
 
 
 

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 
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การดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน 
หลักสูตรท่ีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 

 
หลักสูตร /สาขาวิชา 

 

คณะแพทยศาสตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
คณะเศรษฐศาสตร 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพ่ือความย่ังยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตาและประมง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559   
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
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การดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
หลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 
 

ป พ.ศ. 
ของหลักสูตร 

ปพ.ศ. ปก
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

คณะแพทยศาสตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต  2560 2561 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร (ไมผานเกณฑ) เน่ืองจาก 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาตอ 1 คน 

2562 2562 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด  2563 2563 

คณะทันตแพทยศาสตร 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  2561 2561 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 2563 2563 

คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  2561 2561 

คณะพยาบาลศาสตร  วิทยาเขตหาดใหญ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  2563 2563 

คณะการแพทยแผนไทย 

การแพทยแผนไทยบัณฑิต  2559 2560 

คณะเทคนิคการแพทย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย   2560 2560 

คณะเภสัชศาสตร 

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม   2563 2563 

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ   2563 2563 

คณะทันตแพทยศาสตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย   2563 2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

ป พ.ศ. 
ของหลักสูตร 

ปพ.ศ. ปก
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  2563 2563 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย  2563 2563 

คณะวิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร   2559 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ   2560 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  2559 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา   2559 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   2559 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส   2559 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา  2559 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร  2559 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร   2559 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  2559 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   
 

2559 2560 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเน่ือง)   
 

2561 2561 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2559 2560 

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง  
 

2559 2560 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  2559 2559 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย  2559 2559 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  2559 2559 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

ป พ.ศ. 
ของหลักสูตร 

ปพ.ศ. ปก
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  2559 2559 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  2559 2559 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  2559 2559 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  2559 2559 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  2559 2559 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  2559 2559 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร  2559 2559 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  2559 2559 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  2559 2559 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  2559 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร  2559 2560 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  2560 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  
 

2560 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑและวัสดุ  2562 2562 

วิทยาลัยนานาชาติฯ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสรางสรรคและเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  2563 2563 

คณะนิติศาสตร 

นิติศาสตรบัณฑติ  2560 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  2563 2563 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)  2560 2560 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

ป พ.ศ. 
ของหลักสูตร 

ปพ.ศ. ปก
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

บัญชีบัณฑิต   2559 2560 

รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  2559 2560 

คณะศิลปศาสตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   2563 2563 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน   2559 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต  2559 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา  2559 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ 
 

2563 2563 

คณะเศรษฐศาสตร 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจเกษตรและการจัดการ  2562 2562 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร  2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  2561 2561 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  2560 2560 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  2562 2562 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา  2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ 2559 2559 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  2562 2562 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

ป พ.ศ. 
ของหลักสูตร 

ปพ.ศ. ปก
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรป  
- วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส  
- วิชาเอกภาษาเยอรมัน 

2560 2560 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  2559 2559 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร  2560 2560 

สงัคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต  2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 

2563 2563 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  2563 2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง  2560 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  2560 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต  2560 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร และโภชนาการ  
 

2560 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร  
 

2561 2561 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  2560 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา  2560 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  2560 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  2560 2560 

คณะรัฐศาสตร 

- วิชาเอกการปกครอง  

- วิชาเอกการปกครองทองถิ่น  

- วิชาเอกความสัมพันธระหวางประเทศ  

- วิชาเอกนโยบายสาธารณะ 

รฐัศาสตรบัณฑิต  2559 2559 



7 

 

 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

ป พ.ศ. 
ของหลักสูตร 

ปพ.ศ. ปก
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

คณะวิทยาการอิสลาม 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา   2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (นานาชาติ)  2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม  2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม  2560 2560 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
- วิชาเอกทัศนศิลป 
- วิชาเอกออกแบบประยุกตศิลป 
- วิชาเอกออกแบบแฟช่ันและเครื่องแตงกาย 

 

2560 2560 

คณะศึกษาศาสตร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
- วิชาเอกการประถมศึกษา 

- วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
- วิชาเอกศิลปศึกษา 
- วิชาเอกพลศึกษา 
- วิชาเอกสุขศึกษา 

2560 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) 
- วิชาเอกคณิตศาสตร 
- วิชาเอกเคมี 
- วิชาเอกฟสิกส 
- วิชาเอกชีววิทยา 
- วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป 

2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) 
- วิชาเอกภาษาไทย 
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

- วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา 

2560 2560 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  
 

2560 2560 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

ป พ.ศ. 
ของหลักสูตร 

ปพ.ศ. ปก
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

คณะวิทยาการสื่อสาร 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  2560 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ  2560 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบสื่อ  2563 2563 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร  2562 2562 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ)  2562 2562 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ)  2562 2562 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม  
 

2559 2559 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเลและการจัดการชายฝง  
 

2562 2562 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม  
 

2563 2563 

คณะการบริการและการทองเท่ียว 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ)  
 

2561 2561 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ  2563 2563 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว  2563 2563 

คณะวิเทศศึกษา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติศึกษา   2563 2563 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ : จีน  2563 2563 

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 

บัญชีบัณฑิต  2559 2560 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัยและการจัดการความเส่ียง  2559 2560 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

ป พ.ศ. 
ของหลักสูตร 

ปพ.ศ. ปก
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  2559 2560 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว  2559 2560 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร  
 

2559 2560 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  
 

2562 2562 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  2559 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ  
 

2560 2561 

รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ  2563 2563 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (ไมผานเกณฑ) เนื่องจากผลงานทาง
วิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1 ราย ไมเปนไปตามเกณฑ 

2560 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ  2563 2563 

บัญชีบัณฑิต  2563 2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  
 

2562 2562 

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี   

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรใหม)  

2563 2563 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2563 2563 

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 2563 2563 

 



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 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2560 30 
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 
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 51 
9 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 54 
10 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง 2560 57 

*หมายเหตุ 
เป็นหลักสูตรที่เสนอเรื่อง การขอปิดหลักสูตรเข้าที่ประชุมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างในระบบของปี
การศึกษา 2563 

  



-2- 
 

สารบัญผลการประเมินหลักสตูรบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์สอ.ปว. ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ล าดับที่  ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก หน้า 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

1 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาศัลยศาสตรช์่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเซียล หลักสูตรปรับปรุง 

2560 60 

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง 2560 62 
3 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลกัสูตรปรับปรุง 2560 65 
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล หลักสูตรปรบัปรุง 2561 68 
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเซลล์วทิยาช่องปากและวิทยาศาสตรช์ีววัสดุ หลักสตูรใหม่ 2560 71 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
1 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง 2559 74 
2 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง 2559 77 
3 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 80 
4 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ  หลักสูตรปรบัปรุง 2559 83 

5 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 

2559 86 

6 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสตูรปรับปรุง 2560 89 
7 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏบิัติชมุชน หลักสูตรปรบัปรุง 2560 92 
8 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรบัปรุง 2559 95 

คณะแพทยศาสตร์ 
1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก หลักสูตรปรับปรุง 2560 98 
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 100 
3 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาชวีเวชศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง 2563 103 
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 106 
5 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 109 
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาระบาดวทิยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง 2562 112 
7 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2562 115 
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรบัปรงุ 2563 118 
9 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลนิิก หลักสูตรปรับปรุง 2563 121 
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง 2559 124 
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สารบัญผลการประเมินหลักสตูรบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์สอ.ปว. ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ล าดับที่  ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก หน้า 

คณะเภสัชศาสตร์ 

1 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง (หลักสูตรนานาชาต)ิ  
หลักสูตรปรับปรุง 

2561 128 

2 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์สงัคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง 2560 131 
3* ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง 2559 134 
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง 2563 137 
5 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 140 
6 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง 2559 143 
7 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสตูรปรับปรุง 2561 146 

คณะวิทยาการจัดการ 
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรงุ 2560 149 
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 2563 152 
3* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด หลักสูตรใหม่ 2557 155 
4 บัญชีมหาบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง 2562 157 
5 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 2560 160 
6 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 2560 163 

คณะศิลปศาสตร์ 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ หลักสูตรปรบัปรุง 2560 166 
2* ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ หลักสูตรใหม่ 2557 169 
3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันามนุษย์และสงัคม หลักสูตรปรับปรุง 2563 171 
4 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฒันามนุษย์และสงัคม หลักสูตรใหม่ 2563 174 
5 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2562 177 

*หมายเหตุ 
เป็นหลักสูตรที่เสนอเรื่อง การขอปิดหลักสูตรเข้าที่ประชุมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างในระบบของปี
การศึกษา 2563 
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สารบัญผลการประเมินหลักสตูรบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์สอ.ปว. ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ล าดับที่  ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก หน้า 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์ หลักสตูรปรับปรุง  2559 180 
2 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสตูรใหม่ 2561 183 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2560 186 
4 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2560 189 
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2560 192 
6 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรบัปรุง 2560 195 
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง 2560 198 
8 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง 2560 201 
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง 2560 204 
10 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง 2560 207 
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2563 210 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2559 213 

สถาบันสันติศึกษา 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาความขัดแยง้และสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 216 

สถาบันนโยบายสาธารณะ 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการระบบสุขภาพ หลกัสูตรปรับปรุง 2561 219 

บัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจทิัล 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ 2563 222 
2 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ 2563 225 
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สารบัญผลการประเมินหลักสตูรบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์สอ.ปว. ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ล าดับที่  ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก หน้า 
คณะวิทยาศาสตร์ 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรปรับปรุง 2560 228 
2 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง 2559 231 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวิทยา หลักสูตรปรบัปรุง 2559 235 
4 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2559 239 
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2560 243 
6 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาชวีเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2560 246 
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา หลักสตูรปรับปรุง 2559 250 
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 253 
9 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 256 
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 259 
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววิทยา (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรปรบัปรุง 2560 262 
12 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง 2560 265 
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 268 
14 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 271 
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรงุ 2560 274 
16 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 278 
17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสตูรปรับปรุง 2560 282 
18 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 285 
19 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 289 
20 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง 2562 292 
21 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 295 
22 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 2560 298 
23 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง 2561 301 
24 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานติิวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 304 
25 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรงุ 2562 308 
26 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา (หลักสตูรนานาชาต)ิ หลักสูตรใหม่ 2559 311 
27 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวิทยา (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรใหม่ 2559 314 
28 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ 2563 318 

  



-6- 
 

สารบัญผลการประเมินหลักสตูรบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์สอ.ปว. ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ล าดับที่  ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก หน้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2559 321 
2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง 2559 324 
3 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 2559 328 
4 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ หลักสูตรปรับปรุง 2559 332 
5 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 2559 335 
6 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2560 338 
7 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2560 341 
8 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง 2560 344 
9 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง 2560 347 
10 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2560 350 
11 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง 2560 353 
12 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 356 
13 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์หลักสูตรปรับปรุง 2560 359 
14 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 363 
15 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2560 367 
16 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2560 370 
17 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 2560 373 
18 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 2560 377 
19 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสตูรปรับปรุง 2562 381 
20 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน หลักสูตรปรบัปรุง 2563 384 
21 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน หลักสูตรปรับปรุง 2563 388 
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สารบัญผลการประเมินหลักสตูรบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์สอ.ปว. ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก หน้า 

วิทยาเขตภูเก็ต 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

1 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
หลักสูตรปรับปรุง 

2559 392 

2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสตูรใหม่ 2559 395 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2559 397 

2* 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
หลักสูตรปรับปรุง 

2562 400 

3 
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิง่แวดล้อม (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
หลักสูตรปรับปรุง 

2562 403 

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2562 406 
5 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง 2562 409 

คณะวิเทศศึกษา 

1 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลกัสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 

