฯ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณประจ าปี ทั้ ง งบประมาณ - เอกสารเกี่ ย วกั บ งบประมาณที่ ได้ รั บ
แผ่ นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดหาอุปกรณ์ สารสนเทศ การจัด สรรเพื่ อ สนั บ สนุ นการเรียนการ
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุน สอน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
หน่ ว ยงานมี ก ารจั ด หาต าราผ่ า นหอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย มี
งบประมาณสนับสนุนสาหรับจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนและวิจัย
นอกจากสิ่ ง อ านวยความสะดวกและโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
ดาเนิ นการโดยมหาวิทยาลัยแล้ว เช่น ห้ องสมุด หอพักนักศึกษา
ศู น ย์ กี ฬ าแล้ ว ทางคณะฯ มี อ าคารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ประกอบด้วย อาคารเรียนและสานักงาน อาคารปฏิบัติการแปรรูป
ต้ น แ บ บ (Pilot plant) มี ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เฉ พ า ะ ท า ง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องให้บริการวิชาการ/ให้คาปรึกษา
แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป และยังจัดให้มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศที่ครอบคลุมทุกอาคาร
คณ ะฯ มี ก ารดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา ห้ อ งเรี ย น อาคารเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยมีการสารวจความ
พร้อมของห้ อง โสตทัศนูป กรณ์ และวัสดุ/ เครื่องมือและอุปกรณ์
ของห้องปฏิบัติการ ก่อนเปิดเรียนของทุกภาคการศึกษา
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณสาหรับหนังสือ ตารา และ
รายการหนังสือที่ได้รับการจัดซื้อเข้า
วารสารทางวิ ช าการ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ แต่ ล ะคณะ / ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
หน่ วยงาน เป็ น ประจาทุกปี โดยหน่วยงานได้ประชุมร่วมกันเพื่อ
คัด เลื อ กรายการหนั งสื อ ต าราที่ ป ระสงค์ จ ะจั ด ซื้อ เพื่ อ แจ้ งไปยั ง
หอสมุดมหาวิทยาลัย พิจารณาให้จัดหนังสือ/ตารา ตามรายการที่
นาเสนอไป
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
รายการการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
เงินรายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติการ อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการวิจัย โดย
- ฝ่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ซึ่ ง ดู แ ลห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ประชุมเพื่อกรอกรายละเอี ยดและจัดทาคาขอค่าครุภัณฑ์ประจาปี
งบประมาณ ในประเภทครุภัณฑ์พื้นฐานการเรียนการสอนระดับ
ปริญ ญาตรี ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลั ยกาหนด เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์ประจาปีของคณะ ในการจัดสรร
และจั ดล าดับ ความส าคั ญ และสรุ ป เข้าที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ และนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
- ภาควิชาฯ ประชุมระดมสมอง กรอกรายละเอียดและจัดทาคา
ขอค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประจ าปี ง บประมาณ ในประเภ ท ครุ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย บัณฑิต ศึกษาและบริการวิชาการ ตาม
แบบฟอร์ ม ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการ
พิจ ารณาครุภัณ ฑ์ป ระจาปี ของคณะ ในการจัดสรรและจัดลาดับ
ความสาคัญ และสรุปเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ และน าเสนอต่ อ มหาวิท ยาลั ย
ต่อไป
หน่ วยงานได้รับ งบประมาณแผ่ น ดิ น เพื่ อจัดซื้อวัส ดุ ครุภั ณ ฑ์
อุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและการวิจัย
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support
education and research
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปีทั้ง ในส่วนของงบประมาณ
รายการการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ อุป กรณ์ เครื่อ งมื อ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ระบบ
เครื่องมือปฏิบัติการ
สารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการวิจัย โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ งานโสตทั ศ นศึ ก ษาและงานสารสนเทศ ส ารวจความ
ต้ อ งการและตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพซอฟท์ แ วร์ แ ละอุ ป กรณ์
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
เสนอต่อที่ประชุมกรรมการคณะฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
และจั ด ท าข้ อ เสนองบประมาณครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าปี น าเสนอต่ อ
มหาวิทยาลัยต่อไป
เจ้ า หน้ า ที่ ง านโสตทั ศ นศึ ก ษาและงานสารสนเทศ มี ก าร
ด าเนิ น การติ ด ตั้ งซอฟท์ แ วร์ แ ละจั ด เตรี ย มคอมพิ ว เตอร์ ในห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน ก่อนเปิดภาคการศึกษา
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
คณะฯ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การความ
ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห าร
ปลอดภั ย ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย การเรี ย นการสอน และการ จั ด ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
บริการวิชาการของคณะฯ เพื่อ ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการและวาง ห้ อ งปฏิ บั ติก ารวิจัย การเรียนการสอน
ระบบและเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและ และการบริการวิชาการของคณะฯ
รายงานผลการดาเนิ นงานให้ คณะฯ ทราบ พร้อมกาหนดวิธีและ
ร า ย ชื่ อ ผู้ ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ค ว า ม
ด าเนิ น ก ารเพื่ อ เพิ่ ม พู น ค วาม รู้ ด้ าน ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ขอ ง ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัด
ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบ
อบรมความปลอดภั ย ในการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ประจ าทุ ก ปี สแกนลายนิ้ ว มื อ ส าหรั บ การเข้ า ออก
นอกจากนี้ ใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบสแกนลายนิ้วมือ อาคารนอกเวลาราชการ
สาหรับการเข้าออกอาคารนอกเวลาราชการ
หน่วยงานมีการอบรมความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานเป็นประจาทุกปีให้แก่นักศึกษาใน
หลักสูตร
หน่วยงานได้มีการตรวจสอบสถานะความพร้อมสาหรับการใช้
งานของเครื่องมือ อุปกรณ์วิจัยต่างๆ เป็นประจาทุกปี
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AUN 10
Quality Enhancement
Criterion 10
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students,
alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations.
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically
reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and
effectiveness.
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected
learning outcomes.
4. Research output is used to enhance teaching and learning.
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subject to evaluation and enhancement.
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
10.1 Stakeholders’needs and feedback
serve as input to curriculum design and
development [1]
10.2 The curriculum design and
development process is established and
subjected to evaluation and
enhancement [2]
10.3 The teaching and learning
processes and student assessment are
continuously reviewed and evaluated to
ensure their relevance and alignment [3]
10.4 Research output is used to
enhance teaching and learning [4]

