
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ   

เฉพาะในองคประกอบที่ 1 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2563 คร้ังที่ 1  

 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู เปนผูประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 และใหรายงานท่ี
ประชุมกบม. ทราบเปนระยะ น้ัน 
 
 สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร การ
ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ (IQA) เฉพาะในองคประกอบที่ 1 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (ระดับปริญญาตรี) และ
เอกสารแนบ 2 (ระดับบัณฑติศกึษา) ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู /มีนาคม 2564 
 



เอกสาร 1 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ (IQA) 

เฉพาะในองคประกอบที่ 1 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 ประจําปการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 1 

 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยีนรู เปนผูประเมินคณุภาพภายใน
ระดับหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 นั้น 
 
 สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูขอรายงานผลการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสกอ. ประจําปการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ดังนี้ 
 
จํานวน
หลักสูตร
ระดับ
ปรญิญาตรี 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
จํานวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

จํานวน
หลักสูตรท่ี
ผานเกณฑ 

จํานวน
หลักสูตรท่ีไม
ผานเกณฑ 

จํานวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

จํานวน
หลักสูตรที่
ผานเกณฑ 

จํานวน
หลักสูตรที่ไม
ผานเกณฑ 

รอยละของ 
หลักสูตรที่ 
ผานเกณฑฯ 

140 15 15 - 125 123 2 98 
 
 สําหรับหลักสูตรที่ไมผานเกณฑการประเมิน 2 หลักสูตร คือ  
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรอยูระเหวางลาศึกษาตอ 1 ราย   
 2. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1 ราย ไมเปนไปตามเกณฑ  
 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 



เอกสารแนบ 2 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
การด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (IQA)  

เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (คร้ังที่ 1) 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) นั้น ส านักการศึกษาฯ ขอรายงานผล 
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

จ านวน
หลักสูตร 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 

2563 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ 
พ.ศ 2548 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ 
พ.ศ 2558 ร้อยละของ

หลักสูตรที่
ผ่านเกณฑ์ฯ 
(n = 160) 

จ านวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

หลักสูตร
ที ่
ผ่าน

เกณฑ์ฯ 

หลักสูตร
ที ่

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ฯ 

จ านวน
หลักสูตร
ที่ไม่ส่ง
ข้อมูล 

จ านวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

หลักสูตร
ที่ผ่าน
เกณฑ์ฯ 

หลักสูตร
ที่ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ฯ 

จ านวน
หลักสูตร
ที่ไม่ส่ง
ข้อมูล 

169 4 4 0 0 165 156 7 2 95.81% 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
 
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จ านวน 7 หลักสูตร ได้แก ่

ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะ/วิทยาเขต ชื่อหลักสูตร รายละเอียด 

ข้อที ่3 จ านวนผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 
จ านวน 2 หลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร ์
วิทยาเขตปัตตาน ี

หลักสตูรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

- รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ รายงานผลงานทางวิชาการเพียง 
1 รายการย้อนหลัง 5 ปีนับจากปีท่ีประเมิน 
- ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์ และผศ.ดร.อะหมัด ยี่สุ่นทรง 
รายงานผลงานทางวิชาการเพียง 2 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังนับจากปีท่ีประเมิน 
- ยังไม่ได้รายงานผลงานทางวิชาการของดร.วรภาคย์ ไมตรี
พันธ์ จ านวน 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจากปีที่
ประเมิน 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
วิทยาเขตปัตตาน ี

หลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลธีชีวะเศรษฐธรรม รายงานผลงาน
ทางวิชาการเพียง 2 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจากปีที่
ประเมิน 

ข้อที่ 6 คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
 
จ านวน 1 หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
วิทยาเขตปัตตาน ี

หลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์และ
นวัตกรรมการสอน
คณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563 

ผศ.ดร.กิตติยา คงกระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก มี
นักศึกษาในความดูแล จ านวน 1 คน (6020320705 มะรุสดี 
ยูโซ๊ะ) ที่อยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์พ.ศ. 2558 แต่ไม่มีรายชื่อ
อาจารย์ข้างต้นปรากฏในตารางที่ 1.1 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

  



 
2 
 
 

ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะ/วิทยาเขต ชื่อหลักสูตร รายละเอียด 
ข้อที่ 7 จ านวนผลงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็น
อาจารย์ประจ า 
 
จ านวน 1 หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
วิทยาเขตปัตตาน ี

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2562 

ดร.พจนารถ แก่นจันทร์ มีผลงานทางวิชาการเพียง 2 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจากปีท่ีประเมิน 

ข้อที่ 2, 3 และ 6 
จ านวนผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
 
จ านวน 3 หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
วิทยาเขตปัตตาน ี

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลธีชีวะเศรษฐธรรม รายงาน
ผลงานทางวิชาการเพียง 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
นับจากปีที่ประเมิน 

คณะวิทยาการ
อิสลาม 
วิทยาเขตปัตตาน ี

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.อับดลุเลาะ หนุ่มสุข และ ดร.อสั
มัน แตอาลี รายงานผลงานทางวิชาการเพียง 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจากปีท่ีประเมิน 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561 