2563 412 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรบัปรุง 2562 415 

วิทยาเขตตรัง 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสตูรใหม่ 2559 418 
*หมายเหตุ 
เป็นหลักสูตรที่เสนอเรื่อง การขอปิดหลักสูตรเข้าที่ประชุมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างในระบบของปี
การศึกษา 2563  
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สารบัญผลการประเมินหลักสตูรบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์สอ.ปว. ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ล าดับที่  ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก หน้า 
วิทยาเขตปัตตาน ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย หลักสูตรปรบัปรุง (ยังไม่ได้ส่งรายงาน) 2560 - 
2 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (ยังไม่ได้สง่รายงาน) 2559 - 
3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการพฒันาสังคม หลักสูตรปรับปรุง 2559 426 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิธีวทิยาการวิจยั หลักสูตรปรบัปรุง 2559 429 
2 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวธิีวิทยาการวิจัย หลักสูตรปรับปรุง 2560 432 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 435 
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง หลักสูตรปรับปรุง 2560 439 
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 442 
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยพีอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 445 
7 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 448 

8 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวตักรรมการสอนคณิตศาสตร ์
หลักสูตรปรับปรุง 

2563 451 

9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2562 454 
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 458 
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง 2560 461 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 464 
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาจิตวทิยา หลักสูตรปรับปรุง 2560 467 
3 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2561 470 
4 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 2561 473 
5 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2563 476 
6 ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 479 
7* ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาวชิาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 2558 483 
8* ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าและนวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2555 484 

*หมายเหตุ 
เป็นหลักสูตรที่เสนอเรื่อง การขอปิดหลักสูตรเข้าที่ประชุมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างในระบบของปี
การศึกษา 2563  
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สารบัญผลการประเมินหลักสตูรบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์สอ.ปว. ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก หน้า 
วิทยาเขตปัตตานี (ต่อ) 
คณะวิทยาการอิสลาม 

1 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
หลักสูตรปรับปรุง 

2559 486 

2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2561 489 
3 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2561 493 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2562 497 

2 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรพัยากรประมง 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง 

2562 500 

3 
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 

2562 503 

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยยีาง หลักสตูรปรับปรุง 2562 506 
5 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง 2562 509 
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์ หลักสูตรใหม่ 2559 512 
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ หลักสูตรใหม่ 2561 515 

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง 2563 518 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  

 
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 และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 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 () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 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 ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มผีลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

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
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบัน
และแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำ
ที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. 
ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

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 นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

หมายเหตุ  
1. กำรรำยงำนผลงำนฯ ของ ดร.รุจยำ บุณยทุมำนนท์ อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ให้
รำยงำนผลงำนฯ ย้อนหลัง 5 ปี หำกเกิน 5 ปีไม่ต้องรำยงำน  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ 
โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดย
ผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์  ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบัน
และแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำร
ค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำ อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษำ วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน 
กำรค้นคว้ำอิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำก
เป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและ
มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 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 ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำ
ที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ
ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและ
แจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 (นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดย

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 



12 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

บทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 
(proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำอิสระ
ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 
2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำ
ที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกตที่ไม่

จ าเป็นต้องปรับปรุง 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. 
ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกตที่ไม่

จ าเป็นต้องปรับปรุง  
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
ข้อสังเกตที่ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 7.  ผศ.ดร.จำรุณี เชี่ยววำรีสัจจะ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ของ
 นักศึกษำที่ใช้เกณฑ์ 48 ผลงำนของอำจำรย์ฯ มีระยะเวลำเกิน 5 ปีทุกรำยกำร (1995 1999 2005) ถึงแม้เกณฑ์
 มำตรฐำนฯ 2548 มิได้ระบุระยะเวลำของผลงำนทำงวิชำกำร แต่ผลงำนของอำจำรย์ฯ ควรมีควำมทันสมัย ซึ่ง
 ควรย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี  
2. จำกเกณฑ์ข้อ 9 ผลงำนฯ ของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ (ดร. พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล) รำยกำรที่ 2 ระบุปีที่
 เผยแพร่ 2021  ซึ่งผลงำนที่ระบุควรอยู่ในช่วง 2016-2020 (ผลงำนย้อนหลัง 5 ปี) แต่อย่ำงไรก็ตำม ผลงำน
 ดังกล่ำวได้น ำเสนอในช่วงปี 2020 จึงนับได้โดยอนุโลม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563   
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 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 ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำ
ที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ
ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและ
แจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดย

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

บทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 
(proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำอิสระ
ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 
2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 3. รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล  ได้ตรวจสอบในระบบ MIS-DSS พบว่ำ มิได้เป็นอำจำรย์ประจ ำ 
 ซึ่งได้เกษียณอำยุรำชกำรแล้ว จึงไม่สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้ ทั้งนี้ หำกอำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวได้
 ท ำหน้ำที่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในช่วงปีประเมิน 2563 ที่ผ่ำนมำ หรือได้มีกำรท ำสัญญำจ้ำงต่อไม่น้อยกว่ำ 9 
 เดือน จึงจะถือว่ำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
 
ข้อสังเกตโดยรวม  
 กำรประเมินยึดว่ำ หลักสูตรมีลักษณะพหุวิทยำกำร ท ำให้อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก อำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม และอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ สำมำรถมีคุณวุฒิที่หลำกหลำย  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  

 

ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำ
ที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. 
ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

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 นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 

ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 3. รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล  ได้ตรวจสอบในระบบ MIS-DSS พบว่ำ มิได้เป็นอำจำรย์ประจ ำ 
 ซึ่งได้เกษียณอำยุรำชกำรแล้ว จึงไม่สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้ ทั้งนี้ หำกอำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวได้
 ท ำหน้ำที่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในช่วงปีประเมิน 2563 ที่ผ่ำนมำ หรือได้มีกำรท ำสัญญำจ้ำงต่อไม่น้อยกว่ำ 9 
 เดือน จึงจะถือว่ำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 กรกฎาคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 11 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรย์
ประจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่
จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณสมบัติ เป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หรืออำจำรย์
ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรืออำจำรย์ผู้สอน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน 1. อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกสถำบัน มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่
ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และ 3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำ
สำรนิพนธ์ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ 1. อำจำรย์ประจ ำและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

 

8 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ วำรสำรหรือสิ่งพิมพ์
วิชำกำรท่ีมีกรรมกำรภำยนอกมำร่วมกลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสำร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

 
9 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ ในระดับ

บัณฑิตศึกษำ วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน 
เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
10 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำมี

ผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ควรมีอย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 
ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

11 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุ ง ให้ เสร็จและอนุมัติ / ให้ควำมเห็นชอบโดยสภำ
มหำวิทยำลัย/สถำบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งำนในปีที่ 6) 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตร) 

 
  
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะการแพทย์แผนไทย 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำหรือข้ันต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สู ง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดย
ผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์  ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำร
ค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำ อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษำ วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน 
กำรค้นคว้ำอิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำก
เป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและ
มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
คณะการแพทย์แผนไทย  

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ 
โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำร
ค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและ
แจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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วิชำกำร (proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำร
ค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำ
ทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ 
นักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 
คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
 

หมายเหตุ 
1. อำจำรย์ผู้สอนท่ำนที่ 3 ชื่อ ดร.ปัญจพร สันทัดเลขำ ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่รับเข้ำใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก แม้ยังไม่
 ผลงำนทำงวิชำกำรภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรท ำหน้ำที่อำจำรย์ผู้สอนระดับปริญญำโท ได้ จึงมีคุณสมบัติ
 เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2558 ข้อ 9.3  
2. จำกเกณฑ์ข้อ 9 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ มีอำจำรย์ประจ ำร่วมเป็นกรรมกำรสอบด้วย ซึ่งเป็นไปตำมประกำศ
 บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำอำจำรย์ประจ ำเป็นอำจำรย์ผู้สอบ
 วิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ ฉบับลงวันที่ 15 เมษำยน 2563 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
 

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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

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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7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
  

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอ
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณี
แผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

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

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
 
หมายเหตุ 
ผลงำนของ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉำยำ “ชนำธิป กำวิน และวิสุทธิ์ สิทธิฉำยำ. 2562. กำร

เปลี่ยนแปลงประชำกรในรอบปีของด้วงกระดูกสัตว์ (Coleoptera: Cleridae) และเหยื่อ (มอดแอมโบรเซีย 

(Coleoptera: Curculionidae)) ในป่ำดิบชื้นเทือกเขำภูเก็ต” ระบุฉบับที่ และเลขหน้ำ ให้ครบถ้วน มิเช่นนั้น จะ

ถือว่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
 

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 () 
 

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 () 
 

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 () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

 
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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 () 
มีข้อสังเกต 

 

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 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
ข้อสังเกต 
1.  จำกเกณฑ์ข้อ 3. ผลงำนทำงวิชำกำรของ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรัตถ พรหมม “ปรัตถ พรหมมีและคณะ 2560. โครงการวิจัย 
 เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาสู่ความยั่งยืน สกว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รายงานฉบับ
 สมบูรณ์).” ไม่ถือเป็นผลงำนตำมหลักเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2560 แต่หำกเป็น งำนวิจัย ที่รำยงำนกำรวิจิยที่มีควำมครบถ้วน
 สมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนกำรวิจัย (research process) อำทิ กำรก ำหนดประเด็นปัญหำ วัตถุประสงค์ กำรท ำ
 วรรณกรรม ปริทัศน์ โจทย์หรือสมมุติฐำน กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรพิสูจน์โจทย์หรือสมมุติฐำน  กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำร
 ประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนแนะ กำรอ้ำงอิง และอื่นๆ แสดงให้เห็นว่ำได้น ำควำมรู้จำกงำนวิจัยมำตอบโจทย์และแก้ปัญหำ
 เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เผยแพร่ในรูปของรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐำนว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำรและวิชำชีพใน
 สำขำวิชำนั้นและสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องอย่ำงกว้ำงขวำง ตำมที่สถำบันอุดมศึกษำก ำหนด ทั้ง นี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer 
 reviewer)  จะต้องไม่ใช่คณะกรรมกำรตรวจรับทุนหรือตรวจรับงำนจ้ำงเพื่อให้งำนวิจัยนั้นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือ
 ข้อก ำหนดของสัญญำจ้ำงเท่ำน้ัน  
2. จำกเกณฑ์ข้อ 7 ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมี
 คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีช่ือในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่ง
 ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบอีกครั้งว่ำ อยู่ในฐำนระดับชำติ ครบ 
 10 เรื่องหรือไม่ ซึ่งในรำยงำนระบุไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ไม่สำมำรถน ำผลงำนระดับชำติ รวมกับระดับนำนำชำติได้ จะต้องมีผลงำน
 ระดับชำติไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หรือ ระดับนำนำชำติไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนฯ 
 และเกณฑ์กำรประเมิน 
3. จำกเกณฑ์ข้อ 9 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เช่นเดียวกับในข้อ 2.  
 