1

2

3


คะแนน
4

5

6

7
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เกณฑ์
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

1

2

3


คะแนน
4

5

6

7





ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
หลั กสู ต รฯ ได้ส อบถามความพึ งพอใจต่อคุณ ภาพของหลั กสู ตรฯ แบบสอบถามความพึงพอใจ เว็บไซด์
จากกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ด้ ว ยแบบสอบถามออนไลน์ ประชุ ม เอกสารโครงการกิจกรรม
พู ด คุ ย และหลั ก สู ต รฯ ได้ น าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
หลั ก สู ต รฯ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร เพื่ อ พิ จ ารณ า ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนามา หลักสูตร เอกสารประกอบการประชุม
ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ดีขึ้น
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed
and evaluated to ensure their relevance and alignment
มีระบบประเมินผลการสอนทุกรายวิชาและผู้สอนทุกท่านของแต่ละ มคอ. 3 มคอ. 5 ผลการประเมินรายวิชา
ภาคการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุงรายวิชาโดยคณะกรรมการบริหาร และผลการประเมินผู้สอน
หลักสูตรและผู้สอนแต่ละท่านนาไปปรับปรุงการสอนของตนเอง
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
มีการน าประสบการณ์ จ ากงานวิจั ย มาเป็ น ตั วอย่างประกอบการ เอกสารประกอบการสอน
เรียนการสอน
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student
services) is subjected to evaluation and enhancement
มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน/ทรัพยากรการเรียนรู้ มี รายชื่ อ หนั ง สื อ ที่ ห้ อ งสมุ ด ซื้ อ เพิ่ ม จาก
การสอบถามความพึงพอใจหลังการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน รายการที่ ห ลั ก สู ต รเสนอ รายการ
การเรียนรู้และวิจัย
ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ซื้ อ เพิ่ ม เติ ม ร า ย ก า ร
ซ่อมแซม/ปรับปรุงครุภัณฑ์
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation
and enhancement
หลักสูตรฯ มีกลไกในการนาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบบสอบถามความพึงพอใจ เว็บไซด์
มาใช้ประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ โดยได้สอบถามความ เอกสารโครงการกิจกรรม
พึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรฯ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ ประชุมพูดคุย และหลักสูตรฯ ได้นาผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจมาปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รฯเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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AUN 11
Output
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
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
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คะแนน
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรได้มีการประเมินอัตราการตกออก ลาออก อัตราการผ่าน เอกสารการประชุมพูดคุยกับนักศึกษา
ชั้นของนั กศึกษา โดยนามาวิเคราะห์สาเหตุร่วมกับการสอบถาม เกี่ ย ว กั บ ก า ร เรี ย น แ ล ะ ก า ร ท า
จากนั ก ศึ ก ษาและผู้ ส อนเพื่ อ น ามาเป็ น แนวทางแก้ ปั ญ หาให้ วิ ท ยานิ พ น ธ์ รายชื่ อ ส ถาน ะขอ ง
นั ก ศึ ก ษามี อั ต ราการตกออก ลาออกต่ าลง โดยมี เป้ า หมายให้ นักศึกษา
นักศึกษาผ่านชั้นเรียนในระยะเวลาที่กาหนดทุกคน
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลั ก สู ต รมี ก ารตรวจสอบสถานะและระยะเวลาการเรี ย นของ เอกสารรายชื่ อ สถานะของนั ก ศึ ก ษา
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อให้จบตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่ และระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแต่เข้าเรียน
กาหนด
จนถึงปัจจุบัน การประชุมเร่งรัดเพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาจบตามเกณฑ์ แ ละก่ อ นพ้ น
สภาพนักศึกษา