 
 ทั้งนี้ มีคณะที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรที่ยังไม่ไดด้ าเนินการสง่ข้อมูลให้กับส านักการศึกษาฯ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 อนึ่ง การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
(IQA) เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 ในครั้งนี้ เป็นการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งให้คณะต่าง ๆ ได้มีระยะเวลาในการปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ กอปรกับข้อมูลรายงานบางหลักสูตรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ ไม่ถูกต้อง จึงถือว่า “หลักสูตร
ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีข้อสังเกต” และ/หรือ “การประมินไม่สมบูรณ์ (จ านวน 5 หลักสูตร)” ตามรายละเอียดที่แนบ 



 
 

สารบัญผลการประเมินหลักสตูรบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์สอ.ปว. ปีการศึกษา 2563 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก หน้า 
วิทยาเขตหาดใหญ ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2559 1 
2 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2560 4 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2562 7 
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง 2563 10 
5 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง 2563 13 
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยนื หลักสูตรปรับปรุง 2563 16 
7 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอยา่งยั่งยนื หลักสูตรปรับปรุง 2563 19 
8* ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิง่แวดล้อมระบบโลก หลักสูตรใหม่ 2558 22 

คณะการแพทย์แผนไทย 
1 การแพทย์แผนไทยดุษฎบีัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  2562 24 
2 การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2559 27 
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2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโรคพชืวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2563 33 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2560 36 
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรงุ 2560 39 
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรดิน หลกัสูตรปรับปรุง 2560 42 
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพชืศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 45 
7 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวชิาพชืศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 48 
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*หมายเหตุ 
เป็นหลักสูตรที่เสนอเรื่อง การขอปิดหลักสูตรเข้าที่ประชุมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างในระบบของปี
การศึกษา 2563 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 สถาบันนโยบายสาธารณะ  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำใน
สำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง
น้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 
(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำ
สำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 3 ผลงำนทำงวิชำกำรของ ดร.เพ็ญ  สุขมำก “3. Sukmag, P., & Praphut, S. (2018, April). Community 
 Health Impact Assessment for Solid Waste Management ; a case study of Ko-Yao Island, Phang-Nha, 
 Thailand. Abstract of the 2nd International Urban, Environment and Health Congress, 16-20 April 2018 
 (p.629). Cappadocia, Turkey.” หำกเป็น Book of abstract  ไม่ถือเป็นผลงำนฯ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ 
 หำกประสงค์จะใช้ผลงำนท่ีน ำเสนอท่ีประชุมวิชำกำร  จะต้องเป็น Full proceedings เท่ำนั้น ดังนั้น ขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง 
2. จำกเกณฑ์ข้อ 9 ผลงำนของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
 เผยแพร่ในวำรสำรที่มีช่ือในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง ซึ่ง 
 นพ.อมร รอดคลำย เป็นอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ให้กับนักศึกษำใช้เกณฑ์ 2558 ในรำยงำนที่ระบุมำนั้น มีทั้งผลงำนระดับชำติ 
 และนำนำชำติ รวมกัน 10 เรื่อง ซึ่งไม่สำมำรถน ำมำนับรวมกันได้ ผลงำนที่นับได้จะต้องเป็นผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร
 เท่ำนั้น ทั้งนี้ หำกมีผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนำนำชำติจ ำนวน 5 เรื่อง สำมำรถเป็นอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ได้ทั้งระดับ
 ปริญญำโท และปริญญำเอก 
3. จำกเกณฑ์ข้อ 11   
 3.1 ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักในหลักสูตรมีจ ำนวน 12 คน ซึ่งจ ำนวนนักศึกษำในควำม 
  ดูแลเกินตำมเกณฑฯ์ ที่ก ำหนด คอื ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หำกอำจำรย์คณุวุฒิปรญิญำเอกและมีต ำแหน่ง 
  ทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 
 3.2  ดร.เพ็ญ สุขมำก เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักในหลกัสูตรมีจ ำนวน 6 คน ซึ่งจ ำนวนนักศึกษำในควำมดูแลเกิน 
  ตำมเกณฑ์ฯ ที่ก ำหนด คือ ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คณุวุฒิปรญิญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน 
  ทั้งนี้ หำกอำจำรย์ทั้ง 2 ท่ำนได้รับอนุมัติจำกบณัฑิตวิทยำลัย และ/หรือ กกอ. ให้แนบหลักฐำนกำรช้ีแจงให้ทรำบด้วย 
 

หมายเหตุ 
กำรรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผูส้อบวิทยำนิพนธ์ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้รำยงำนเฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีช่ือในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง  
ผลงำนท่ีน ำเสนอที่ประชุมวิชำกำร หนังสือ ต ำรำ ไม่ใช่ผลงำนท่ีตีพิมพ์ในวำรสำร ซึ่งนับไม่ได้ตำมเกณฑ์ฯ ดังกล่ำว  