หมายเหตุ 
1. ผลงำนทำงวิชำกำร ของ ดร.ไชยยะ คงมณี  “Somboonsuke, B., Phitthayaphinant, P., Sdoodee, S., & Kongmanee, 

C. (2018). Farmers' perceptions of impacts of climate variability on agriculture and adaptation strategies in 

Songkhla. Kasetsart Journal of Social Sciences.”  ระบุฉบับที่ และเลขหนำ้ให้ชัดเจน  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
 
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 () 
 

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 () 
มีข้อสังเกต 

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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 7 ผศ.น.สพ.ดร.นัทธี อ่ ำอินทร์ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
 ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
 ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง ขอให้
 ตรวจสอบอีกครั้งว่ำ อยู่ในฐำนระดับชำติ ครบ 10 เรื่องหรือไม่ ซึ่งในรำยงำนระบุไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ไม่สำมำรถน ำ
 ผลงำนระดับชำติ รวมกับระดับนำนำชำติได้ จะต้องมีผลงำนระดับชำติไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หรือ ระดับ
 นำนำชำติไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนฯ และเกณฑ์กำรประเมิน ดังนั้น 
 ขอให้ระบุผลงำนฯ โดยแยกประเภทให้ชัดเจน ว่ำ เป็นผลงำนประเภทใด  กำรประเมินจึงจะสมบูรณ์ 
2. จำกเกณฑ์ข้อ 9 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์  
    2.1 ผศ.น.สพ.ดร.นัทธี อ่ ำอินทร์ มีข้อสังเกตเช่นเดียวกับข้อ 1.  
  2.2 รศ.ดร.สจี กัณหำเรียง  ผลงำนไม่ครบถ้วนตำมเกณฑ์ฯ มีเพียง 3 รำยกำร  ซึ่งจะต้องมี 10 รำยกำร 
    2.3 รศ.ดร.รณชัย สิทธิไกรพงษ์  ผลงำนทำงวิชำกำรในรำยงำน มิใช่ผลงำนของอำจำรย์ท่ำนดังกล่ำว และ 
   จ ำนวนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ฯ  
 
หมายเหตุ 
ขอให้ระบุสำขำวิชำในวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอกของ ผศ.ดร.วิภำวดี   เสียงล้ ำ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 
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 () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
 
หมายเหตุ 
1. ในตำรำง 8.1 ระบุข้อมูลวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์แต่ละท่ำนให้ครบถ้วน เพ่ือให้ข้อมูลสมบูรณ์ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย  
1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 



47 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. เกณฑ์ข้อ 9 ผศ.ดร. สุภำวดี รำมสูตร อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  จะต้องมีผลงำน
 ทำงวิชำกำรระดับชำติ ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง ในรำยงำนที่ระบุมำนั้น มีผลงำนระดับชำติ 7 เรื่อง และนำนำชำติ 
 3 เรื่อง ไม่สำมำรถน ำมำนับรวมกันได้ ทั้งนี้ หำกมีผลงำนระดับนำนำชำติจ ำนวน 5 เรื่อง สำมำรถเป็นอำจำรย์
 ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ได้ทั้งระดับปริญญำโท และปริญญำเอก  
 
หมายเหตุ 
ผลงำนของผศ.ดร. ลดำวัลย์ เลิศเลอวงศ์  และ ดร. อดิเรก รักคง เรื่อง “Lerslerwong, L., Thippan, S., 
Rugkong, A.  and Imsabai, W.  2019.  Expression pattern of ethylene- related genes in response to 
preharvest chemical treatments during development and ripening of mangosteen fruit (Garcinia 
mangostana L.). Walailak Journal of Science and Technology 18(3), Accepted” ขอให้ระบุเลขหน้ำให้
ครบถ้วนแทนค ำว่ำ “Accepted” ซึ่งต้องได้รับกำรตีพิมพ์แล้ว เนื่องจำกเป็นผลงำนตั้งแต่ 2019 มิเช่นนั้น จะถือว่ำ
ผลงำนดังกล่ำว ไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ ทั้งนี้ ผลงำนที่ปรำกฏในหลักสูตรอ่ืนมีผลงำนครบถ้วนตำม
เกณฑ์มำตรฐำนฯ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

กกอ.. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเขำ้ศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
หมายเหตุ 
ผลงำนของผศ.ดร. ลดำวัลย์ เลิศเลอวงศ์  และ ดร. อดิเรก รักคง เรื่อง “Lerslerwong, L., Thippan, S., 

Rugkong, A.  and Imsabai, W.  2019.  Expression pattern of ethylene- related genes in response to 

preharvest chemical treatments during development and ripening of mangosteen fruit (Garcinia 

mangostana L.). Walailak Journal of Science and Technology 18(3), Accepted” ขอให้ระบุเลขหน้ำให้

ครบถ้วนแทนค ำว่ำ “Accepted” ซึ่งต้องได้รับกำรตีพิมพ์แล้ว เนื่องจำกเป็นผลงำนตั้งแต่ 2019 มิเช่นนั้น จะถือว่ำ

ผลงำนดังกล่ำว ไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ ทั้งนี้ ผลงำนที่ปรำกฏในหลักสูตรอ่ืนมีผลงำนครบถ้วนตำม

เกณฑ์มำตรฐำนฯ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

 
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 () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 () 
มีข้อสังเกต 

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 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 7. ผศ.ดร.มินตรำ ศีลอุดม อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม “กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
 ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
 ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง” หรือ หำกมี
 ผลงำนทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ
 วิทยำนิพนธ์ร่วมได้ทั้งระดับปริญญำโทและปริญญำเอก  ดังนั้น ขอให้ระบุผลงำนฯ โดยแยกประเภทให้ชัดเจน 
 ว่ำ เป็นผลงำนประเภทใด  กำรประเมินจึงจะสมบูรณ์ 
2. จำกเกณฑ์ข้อ 9 ผศ.ดร.สกุนรัตน์ หำญศึก อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ “กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมี
 คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
 ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง” ในรำยงำนที่
 ระบุมำนั้น มีผลงำนระดับชำติ 8 เรื่อง และนำนำชำติ 2 เรื่อง ไม่สำมำรถน ำมำนับรวมกันได้ ทั้งนี้ หำกมีผลงำน
 ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนำนำชำติจ ำนวน 5 เรื่อง สำมำรถเป็นอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ได้ทั้งระดับปริญญำโท 
 และปริญญำเอก 

 
หมายเหตุ 
1. ระบุข้อมูลในตำรำงที่ 8.1 ให้ครบถ้วน โดยเฉพำะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

เนื่องจำกข้อมูลไม่ครบถ้วนท ำให้กำรตรวจประเมินไม่สมบูรณ์  และขอให้ระบุนำมสกุลเดิม ด้วย เนื่องจำกชื่อผู้วิจัย

ในผลงำนทำงวิชำกำร ระบุไม่ตรงกัน (ผศ.ดร.สกุนรัตน์ หำญศึก) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 
(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ  

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
 

 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
 

 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

กกอ.. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเขำ้ศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
หมายเหตุ  
ผลงำนของ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉำยำ “ชนาธิป กาวิน และวิสุทธิ์ สิทธิฉายา. 2562. การเปลี่ยนแปลง
 ประชากรในรอบปีของด๎วงกระดูกสัตว์ (Coleoptera: Cleridae) และเหยื่อ (มอดแอมโบรเซีย (Coleoptera: 
 Curculionidae)) ในป่าดิบชื้นเทือกเขาภูเก็ต” ระบุฉบับท่ี ปีที่ และเลขหน้ำ ให้ครบถ้วน 
2. ดร.อดิเรก รักคง “Lerslerwong, L. , Thippan, S. , Rugkong, A. and Imsabai, W. 2019. Expression 
 pattern of ethylene- related genes in response to preharvest chemical treatments during 
 development and ripening of mangosteen fruit (Garcinia mangostana L.). Walailak Journal of 
 Science and Technology. 18(3), Accepted.” ระบุเลขหน้ำ แทนค ำว่ำ “Accepted” ให้ครบถ้วน ซึ่งต้อง
 ได้รับกำรตีพิมพ์แล้ว เนื่องจำกเป็นผลงำนตั้งแต่ 2019 มิเช่นนั้น จะถือว่ำผลงำนดังกล่ำวไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์
 มำตรฐำนฯ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) 
ระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

คณะทันตแพทยศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 
และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพนั้นๆ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น (อำจำรย์พิเศษอำจได้รับกำรยกเว้นคุณวุฒิปริญญำเอกแต่

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ต้องมีวุฒิปริญญำโทและมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนเกี่ยวกับวิชำที่สอนไม่น้อยกว่ำ 4 
ปี) 

6 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 คณะทันตแพทยศาสตร์  

 
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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 
ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 
ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. เป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณีแผน 
ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำม
ประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำร
นิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ วิทยำนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิ
ปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำก
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำง
วิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
 
 
หมายเหตุ 
ผลงำนของ ศ.ดร.พญ.รัศมี สังข์ทอง รำยกำรที่ 1 ขอให้ระบุฉบับที่ และเลขหน้ำให้ครบถ้วน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะทันตแพทยศาสตร์  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 2548) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อ
อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 2548) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 2548) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

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 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 คณะทันตแพทยศาสตร์  

 
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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม
หลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบ
รำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. เป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูล
ระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง 
หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดย
ผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูล
ระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง 
หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดย
ผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณีแผน ก
2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำม
ประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำร
นิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้น
ได ้

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ วิทยำนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 



70 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

เอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำ
ที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิ
ปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 
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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำ
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับ
กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข 
สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบค้นได ้

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 
คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 9 ดร.สิริพร โตนดแก้ว  “อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ให้กับนักศึกษำ
 ตำมเกณฑ์ฯ 2558 ซ่ึงต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
 ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ  
 10 เรื่อง” ซึ่งผลงำนที่ปรำกฏในรำยงำนมีเพียง 3 รำยกำร ดังนั้น ขอให้เพ่ิมจ ำนวนผลงำนให้ครบตำม 
 เกณฑ์ฯ ดังกล่ำว มิเช่นนั้น คุณสมบัติจะไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ พ.ศ. 2558  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์  

 
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 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
ในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม/สำรนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็น
อำจำรย์ประจ ำต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่
มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้ สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำน
กำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำท่ีท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ  2 ดร.วีณำ คันฉ้อง จ ำนวนผลงำนมีเพียง 2 รำยกำร จึงไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ พ.ศ.2558  
 
หมายเหตุ 
1. อำจำรย์ผู้สอนท่ำนที่ 1 ชื่อ ผศ.ดร.ตรีนุช พุ่มมณี  ผลงำน “จุฑามาศ สุวรรณวัฒน์, วณีา คันฉ้อง, ตรีนุช พุ่มมณ,ี 
 ไผโรส มูฮัมหมัดสกุล, และชญาน์นันท์ แก้วสังข์ไชย. (2562). การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
 ดูแลผู้พิการทางจิต: กรณีชุมชนกึ่งเมือง จังหวัดสงขลาที่ชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกัน.วารวีณาสารพยาบาล
 สงขลานครินทร์,”  ให้ระบุฉบับที่ และเลขหน้ำให้ครบถ้วน 
2. อำจำรย์ผู้สอนท่ำนที่ 4 ชื่อ รศ.ดร.ศศิกำนต์ กำละ “รังสินันท์ ขาวนาค, ศศิกานต์ กาละ, และวรางคณา ชัชเวช. 
 (2563). การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารก
 แรกเกิด. วารสารพยาบาล” ให้ระบุฉบับที่ และเลขหน้ำให้ครบถ้วน 
  



77 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ 
โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำร
ค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและ
แจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำร (proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำร
ค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำ
ทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ 
นักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 
คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
คณะพยาบาลศาสตร์  

 
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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำ
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 



81 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมท่ีน ำเสนอได้รับ
กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข 
สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบค้นได ้

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์
คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 
คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 คณะพยาบาลศาสตร์  
 