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ได้มีการ เ อ ก ส า ร โ ค ร ง ก า ร เ ยี่ ย ม ช ม
แจ้ งแหล่ งงานให้ นั ก ศึ ก ษาทราบ มี กิ จ กรรมหรือ งานวิจั ย ที่ เปิ ด ผู้ ป ระกอบการ การพู ด คุ ย ระหว่ า ง
โอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักกับผู้ประกอบการที่อาจจะเป็นแหล่งงาน อาจารย์กับนักศึกษาเกี่ยวกับแหล่งงาน
ในอนาคต แหล่งงานจากศิษย์เก่า
เว็บไซด์ ทาเนียบศิษย์เก่า
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
หลักสูตรมีเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาโดยมีการนาผลงานวิจัยเพื่อ จ านวนผลงานตี พิ ม พ์ สิ ท ธิ บั ต ร/อนุ
วิทยานิ พนธ์ ไปใช้ป ระโยชน์ ในลักษณะของการตีพิมพ์นานาชาติ สิทธิบัตร จากผลงานวิจัยของนักศึกษา
นวัตกรรม การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การสร้างผู้ประกอบการ เอกสารโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใหม่ (Start up) โดยการนาไปใช้ประโยชน์อาจเป็นลักษณะเพื่อเชิง
พาณิชย์ ชุมชน หรือสังคม
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิต
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
บัณฑิตจากแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ต
ประชุมร่วมกับนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ
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Pass Rates and Dropout Rates
Academic Year

Cohort
Size

2555
2556

1
2

2557

3

2558
2559

1
2

% completed first degree in
% dropout during
4
5
6
2nd 3rd 4th Years &
1st
Years Years
Years
Year Year Year Beyond
33.33%
(1 คน)
-
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ส่วนที่ 4
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
จุดแข็ง (5 ประเด็น)
1. หลักสูตรมีการติดตาม พูดคุยกับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
2. เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดของผู้เรียนปัจจุบัน
3. เป็นหลักสูตรที่มีการดาเนินการแบบสหวิทยาการร่วมกับอาจารย์ในเครือข่ายในการสอน การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงร่างและวิทยานิพนธ์
4. นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมค่อนข้างมาก
5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ค่อนข้างดี ทาให้สามารถบริหารหลักสูตรได้ด้วยจานวน
บุคลากรที่จากัด
จุดที่ควรพัฒนา (5 ประเด็น)
1. เพิ่มคุณภาพของอาจารย์ประจาหลักสูตร เช่น คุณวุฒิทางวิชาการ
2. มีแผนการสร้างหลักสูตรร่วม และการเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
3. ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรสาหรับนักศึกษาต่างชาติให้ดียิ่งขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรนานาชาติ และมีหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ
3. ปรับปรุงระบบเอกสาร สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในการเรียนการสอนและวิจัยที่มีความเป็น
นานาชาติมากขึ้น
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ส่วนที่ 5
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ลาดับ
ชื่อข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1 จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด-ระดับปริญญาเอก
2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน, มีอัตราว่าง 1 อัตรา)
3 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า
4 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
5 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า
6 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า
7 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
8 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
9 จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
10 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาของหลักสูตร (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)

ระดับหลักสูตร
8
5
5
2
1
2
3
9
-
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