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 () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 6. คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  ซึ่ง  
 ผศ.ดร.บุศรำ หมื่นศรี ซึ่งมีนักศึกษำที่อยู่ในหลักสูตรใช้เกณฑ์ 2558 มิได้มีชื่อเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของ
 หลักสูตรนี้ จึงไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ ดังกล่ำว รวมถึงไม่ปรำกฏผลงำนทำงวิชำกำรใด ในรำยงำน  
2. จำกเกณฑ์ข้อ 9.  รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมี
 คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
 ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง  ในรำยงำนมี
 ผลงำนระดับชำติ 9 รำยกำร และระดับนำนำชำติ 1 รำยกำร ซึ่งไม่สำมำรถน ำมำนับรวมกันได้ จะต้องเป็น
 ผลงำนระดับชำติไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หรือระดับนำนำชำติไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ทั้งนี้ หำกมี
 ผลงำนระดับนำนำชำติไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ได้ทั้งระดับปริญญำ
 โทและปริญญำเอก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  

คณะพยาบาลศาสตร์  
 
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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำ
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้น

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณีแผน 
ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำม
ประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำร
นิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์
คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 
คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
 
หมายเหตุ 
ผลงำนของอำจำรย์ผู้สอนท่ำนที่ 8 ชื่อ ดร.วีณำ คันฉ้อง  ไม่ปรำกฏชื่ออำจำรย์ผู้สอนท่ำนนี้ 
1) ซำรีนำ สำและ, อรวรรณ หนูแก้ว, และวันดี สุทธรังษี. (2562). กำรศึกษำโปรแกรมสุขภำพจิตศึกษำบนพ้ืนฐำน
หลักศำสนำอิสลำมต่อพฤติกรรมกำรดูแลของผู้ดูแลในครอบครัวเด็กท่ีมีภำวะสมำธิสั้นร่วมกับควำมบกพร่องทำง 
 สติปัญญำ:กำรศึกษำเบื้องต้น. วำรสำรเครือข่ำยวิทยำลัยพยำบำลและกำรสำธำรณสุขภำคใต้, 6(2), 66-80.      
ภำคใต้, วำรสำรมหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์, 8(2), 54-65 
  



89 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 คณะพยาบาลศาสตร์   

 
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 () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  คณะพยาบาลศาสตร์  

 
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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. เป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณีแผน 
ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำม
ประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำร
นิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ วิทยำนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

เอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำ
ที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิ
ปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

กกอ.. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)  
ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

ชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะแพทยศาสตร์  
 

ผู้ประเมิน: บัณฑิตวิทยาลัย    วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีจ านวน 5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 6 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 
และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพนั้นๆ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น (อำจำรย์พิเศษอำจได้รับกำรยกเว้นคุณวุฒิปริญญำเอกแต่
ต้องมีวุฒิปริญญำโทและมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนเกี่ยวกับวิชำที่สอนไม่น้อยกว่ำ 4 
ปี) 

6 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 3 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหลำยท่ำน มีผลงำนไม่ครบ 3 รำยกำร ได้แก่  รองศำสตรำจำรย์ ดร. ศักดิ์ชำย 
 เรืองสิน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรนุช บุญพิพัฒนำพงศ อ.ยุทธศักดิ์ ศุภสินธุ์ มีผลงำนฯ เพียง 2 รำยกำร  
2. จำกเกณฑ์ข้อ 4  
 2.1 อำจำรย์ผู้สอนท่ำนใด ที่เพิ่งบรรจุจ้ำงใหม่ และยังไม่มีผลงำนทำงวิชำกำร ถือว่ำคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนในกำรเป็น 
  อำจำรย์ผู้สอนตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ เช่น พญ.ชมพูนุท ลิ่มรัชชพงศ์ 
 2.2 พญ.ฐิตพร ธรรมเจริญวิภำส, นพ.ณัฐศรุต ส่งทวี มิใช่อำจำรย์ใหม่ จะต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร 
  ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มิเช่นนั้น จะไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ  
 2.3 ขอให้ตรวจสอบอำจำรย์ผู้สอน ที่ระบุว่ำ “อยู่ระหว่ำงท ำวิจัย” เช่น อำจำรย์รุ่งโรจน์ เบญจรัตนภำคี  
  อำจำรย์รุจิรำ บุญฑริกพรพันธุ์  อำจำรย์วัลยำ กู้สกุลชัย และอำจำรย์สิริญทิพย์ กิตติวิสุทธิ์ ท ำหน้ำที่สอนในปี  
  2563 หรือไม่ เนื่องจำกไม่ปรำกฏข้อมูลในตำรำง 3.1  
 2.4 ผลงำนของอำจำรย์ผู้สอนที่ เกิน 5 ปี ได้แก่  อำจำรย์ อัจฉริยำ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริพร  
  ลีลำเกียรติไพบูลย์  อำจำรย์เพทำย รอดละมูล อำจำรย์จุลินทร์ ชีวกิดำกำร  อำจำรย์นิสำลักษณ์ อุโพธิ์    
  อำจำรย์พรพนิต ดิสนีเวทย์ รศ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ อำจำรย์อธิษฐำน รัตนบุรี อำจำรย์อรุณธร พิเชฐชัยยุทธ์  
  อำจำรย์สุวิกรำนต์ วงศ์ประไพโรจน์ อ.ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล อำจำรย์กัณฐิกำ ไกรสวัสดิ์  ซึ่งไม่เป็นไปตำม 
  เกณฑ์มำตรฐำนฯ  
3.  กำรเขียนผลงำนของอำจำรย์หลำยท่ำน พบว่ำ กำรรำยงำนผลงำนไม่สมบูรณ์ กล่ำวคือ ไม่ปรำกฏชื่ออำจำรย์  
 ท่ำนนั้นๆ หรือ รูปแบบกำรเขียนไม่เป็นบรรณำนุกรม  ไม่ระบุเลขหน้ำ ท ำให้ขำดควำมสมบูรณ์  เช่น อำจำรย์ดำวลดำ 
 คงกับพันธ์ 
 
หมายเหตุ 
1. ตรวจสอบกำรเขียนผลงำนวจิัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรของอำจำรย์หลำยท่ำน ระบุเลขหนำ้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. ผลงำนที่น ำเสนอในทีป่ระชุมวิชำกำร ของ รองศำสตรำจำรยส์ุภำภรณ์ เต็งไตรสรณ์, ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์
 ดร.ปฐมำ ภูรยำนนทชัย ระบุเลขหน้ำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ มิเชน่นั้น จะถือว่ำเป็น book of abstract ไม่ใช่ full 
 proceedings ซึ่งจะท ำให้นับไมไ่ด้ ส่งผลงำนให้จ ำนวนผลงำนไม่ครบ 3 รำยกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
3. ผลงำนของ ดร.ทิพรัตน์ เพ้งหล้ง คงแก้ว  ระบุเลขหน้ำให้ครบถ้วน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 คณะแพทยศาสตร์  

 
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 () 
 

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 () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 () 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไมมีข้อสังเกต 
 
 

หมายเหตุ 
ผลงำนของ ดร.อำรีย์รัตน์ หนูนวล  “Wongpaiboonwattana W, Plong-On O, Hnoonual A, Limprasert 

P. Significant associations between 5-hydroxytryptaminetransporter-linked promoter region 

polymorphisms of the serotonin transporter (solute carrier family 6 member 4) gene and Thai 

patients with autism spectrum disorder. Medicine. 99(36): e21946” ให้ระบุปีที่ตีพิมพ์ด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะแพทยศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง
น้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่ออยู่ ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ไม่น้อยกว่ำ 5 
เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำน
กำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. อย่ำง
น้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำ
สำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
 
 
หมายเหตุ  
1. กำรรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของ  ดร.นพ. สุรัคเมธ มหำศิริมงคล ระบุให้ตรงกับผู้วิจัย เนื่องจำกผลงำนที่ระบุ

 มำนั้น ไม่มีชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนดังกล่ำว 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 คณะแพทยศาสตร์  

 
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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำ
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้น

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณีแผน 
ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำม
ประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำร
นิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์
คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 
คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
 
หมายเหตุ 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 4  ดร.กฤต จำรุพำนิช เป็นอำจำรย์ใหม่ที่มีอำยุงำน 1 ปี 9 เดือน ยังไม่มีผลงำนทำงวิชำกำรหลัง
 ส ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์ผู้สอนในระดับปริญญำโทได้ (ตำมแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์
 มำตรฐำนฯ ข้อ 9.3) แต่อย่ำงไรก็ตำม ควรเร่งผลิตผลงำนทำงวิชำกำรให้เกิดขึ้น เพ่ือให้กำรท ำหน้ำที่มีควำม
 สมบูรณ์ 
  



109 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 คณะแพทยศาสตร์  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อ
อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

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 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 คณะแพทยศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 (ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดย
บทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 
(proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำอิสระ
ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำอิสระ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะแพทยศาสตร์  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่
น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(มีนักศึกษาใช้เกณฑ์ 48) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่
น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำอิสระ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 6 ดร.อลัน กีเตอร์ ท ำหน้ำที่เปน็อำจำรยท์ี่ปรกึษำวิทยำนิพนธ์หลัก ซึ่งรำยงำนในตำรำงที่ 5.1 แต่มิได้มีชื่อ
 เป็นอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร ดังนั้น จึงไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน  อีกทั้ง มิได้รำยงำนผลงำนทำงวชิำกำร ซึ่ง
 จะต้องมีอย่ำงน้อย 3 รำยกำร โดย 1 ใน 3 ต้องเป็นผลงำนวิจัย  
 
หมายเหตุ 
กำรระบุข้อมูลของหลักสูตรนี้จะต้องใช้แบบฟอร์มผสม 2548+2558 เนื่องจำกในตำรำง 8.1 มีนกัศึกษำที่ใช้เกณฑ์ 2548 

ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 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 ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. กรณี 
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่ องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำอิสระ
ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำอิสระ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

คณะแพทยศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่
น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาใช้เกณฑ์ 48) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่
น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำอิสระ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
   ไม่มีข้อสังเกต 
 
หมายเหตุ 
1. ในตำรำง 8.1 ขอให้ระบุข้อมูลวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ให้ครบถ้วนด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 คณะแพทยศาสตร์  

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตร ไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 



126 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
 
หมายเหตุ 
1. ในตำรำงที่ 8.1 ขอให้ระบุ รหัสชื่อ-สกุลนักศึกษำ และข้อมูลวุฒิกำรศึกษำให้ครบถ้วน 
2. ข้อมูลผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นของ ผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล 
 ซึ่งไม่ตรงกับรำยชื่อในตำรำง 8.1 คือ ผศ.ดร.ทรรศนีย์  พฤกษำสิทธิ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะเภสัชศาสตร์   

 
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 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
ในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือ เทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ  ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่
มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้ สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำน
กำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ไดร้ับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำท่ีท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะเภสัชศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2558) 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2558) 
ผลการด าเนินงาน 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็น
ที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ไดร้ับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2558) 
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 นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
หมายเหตุ 
1. ผลงำนฯ ของ ดร.พิมพ์วรำ ตันเวชศิลป์ รำยกำรที่ 1  ที่ระบุว่ำ (in press) ให้ระบุฉบับที่ และเลขหน้ำให้
 ครบถ้วน หรือหำกเป็นวำรสำรออนไลน์ ให้ระบุ URL ที่สืบค้นได้ จึงจะถือว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  

คณะเภสัชศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

กกอ.. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
ไม่มีข้อสังเกต 

 
หมายเหตุ 
1. ผลงำนฯ ของ ดร.พิมพ์วรำ ตันเวชศิลป์ รำยกำรที่ 1  ที่ระบุว่ำ (in press) ให้ระบุฉบับที่ และเลขหน้ำให้
 ครบถ้วน หรือหำกเป็นวำรสำรออนไลน์ ให้ระบุ URL ที่สืบค้นได้ จึงจะถือว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

ชื่อหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะเภสัชศาสตร์   

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์
กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำ
เอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่
มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิ
หรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็น
ที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. กรณี แผน 
ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำม
ประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณี แผน ข 
รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำอิสระ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภท
ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 
คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 คณะเภสัชศาสตร์  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 2548) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อ
อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 2548) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 2548) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

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 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะเภสัชศาสตร์   
 

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 () 
 

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 () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

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 () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

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 () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 
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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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 3 ดร.อุษณีย์ วนรรฆมณี มีผลงำน 1 รำยกำรที่เป็นปี 2015 ซึ่งเกินระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง ขอให้

 ระบุผลงำนที่อยู่ในช่วงพ.ศ.2559 (ค.ศ.2016) - พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
คณะเภสัชศาสตร์   

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

 
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ

เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอน) 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอน) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกตที่ไม่

จ าเป็นต้องปรับปรุง 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อ
อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

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 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 3 ดร.อุษณีย์ วนรรฆมณี มีผลงำน 1 รำยกำรที่เป็นปี 2015 ซึ่งเกินระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง ขอให้
 ระบุผลงำนที่อยู่ในช่วงพ.ศ.2559 (ค.ศ.2016) - พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) 
 
ข้อสังเกตที่ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 7.   
 1.1 ศำสตรำจำรย์ นพ.สุเทพ จำรุรัตนศิริกุล อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม  
 1.2  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิติมำ วัฒนวิจิตรกุล อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ทั้ง 2  ท่ำน เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ของนักศึกษำที่ใช้เกณฑ์ 48 ผลงำนของอำจำรย์ฯ มีระยะเวลำ
เกิน 5 ปีทุกรำยกำร (2014 2015) ถึงแม้เกณฑ์มำตรฐำนฯ 2548 มิได้ระบุระยะเวลำของผลงำนทำงวิชำกำร  
แต่ผลงำนของอำจำรย์ฯ ควรมีควำมทันสมัย ซึ่งควรย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 
 
หมายเหตุ 
1. ในตำรำง 8.1 ให้ระบุวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ทุกท่ำนให้ครบถ้วน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 คณะวิทยาการจัดการ 

 
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 และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2553 
คณะวิทยาการจัดการ   

 
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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำ
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมท่ีน ำเสนอได้รับ
กำรตพิีมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข 
สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบค้นได ้

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์
คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 
คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
 

ไม่มีข้อสังเกต 
  
หมายเหตุ 
1. กำรรำยงำนผลงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก คนที่ 2 ให้แก้ไขเป็น ดร.กุลกำนต์  เมเวศ (มิใช่ 
 อำจำรย์ปิยะนุช ปรีชำนนท์) และให้ระบุเลขหน้ำให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้แก้ไขผลงำนของอำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวให้
 ถูกต้องตรงกันทุกที่ที่ปรำกฏ 
2. ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ท่ำนที่ 1 ชื่อ.ดร.ปำริชำติ จันทร์ศรีบุตร  ให้ระบุ
 เลขหน้ำให้ครบถ้วน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

คณะวิทยาการจัดการ  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 11 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรย์ประจ ำ
เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หรืออำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์
หรืออำจำรย์ผู้สอน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ในสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน 1. อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
สถำบัน มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และ 3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำร
นิพนธ์ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับ
ปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ 1. อำจำรย์ประจ ำและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกสถำบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์
กันและ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือ
รับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (เฉพำะแผน ก เท่ำนั้น) 
ต้องเป็นรำยงำนสืบเนื่องฉบับเต็มในกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) 
หรือวำรสำรหรือสิ่ ง พิมพ์วิชำกำรซึ่ งอยู่ ในรูปแบบเอกสำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ  
วิทยานิพนธ์ อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน  
สารนิพนธ์ อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน 
หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 
คนเทียบเท่ำกับนักศึกษำท่ีท ำสำรนิพนธ์ 3 คน 
กำรดูแลนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์มำกกว่ำ 5 คนสำมำรถท ำได้ แต่ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถำบันอุดมศึกษำ แต่ทั้ งนี้สำมำรถดูแลนักศึกษำที่ท ำ
วิทยำนิพนธ์ได้ไม่เกิน 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำมี
ผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ควรมีอย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

11 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลัย/สถำบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งำนในปีที่ 6) 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตร) 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 คณะวิทยาการจัดการ 

 

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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำ
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมท่ีน ำเสนอได้รับ
กำรตพิีมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข 
สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบค้นได ้

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 
คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
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 และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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 () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 



161 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือ เทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
หมายเหตุ 
ผลงำนทำงวิ ช ำกำร  อำจำรย์ ผู้ ส อนท่ ำนที่  2  ชื่ อ  ผศ .ดร .พนิ ตำ  สุ รชั ยกุ ล วัฒนำ  “Phillips, N.  & 
Surachaikulwattana, P. (expected in 2019). Qualitative Methods in Organization Theory. Elements 
of Organization Theory (the ‘Series’). Cambridge University Press.” ให้ระบุฉบับที่  และเลขหน้ำให้
ครบถ้วน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 

คณะศิลปศาสตร์   
 
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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำ
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมท่ีน ำเสนอได้รับ
กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข 
สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบค้นได ้

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์
คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 
คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
คณะศิลปศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 กรกฎาคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 11 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์ 

1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรย์ประจ ำ
เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หรืออำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์
หรืออำจำรย์ผู้สอน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน 1. อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
สถำบัน มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และ 3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำร
นิพนธ์ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์
กัน และ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือ
รับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันและ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์ 

2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับ
ปริญญำ 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้ สอบวิทยำนิพนธ์  1.  อำจำรย์ประจ ำและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ วำรสำรหรือสิ่งพิมพ์
วิชำกำรที่มีกรรมกำรภำยนอกมำร่วมกลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสำร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

 
9 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 

วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน 
เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
10 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำมี

ผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ควรมีอย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

11 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลัย/สถำบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งำนในปีที่ 6) 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตร) 

 
 

ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2563 
คณะศิลปศาสตร์   

 
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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำ
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมท่ีน ำเสนอได้รับ
กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข 
สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบค้นได ้

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์
คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 
คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

ไม่มีข้อสังเกต 
 
หมายเหตุ 
ระบุผลงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ล ำดับที่ 5. ดร.จิระวัฒน ตันสกุล ให้ครบถ้วนด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
คณะศิลปศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 
ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 
ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
 

ข้อสังเกต 
จำกเกณฑ์ข้อ 4 ดร.สิทธิชัย ทองวร  ซึ่งรำยงำนว่ำเป็นอำจำรย์ประจ ำท ำหน้ำที่อำจำรย์ผู้สอน  ซึ่งได้ตรวจสอบ
สถำนะเบื้องต้นจำก MIS-DSS พบว่ำ ไม่ได้ปฏิบัติงำนเป็นอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทั้งนี้ สำมำรถ
ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ ได ้
 
หมายเหตุ 
ผลงำนของ  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกษตรชัย และหีม รำยกำรที่ “3) อุทัย ปริญญำสุทธิ

นันท์. (2561). กำรพัฒนำองค์กำร: ประเด็นทบทวนสู่กำรประยุกต์ใช้เพ่ือกำรจัดกำรชุมชน. วำรสำรมหำวิทยำลัย

ศิลปำกร. 38(6), 24-48. (TCI 1)” ไม่ปรำกฏชื่อ รศ.ดร.เกษตรชัย  และหีม 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562 
คณะศิลปศาสตร์   

 
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 () 
 

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 () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่ องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 
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 และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ (-) 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 
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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอ
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณี
แผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 9 ผศ.ดร.สุนันทำ ทองทำ เป็นอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ในฐำนะผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนผลงำนมี
 เพียง 4 รำยกำร ซึ่งไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  โดย “ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำน
 ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
 วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง” 
 
หมายเหตุ 
ขอให้ตรวจสอบผลงำนฯ ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 13 ผศ.ดร.ดุสิดำ หนูทอง  เนื่องจำกไม่ปรำกฏชื่อ
ผู้วิจัยดังกล่ำว  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อ
อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

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 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ  4. อ.ชุมพร หนูเมือง เป็นอำจำรย์ผู้สอนระดับปริญญำเอก คุณวุฒิไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์
 มำตรฐำน คือ “จะต้องเป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
 เทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์” 
2. จำกเกณฑ์ข้อ 8 ผศ.ดร.พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน เป็นอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำใช้เกณฑ์ 2558 
 (นำงสำวลลิตำ โชติพฤฒิพงศ์)  ซึ่งมิใช่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จึงไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
 
หมายเหตุ 
ขอให้ตรวจสอบผลงำนฯ ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 13 ผศ.ดร.ดุสิดำ หนูทอง  เนื่องจำกไม่ปรำกฏชื่อ
ผู้วิจัยดังกล่ำว  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 
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 () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

 

ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง
น้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือข้ันต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำ
นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่ออยู่ ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง 
หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. อย่ำง
น้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์
คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 
คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
ไม่มขี้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560   

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 
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 และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 
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 () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

 

ไม่มีข้อสังเกต 
  



204 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 
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 และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง  

เป็นไปตำมเกณฑ์ (-) 
การประเมินไม่สมบูรณ์ 

 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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 () 
 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

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

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
การประเมินไม่สมบูรณ์ 
1. ขอให้ระบุผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกให้ครบถ้วน ด้วย 
 โดยหำกมีผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ สำมำรถท ำหน้ำที่ได้ทั้งระดับปริญญำโทและปริญญำเอก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่ออยู่ ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วทิยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ไม่น้อยกว่ำ 5 
เรื่อง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

 

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 ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

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 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ 
โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำน
กำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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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 นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
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 () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 () 
 

 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
 
หมายเหตุ 
1. กำรรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของ อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ที่เป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย  
 ท่ำนที่ 1 ชื่อ ดร.พิชญำ บุญศรีรัตน์  ขอให้ระบุแบบบรรณำนุกรม 
2. ขอให้แก้ไขสถำนะ ของ ผศ.ดร.อนุวัต สงสม อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ของนักศึกษำ นำงสำวธำรทิพย์ 
 โสดำหวัง ใช้เกณฑ์ 48 จำก “อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร”  เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก” 
3. จำกเกณฑ์ข้อ 9 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ มีอำจำรย์ประจ ำร่วมเป็นกรรมกำรสอบด้วย ซึ่งเป็นไปตำมประกำศ
 บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำอำจำรย์ประจ ำเป็นอำจำรย์ผู้สอบ
 วิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ ฉบับลงวันที่ 15 เมษำยน 2563 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
สถาบันสันติศึกษา  

 
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 และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ ำง
น้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 () 
  

 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

 

ไม่มีข้อสังเกต 
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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 () 
 



221 
 

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  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่ เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี

คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 3  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 41 ชื่อ ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์  “3) Thamachote, P. and 
Choopradit, B. (2018). Assessment of Factors Influencing Rajjaprabha Dam’s Image and 
Tourists’ Decision to recommend Rajjaprabha Dam’s to Others. In: Liberal Arts and Management 
Sciences National and International Conference and Exhibitions (LAMS NICE 2018 ) , Prince of 
Songkla University, 2018 : pp. 116. ISBN 978-616-271-467-2 [Abstract].”  หำกเป็น abstract ไม่สำมำรถ
นับได้  ส่งผลให้จ ำนวนผลงำนของอำจำรย์ท่ำนนี้มีเพียง 2 รำยกำร ซึ่งจะต้องมีอย่ำงน้อย 3 รำยกำร จึงจะถือว่ำ
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนฯ  
 
หมายเหตุ 
ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิ ป.เอก ของ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร  ซึ่งในระบบ gsmis  และ MIS-DSS  ระบุว่ำ Ph.D. 
(physics)  ไม่ใช่ Ph.D. (Computer Science) อำจส่งผลต่อกำรท ำหน้ำที่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ซึ่งคุณวุฒิไม่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรนี้ แต่หำกมีผลงำนที่ตรงหรือสัมพันธ์กับวิทยำกำรข้อมูล สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรนี้ได ้
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 
บัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
 

ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 3  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 41 ชื่อ ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์  “3) Thamachote, P. and 
 Choopradit, B. (2018). Assessment of Factors Influencing Rajjaprabha Dam’s Image and 
 Tourists’  Decision to recommend Rajjaprabha Dam’ s to Others.  In:  Liberal Arts and 
 Management Sciences National and International Conference and Exhibitions (LAMS NICE 2018), 
 Prince of Songkla University, 2018 : pp. 116. ISBN 978-616-271-467-2 [Abstract].”  หำกเป็น 
 abstract ไม่สำมำรถนับได้  ส่งผลให้จ ำนวนผลงำนของอำจำรย์ท่ำนนี้มีเพียง 2 รำยกำร ซึ่งจะต้องมีอย่ำงน้อย 
 3 รำยกำร จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนฯ  
 
หมายเหตุ 
ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิ ป.เอก ของ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร  ซึ่งในระบบ gsmis  และ MIS-DSS  ระบุว่ำ Ph.D. 
(physics)  ไม่ใช่ Ph.D. (Computer Science) อำจส่งผลต่อกำรท ำหน้ำที่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ซึ่งคุณวุฒิไม่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรนี้ แต่หำกมีผลงำนที่ตรงหรือสัมพันธ์กับวิทยำกำรข้อมูล สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรนี้ได ้
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ*์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
(ไม่มี) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 



229 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

() 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full 
proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ทั้งนี้ 
ผลงำนทำงวิชำกำรจะต้องอยู่ระหว่ำงปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) - พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ำนั้น ดังนั้น 
ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่
เป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย (เช่น ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ล ำดับที่ 24 
ชื่อ ดร.พันธุวดี วัฒนสิน ผลงำนรำยกำรที่ 2 อยู่ในปีค.ศ. 2021 ซึ่งไม่ใช่ 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีกำรศึกษำที่
ประเมิน เป็นต้น) 
2. เนื่องจำกมีอำจำรย์ใหม่ (เพ่ิงเข้ำรับเข้ำท ำงำน ปีพ.ศ. 2560) จ ำนวน 1 ท่ำน (ล ำดับที่ 26 ชื่อ ดร.อภิชำติ 
เพ็งด ำ) มีจ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรเพียง 2 ชิ้นในรอบ 4 ปี ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์ฯ 
ข้อ 9.4 จึงขอให้แนบสัญญำจ้ำงและผลภำษำอังกฤษให้ครบถ้วนท้ำยแบบรำยงำนฯด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ*์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มี) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ*์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(นศ.ใช้เกณฑ์ 2548) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

() 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full 
proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ทั้งนี้ 
ผลงำนทำงวิชำกำรจะต้องอยู่ระหว่ำงปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) - พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ำนั้น ดังนั้น 
ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่
เป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย (เช่น ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ล ำดับที่ 24 
ชื่อ ดร.พันธุวดี วัฒนสิน ผลงำนรำยกำรที่ 2 อยู่ในปีค.ศ. 2021 ซึ่งไม่ใช่ 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีกำรศึกษำที่
ประเมิน เป็นต้น) 
2. เนื่องจำกมีอำจำรย์ใหม่ (เพ่ิงเข้ำรับเข้ำท ำงำน ปีพ.ศ. 2560) จ ำนวน 1 ท่ำน (ล ำดับที่ 26 ชื่อ ดร.อภิชำติ 
เพ็งด ำ) มีจ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรเพียง 2 ชิ้นในรอบ 4 ปี ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์ฯ 
ข้อ 9.4 จึงขอให้แนบสัญญำจ้ำงและผลภำษำอังกฤษให้ครบถ้วนท้ำยแบบรำยงำนฯด้วย 
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3. ในตำรำงที่ 4.1 อำจำรย์ผู้สอนในทุกรำยวิชำที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ไม่รวมวิชำวิทยำนิพนธ์) หำกเป็นอำจำรย์
ที่ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก และไม่มีสอนรำยวิชำอ่ืน ๆ (มีเฉพำะรำยวิชำวิทยำนิพนธ์) ไม่
ต้องระบุชื่อและข้อมูลในตำรำงดังกล่ำว 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 คณะวิทยาศาสตร์  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

() 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full 
proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ทั้งนี้ 
ผลงำนทำงวิชำกำรจะต้องอยู่ระหว่ำงปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) - พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ำนั้น ดังนั้น 
ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่
เป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ ล ำดับที่ 1 ชื่อ Prof. Dr. Albert 
M. Hutapea รำยกำรที่ 1 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
รำยกำรที่ 1, 4 และ 5 ด้วย 
3. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ตรงกันระหว่ำงข้อมูลในหลักสูตรวท.ม. 
สำขำวิชำสรีรวิทยำ และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำสรีรวิทยำ เช่น รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมำรสิทธิ์ เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรวท.ม. สำขำวิชำสรีรวิทยำ จ ำนวน 2 คน และเป็นอำจำรย์ที่
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ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำสรีรวิทยำ จ ำนวน 6 คน รวมเป็น 8 คน ดังนั้น 
ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกัน เป็นต้น 
4. ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำที่ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
ล ำดับที่ 2 ชื่อ ดร.จงดี นพรัตน์ รำยกำรที่ 2 ด้วย และน ำข้อควำม (Accepted: 01/03/2018) ออก เนื่องจำก
ต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ฯย้อนหลัง 5 ปีนับจำกปีที่ประเมิน จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำม
เกณฑ์มำตรฐำนฯได ้  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 
 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ*์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

() 
(ไม่มีผู้เข้ำศึกษำ) 

 
มีข้อสังเกต 
1) ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 2 ชื่อ รศ.นพ.พรชัย สถิร
ปัญญำ รำยกำรที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นผลงำนเดียวกัน โดยขอให้น ำผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนฯมำทดแทนเพ่ิมอีก 1 รำยกำร และ ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 3 ชื่อ ดร.ชิดชนก โชคสุชำติ รำยกำรที่ 2 และ 3 ด้วย 
2) ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ร่วม ล ำดับที่ 2 ชื่อ ผศ.ดร.เพ็ญนภำ ชลปฐมพิกุลเลิศ รำยกำรที่ 3 และ 8 ด้วย พร้อมน ำข้อควำม (article in 
press) ออก เนื่องจำกต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ฯย้อนหลัง 5 ปีนับจำกปีที่ประเมิน จึงจะถือว่ำ นับเป็น
ผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full 
proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ทั้งนี้ 
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ผลงำนทำงวิชำกำรจะต้องอยู่ระหว่ำงปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) - พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ำนั้น ดังนั้น 
ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่
เป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ตรงกันระหว่ำงข้อมูลในหลักสูตรวท.ม. 
สำขำวิชำสรีรวิทยำ และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำสรีรวิทยำ เช่น รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมำรสิทธิ์ เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรวท.ม. สำขำวิชำสรีรวิทยำ จ ำนวน 2 คน และเป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำสรีรวิทยำ จ ำนวน 6 คน รวมเป็น 8 คน ดังนั้น 
ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกัน เป็นต้น 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ 
โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดย
ผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็น
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและ
แจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

วิชำกำร (proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำร
ค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำ
ทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ 
นักศึกษำท่ีค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 
คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 
กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 7 ดร.อำรตีย์ 
อรุณเกษร ผลงำนรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุหน้ำ) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer 
review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำร
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรจะต้องอยู่ระหว่ำงปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) - พ.ศ. 2559 
(ค.ศ. 2016) เท่ำนั้น (อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 3 ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน ผลงำนรำยกำรที่ 3 อยู่
ในปี 2015 ซึ่งเกิน 5 ปีย้อนหลัง ขอให้น ำผลงำนทำงวิชำกำรอ่ืนมำทดแทนด้วย) ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทน
ผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ตรงกันระหว่ำงข้อมูลในหลักสูตรวท.ม. 
สำขำวิชำชีวเคมี และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำชีวเคมี เช่น ผศ.ดร.เดชำ เสริมวิทยวงศ์ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำชีวเคมี จ ำนวน 2 คน และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรอ่ืน จ ำนวน 1 คน รวมเป็น 3 คน ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 
2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกัน เป็นต้น 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์ประจ ำ) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้เข้ำศึกษำ) 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 7 ดร.อำรตีย์ 
อรุณเกษร ผลงำนรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุหน้ำ) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer 
review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำร
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรจะต้องอยู่ระหว่ำงปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) - พ.ศ. 2559 
(ค.ศ. 2016) เท่ำนั้น (อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 3 ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน ผลงำนรำยกำรที่ 3 อยู่
ในปี 2015 ซึ่งเกิน 5 ปีย้อนหลัง ขอให้น ำผลงำนทำงวิชำกำรอ่ืนมำทดแทนด้วย) ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทน
ผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ตรงกันระหว่ำงข้อมูลในหลักสูตรวท.ม. 
สำขำวิชำชีวเคมี และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำชีวเคมี เช่น ผศ.ดร.เดชำ เสริมวิทยวงศ์ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
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วิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำชีวเคมี จ ำนวน 2 คน และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรอ่ืน จ ำนวน 1 คน รวมเป็น 3 คน ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 
2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกัน เป็นต้น 
3. ตำรำงที่ 8.1 คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ฯ ขอให้ระบุว่ำ นักศึกษำใช้หลักสูตรที่มีกำรประเมินด้วยเกณฑ์
ของสป.อว. พ.ศ. 2548 หรือ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 21 สิงหาคม 2563 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีรำยวิชำที่เปิด
สอน) 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 



251 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 
กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1) อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกท่ำนที่ 1 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์หิรัญสำย มีผลงำน
ทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ น้อย
กว่ำ 5 เรื่อง (มีเพียง 4 เรื่อง) ขอให้เพ่ิมผลงำนทำงวิชำกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 2 รศ.ดร.
เบญจมำศ จันทร์ฉวี และ ล ำดับที่ 4 ผศ.ดร.สถำพร พฤฒิพรรลำย ผลงำนรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุหน้ำ) และ
ผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book 
of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรจะต้อง
อยู่ระหว่ำงปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) - พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ำนั้น (อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม
ท่ำนที่ 3 ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน ผลงำนรำยกำรที่ 3 อยู่ในปี 2015 ซึ่งเกิน 5 ปีย้อนหลัง ขอให้น ำผลงำนทำง
วิชำกำรอ่ืนมำทดแทนด้วย) ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบ
รำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 2 ผศ.ดร.ศุภิตำ ธนะเศวตร รำยกำรที่ 1 
ขอให้ระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน และน ำข้อควำม (Acepted manuscript) ออก เนื่องจำกต้องได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ฯย้อนหลัง 5 ปีนับจำกปีที่ประเมิน จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ 
ส ำหรับรำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุปีที่เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร ขอให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะวิทยาศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ทีป่รึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำท่ี
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

() 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น 
จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำก
แบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 

1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอ.ประจ ำที่
เป็นอ.ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่

เป็นไปตำมเกณฑ*์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

() 
(ไม่มีผู้เข้ำศึกษำ) 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น 
จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำก
แบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 

ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 2 รศ.ดร.อุรำพร 
วงศ์วัชรำนนท์ ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, ท่ำน 7 ผศ.ดร.พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์ 
ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 2-3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และท่ำนที่ 8 ดร.ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง ผลงำนทำง
วิชำกำรรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 4 ผศ.ดร.ดำร์เนีย เจ๊ะหะ 
ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำที่ เป็นต้น) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น 
จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำก
แบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. อำจำรย์ผู้สอนท่ำนที่ 10 ดร.วิไลรัตน์กันควร แก้วบริสุทธิ์สกุล ปรำกฏชื่อเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรใน
ตำรำงที่ 1.1 และแสดงผลงำนทำงวิชำกำรในข้อ 1.6 ครบ 3 รำยกำรเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องระบุผลงำนซ้ ำใน
ข้อ 3.3 
3. ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ท่ำนที่ 2 ดร.บุญเสริม วิทยช ำนำญกุล และ ท่ำนที่ 3 ผศ.ดร.
ดวงแขฑิตำ กำญจนโสภำ ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ระบุในตำรำงที่ 8.1) ดังนั้น จึง
ขอให้ระบุชื่ออำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวในตำรำงที่ 7.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกด้วย (หำกไม่ได้มีกำรแต่งตั้งฯอำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวในกำรท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ร่วมในปีกำรศึกษำที่ประเมิน จึงจะไม่ต้องระบุชื่อในตำรำงที่ 7.1 ได้) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

() 
 

ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 11 รศ.ดร.ปรียำ
นุช บวรเรืองโรจน์ ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และ ท่ำน 12 ดร.รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ) 
และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ 
Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำร
ที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์
ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ที่

ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 11 รศ.ดร.ปรียำ

นุช บวรเรืองโรจน์ ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และ ท่ำน 12 ดร.รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ) 

และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ 

Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำร

ที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์

ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 
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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 หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 12 ผศ.ดร.บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง และเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย มี
ผลงำนทำงวิชำกำรเพียง 2 รำยกำร ขอให้เพ่ิมผลงำนวิชำกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สป.อว.ก ำหนดด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 6 รศ.ดร.สวัสดี 
ยอดขยัน ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 2 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และท่ำนที่ 8 ผศ.ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจำรุกุล 
ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี 
peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำง
วิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบ
รำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. เนื่องจำกมีอำจำรย์ใหม่ จ ำนวน 1 ท่ำน (ล ำดับที่ 16 ดร.เพรำพิมพ์ ลิ่มสกุล) มีจ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำร
เพียง 1 ชิ้น ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์ฯ ข้อ 9.4 จึงขอให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่มท ำงำน
ในข้อ 1.4 พร้อมแนบสัญญำจ้ำงและผลภำษำอังกฤษให้ครบถ้วนท้ำยแบบรำยงำนฯด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ*์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ*์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 



273 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 12 ผศ.ดร.บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง และเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย มี
ผลงำนทำงวิชำกำรเพียง 2 รำยกำร ขอให้เพ่ิมผลงำนวิชำกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สป.อว.ก ำหนดด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 6 รศ.ดร.สวัสดี 
ยอดขยัน ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 2 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ  และท่ำนที่ 8 ผศ.ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจำรุกุล 
ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี 
peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำง
วิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบ
รำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. เนื่องจำกมีอำจำรย์ใหม่ จ ำนวน 1 ท่ำน (ล ำดับที่ 16 ดร.เพรำพิมพ์ ลิ่มสกุล) มีจ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำร
เพียง 1 ชิ้น ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์ฯ ข้อ 9.4 จึงขอให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่มท ำงำน
ในข้อ 1.4 พร้อมแนบสัญญำจ้ำงและผลภำษำอังกฤษให้ครบถ้วนท้ำยแบบรำยงำนฯด้วย  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ

เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มกีำรแต่งตั้งฯ) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

() 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 1 รศ.ดร.สวัสดี 
ยอดขยัน ซึ่งเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 2 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, ท่ำน
ที่ 2 ผศ.ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจำรุกุล ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1,3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ , ท่ำนที่ 3 ผศ.ดร. 
ก ำแหง วัฒนเสน ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 - 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และท่ำนที่ 4 ชื่อ Asst.Prof.Dr. 
Helmut Durrast ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 - 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียง
หน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ 
นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น
ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 
รำยกำรด้วย 
2. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ประจ ำที่ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ผู้สอน ล ำดับที่ 1 ดร.รัชกฤช ศุภกุลโอภำส ขอให้ระบุ
วุฒิกำรศึกษำและสำขำวิชำให้ครบถ้วนทุกระดับกำรศึกษำด้วย 
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3. ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ท่ำนที่ 2 ผศ.ดร.สุวิมล อุดพ้วย ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 
1 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และ ท่ำนที่ 3 Dr. Mohd Hariri Arifin ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 5 ยังไม่ได้ระบุเลข
หน้ำ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์ผู้สอน
ที่เป็นอำจำรย์

ประจ ำ) 
5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ

เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้เข้ำศึกษำ) 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 1 รศ.ดร.สวัสดี 
ยอดขยัน ซึ่งเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 2 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, ท่ำน
ที่ 2 ผศ.ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจำรุกุล ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1,3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, ท่ำนที่ 3 ผศ.ดร. 
ก ำแหง วัฒนเสน ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 - 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และท่ำนที่ 4 ชื่อ Asst.Prof.Dr. 
Helmut Durrast ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 - 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียง
หน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ 
นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น
ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 
รำยกำรด้วย 
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2. เกณฑ์ข้อ 8 คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ เนื่องจำกมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรสอบฯในปีกำรศึกษำ 
2563 จึงขอให้ระบุเครื่องหมำย  ในแต่ละข้อย่อยด้วย 
  



282 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะวิทยาศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 

ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์  
ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม และอำจำรย์ประจ ำท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำ
ให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนท่ี 11 ผศ.ดร.พลสิทธิ์ สถำผลเดชำ ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรท่ี 1 ยัง
ไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) และผลงำนท่ีระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full 
proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น 
ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ี
เป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. เนื่องจำกอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนท่ี 8 ผศ.ดร. สุชีรำ ธนนิมิต อยู่ในระหว่ำงปรับลดกำรท ำหน้ำท่ีเป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จึงไม่ต้องรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวในข้อ 1.6 แต่น ำมำรำยงำน
ในข้อ 3.3 แทน ท้ังนี้ มีกำรเพิ่มอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 2 ท่ำน คือ ดร.เอกรำช   นวลละออง และ ดร.
อุไรพรรณ   แซ่ตัน ในเดือนมกรำคม 2564 ดังนั้น ขอให้เพิ่มรำยชื่ออำจำรย์ดังกล่ำวในตำรำท่ี 1.1 และรำยงำน
ผลงำนทำงวิชำกำร 3 รำยกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดด้วย (หำกมีกำรเพิ่มอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมำกกว่ำ 2 
ท่ำนข้ำงต้น ขอให้เพิ่มข้อมูลให้ครบทุกคนด้วย) 
3. ในตำรำงที่ 5.1 และ 8.1 ขอให้ระบุว่ำนักศึกษำใช้เกณฑ์ของหลักสูตรพ.ศ. 2558 หรือ 2548 ทุกคนด้วย  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้เข้ำศึกษำ) 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์  
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม และอำจำรย์ประจ ำที่ท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ทุกคนจะต้องระบุเลข
หน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 11 ผศ.ดร.พลสิทธิ์ สถำผลเดชำ ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 
ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full 
proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ 
ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำง
วิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. เนื่องจำกอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 8 ผศ.ดร. สุชีรำ ธนนิมิต อยู่ในระหว่ำงปรับลดกำรท ำหน้ำที่เป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จึงไม่ต้องรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวในข้อ 1.6 ทั้งนี้ มีกำร
เพ่ิมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 2 ท่ำน คือ ดร.เอกรำช   นวลละออง และ ดร.อุไรพรรณ   แซ่ตัน ใน
เดือนมกรำคม 2564 ดังนั้น ขอให้เพ่ิมรำยชื่ออำจำรย์ดังกล่ำวในตำรำที่ 1.1 และรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 3 
รำยกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดด้วย (หำกมีกำรเพิ่มอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมำกกว่ำ 2 ท่ำนข้ำงต้น ขอให้
เพ่ิมข้อมูลให้ครบทุกคนด้วย) 
3. ในตำรำงที่ 5.1 ขอให้ระบุว่ำนักศึกษำใช้เกณฑ์ของหลักสูตรพ.ศ. 2558 หรือ 2548 ทุกคนด้วย และ อำจำรย์

ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักล ำดับที่ 6 ผศ.ดร. ภูวดล ธนะ เกียรติไกร ดูแลนักศึกษำที่ใช้เกณฑ์ของหลักสูตร 
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2548 จ ำนวน 1 คน คือ 5810230026 น.ส.ไลลำ หำทรัพย์ ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรรำยงำนนักศึกษำในควำมดูแลของ

หลักสูตรนี้ (เป็นนักศึกษำคงค้ำงจำกเล่มปรับปรุงก่อนหน้ำนี้) แม้ว่ำจะไม่มีชื่ออำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวในตำรำงที่ 

1.1 ก็ถือว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์พ.ศ. 2548 เช่นเดียวกับกำรรำยงำนข้อมูลในตำรำงที่ 8.1 นักศึกษำจ ำนวน 1 คน 

รหัส 5610230011 นำงสำวเนตรนภำ   ชัยชนิตย์ ซึ่งใช้เกณฑ์ของหลักสูตร 2548 ดังนั้น กำรรำยงำนผลกำร

ประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (ครั้งที่ 1) ต้องใช้รำยงำนผลฯ ระดับหลักสูตรปริญญำเอก 

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2548 + 2558 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 



290 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้ง) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี

คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้ง) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 
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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 หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดย
ผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำร
ค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำ
ทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ 
นักศึกษำท่ีค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 
คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้เข้ำศึกษำ) 
 

ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี

คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 
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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 หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย ์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุ เลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่  4 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ ตรีภักดิ์  ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุจ ำนวนหน้ำ) ดังนั้น 
ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่
เป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
  



298 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี

คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จฯ) 
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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 หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 

1) ขอให้ระบุผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำที่ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ล ำดับที่ 2 

ผศ.ดร.วินิตำ ยลธรรม์ธรรม ในข้อ 6.2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดด้วย 

หมำยเหตุ 
ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย ์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุ เลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่  4 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ ตรีภักดิ์  ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุจ ำนวนหน้ำ)  ดังนั้น 
ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่
เป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มกีำรแต่งตั้งฯ) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุ เลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่  4 
รศ.ดร.บุญรอด ยุทธำนันท์ ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำน
ที่ 5 ผศ.ดร.สุธิตำ ชูสว่ำง ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ท่ำนที่ 6 ผศ.เขมิกำ อุระวงค์ ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำร
ที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์
ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้สอนท่ำนที่ 2 ดร.พรฑิตำ ทิวทัศน์ รำยกำรที่ 2 อยู่ในปี 2015 ซึ่งเกิน 5 ปี
ย้อนหลัง ขอให้น ำผลงำนทำงวิชำกำรอ่ืนมำทดแทนด้วย หรือ น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1) ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรในข้อ 9.3 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ที่เป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยของ 
รศ.ดร.โอภำส บุญเกิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุ เลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่  1 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 - 2 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติกำ กิจพิพิธ ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 - 2 ยังไม่ได้ระบุ
เลขหน้ำ, อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผลงำนทำงวิชำกำร
รำยกำรที่ 2 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 8 รองศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจมำศ จันทร์ฉวี 
ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่  9 ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร พฤฒิพรรลำย ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) และผลงำนที่
ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of 
abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้  ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่
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เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทน
ผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ 
โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดย
ผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและ
แจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำร
ค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำ
ทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ 
นักศึกษำท่ีค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 
คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 

หมำยเหตุ 
ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 

ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 

ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 – พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำ

เดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ 

นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น 

และเกิน 3 รำยกำร ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ให้

ครบ 3 รำยกำร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2559 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี

คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จฯ) 
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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 หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 2 ผศ.ดร.จำรุ
วรรณ มะยะกูล ผลงำนรำยกำรที่ 2 ยังไม่ได้ระบุหน้ำ และ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 11 ผศ.ดร.วงศ์กฏ 
ภู่ภูมิรัตน์ ผลงำนรำยกำรที่ 2 ยังไม่ได้ระบุหน้ำ) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer 
review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำร
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำน
ฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. เนื่องจำกมีอำจำรย์ใหม่ จ ำนวน 1 ท่ำน (ล ำดับที่ 21 ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนำวี) มีจ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำร
เพียง 2 ชิ้นในรอบ 4 ปี ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์ฯ ข้อ 9.4 จึงขอให้ระบุข้อมูลผล
ภำษำอังกฤษให้ครบถ้วนในข้อ 1.4 และระบุปีที่เริ่มท ำงำนตำมสัญญำจ้ำง พร้อมทั้งแนบสัญญำจ้ำงและผล
ภำษำอังกฤษให้ครบถ้วนท้ำยแบบรำยงำนฯด้วย 
3. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักฯ ขอให้ตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก
ของหลักสูตรอ่ืนของอำจำรย์แต่ละท่ำนให้ครบถ้วนด้วย เช่น ผศ.ดร.สำระ บ ำรุงศรี ท ำหน้ำเป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำหลักให้กับหลักสูตรวท.ม. สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) จ ำนวน 3 คน และ หลักสูตรวท.ม. 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เพื่ออุตสำหกรรม จ ำนวน 1 คน รวมเป็น 4 คน ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จะมีจ ำนวนนักศึกษำ
ในควำมดูแลของอำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวที่เป็นหลักสูตรอ่ืน เป็น 4 คนเช่นกัน 
4. ในตำรำงที่ 6.1 ขอให้ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำทีเ่ป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคนด้วย  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2559 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1) ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก ล ำดับที่ 18 ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล ไม่ได้ท ำหน้ำที่เป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (ในตำรำงที่ 1.1) แล้ว ดังนั้น จึงไม่ควรปรำกฏชื่ออำจำรย์ในตำรำงที่ 5.1 เนื่องจำกจะ
ท ำให้ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ขอให้พิจำรณำทบทวนข้อมูลอีกครั้ง 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 2 ผศ.ดร.จำรุ
วรรณ มะยะกูล ผลงำนรำยกำรที่ 2 ยังไม่ได้ระบุหน้ำ และ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 11 ผศ.ดร.วงศ์กฏ 
ภู่ภูมิรัตน์ ผลงำนรำยกำรที่ 2 ยังไม่ได้ระบุหน้ำ) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer 
review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำร
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำน
ฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. เนื่องจำกมีอำจำรย์ใหม่ จ ำนวน 1 ท่ำน (ล ำดับที่ 21 ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนำวี) มีจ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำร
เพียง 2 ชิ้นในรอบ 4 ปี ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์ฯ ข้อ 9.4 จึงขอให้ระบุข้อมูลผล
ภำษำอังกฤษให้ครบถ้วนในข้อ 1.4 และระบุปีที่เริ่มท ำงำนตำมสัญญำจ้ำง พร้อมทั้งแนบสัญญำจ้ำงและผล
ภำษำอังกฤษให้ครบถ้วนท้ำยแบบรำยงำนฯด้วย 
3. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักฯ ขอให้ตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก
ของหลักสูตรอ่ืนของอำจำรย์แต่ละท่ำนให้ครบถ้วนด้วย เช่น ผศ.ดร.สำระ บ ำรุงศรี ท ำหน้ำเป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำหลักให้กับหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) จ ำนวน 6 คน และหลักสูตรวท.ม. 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เพ่ืออุตสำหกรรม จ ำนวน 1 รวมเป็น 7 คน ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จะมีจ ำนวนนักศึกษำใน
ควำมดูแลของอำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวที่เป็นหลักสูตรอื่น เป็น 7 คนเช่นกัน 
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4. ในตำรำงที่ 6.1 ขอให้ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำทีเ่ป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคนด้วย 
5. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ท่ำนที่ 3 Prof. Dr. Jeong Ha Kim ผลงำน
ทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 2 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มกีำรแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี

คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำฯ 
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11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 

ไม่มีข้อสังเกต 

หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 

ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น 

จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำน

ทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำก

แบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 

2. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักฯ ขอให้ตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก

ของหลักสูตรอ่ืนของอำจำรย์แต่ละท่ำนให้ครบถ้วนด้วย เช่น ผศ.ดร.สำระ บ ำรุงศรี ท ำหน้ำเป็นอำจำรย์ที่

ปรึกษำหลักให้กับหลักสูตรวท.ม. สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) จ ำนวน 3 คน และ หลักสูตรปร.ด. 

สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) จ ำนวน 6 คน รวมเป็น 9 คน ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จะมีจ ำนวนนักศึกษำ

ในควำมดูแลของอำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวที่เป็นหลักสูตรอื่น เป็น 9 คนเช่นกัน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 

หมำยเหตุ 

1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 

ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน (อำจำรยประจ ำหลักสูตรทำนที่ 12 

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำของผลงำนทำงวิชำกำร) เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 

ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 – พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำ

เดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ 

นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น 

และเกิน 3 รำยกำร ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ให้

ครบ 3 รำยกำร 

2. ตำรำงที่ 8.1 คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ฯ และตำรำงที่ 11.1 กำรตีพิมพเผยแพรผลงำนของผูส ำเร็จ

กำรศึกษำฯ ขอให้ระบุว่ำ นักศึกษำใช้หลักสูตรที่มีกำรประเมินด้วยเกณฑ์ของสป.อว. พ.ศ. 2548 หรือ พ.ศ. 

2558 พร้อมระบุรหัสนักศึกษำให้ครบทุกคน  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1. เกณฑ์ข้อที่ 8 จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยในตำรำงที่ 8.1 ขอให้ตรวจสอบว่ำ  อำจำรย์ประจ ำ ที่ใส่มำนั้น เป็นอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรที่ปรำกฏชื่อในตำรำงที่ 1.1 ทุกคนใช่หรือไม่ หำกใช่ ขอให้ปรับปรุงข้อมูล โดยแก้ไขจำกเดิม 
เปลี่ยนแปลงเป็น  ในช่องอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแทน หำกข้อมูลที่ระบุมำถูกต้องแล้ว ขอให้พิจำรณำ
ทบทวนว่ำ นักศึกษำที่ใช้เกณฑ์ พ.ศ. 2558 ในกำรประเมิน จะต้องประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คนให้ครบก่อน คนที่ 4 เป็นต้นไปจึงจะเป็นอำจำรย์ประจ ำที่มี
คุณสมบัติและผลงำนทำงวิชำกำรเช่นเดียวกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
2. เกณฑ์ข้อ 9 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ที่เป็นบุคคลำกรในมหำวิทยำลัย (ไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) ได้แก่ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และ อำจำรย์ประจ ำ จำกในตำรำง 8.1 ซึ่งนักศึกษำที่มีกำรแต่งตั้งฯ
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ทุกคนมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำเป็นกรรมกำรสอบ แต่ในเกณฑ์
ข้อนี้ไม่มีข้อมูล ท ำให้ไม่สำมำรถประเมินอย่ำงสมบูรณ์ได้ ขอให้รำยงำนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
หมำยเหตุ 

1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน (อำจำรยประจ ำหลักสูตรทำนที่ 8 
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รศ.ดร.เจริญยุตร เดชวำยุกุล ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, อำจำรยประจ ำหลักสูตร
ท่ำนที่ 10 ผศ.ดร.จันทกำนต์ ทวีกุล ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 4 - 5 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, อำจำรยประจ ำ
หลักสูตรทำนที่ 11 ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 5 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ เป็นต้น) 
เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 – พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016) 
และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ 
Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำร
ที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น และเกิน 3 รำยกำร ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำง
วิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 3 รำยกำร 
2. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูล
ในหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล เช่น ผศ.ดร.
มักตำร์  แวหะยี  เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรวศ.ม . สำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล จ ำนวน 1 คน คือ 6110130016 นำยวส ุสขุสวุรรณ และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล จ ำนวน 1 คน คือ 6110130016 นำยวสุ สุข
สุวรรณ รวมเป็น 2 คน ซึ่งเป็นรำยชื่อเดียวกันไม่ได้ เช่นเดียวกับข้อมูลเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก
ของหลักสูตรอื่น เป็นต้น ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกัน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 
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6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
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หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1. เกณฑ์ข้อ 9 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ที่เป็นบุคคลำกรในมหำวิทยำลัย (ไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) ได้แก่ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และ อำจำรย์ประจ ำ จำกในตำรำง 8.1 ซึ่งนักศึกษำที่มีกำรแต่งตั้งฯ
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ทุกคนมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำเป็นกรรมกำรสอบ แต่ในเกณฑ์
ข้อนี้ไม่มีข้อมูล ท ำให้ไม่สำมำรถประเมินอย่ำงสมบูรณ์ได้ ขอให้รำยงำนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
หมำยเหตุ 

1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน (อำจำรยประจ ำหลักสูตรทำนที่ 8 
รศ.ดร.เจริญยุตร เดชวำยุกุล ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, อำจำรยประจ ำหลักสูตร
ท่ำนที่ 10 ผศ.ดร.จันทกำนต์ ทวีกุล ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 4 - 5 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, อำจำรยประจ ำ
หลักสูตรทำนที่ 11 ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 5 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ เป็นต้น) 
เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 – พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016) 
และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ 
Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำร
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ที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น และเกิน 3 รำยกำร ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำง
วิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 3 รำยกำร 
2. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูล
ในหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล เช่น ผศ.ดร.
มักตำร์  แวหะยี  เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำใ นหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล จ ำนวน 1 คน คือ 6110130016 นำยวส ุสขุสวุรรณ และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล จ ำนวน 1 คน คือ 6110130016 นำยวสุ สุข
สุวรรณ รวมเป็น 2 คน ซึ่งเป็นรำยชื่อเดียวกันไม่ได้ เช่นเดียวกับข้อมูลเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก
ของหลักสูตรอื่น เป็นต้น ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกั 
3. ตำรำงที่ 13.1 ข้อมูลผู้เข้ำศึกษำระดับปริญญำเอก ขอให้ระบุข้อมูลของผู้เข้ำศึกษำให้ครบถ้วน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 

หมำยเหตุ 

ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูลใน

หลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เช่น รศ.คณดิถ เจษฎ์

พัฒนำนนท์ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

จ ำนวน 2 คน คือ 6210130010 นำยสนุทร รุ่งเรืองใบหยก และ 6210120046 นำยเอกอนุวัฒน์ ศรีละเกศ อีก

ทั้งยังเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 

คน คือ 6210120046 นำยเอกอนุวัฒน์ ศรีละเกศ รวมเป็น 3 คน ซึ่งมีรำยชื่อนักศึกษำ 1 คนเป็นรำยชื่อ

เดียวกันทั้ง 2 หลักสูตรไม่ได้ เช่นเดียวกับข้อมูลเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของหลักสูตรอ่ืน เป็นต้น 

ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกัน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 

หมำยเหตุ 

ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูลใน
หลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เช่น รศ.คณดิถ เจษฎ์
พัฒนำนนท์ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
จ ำนวน 2 คน คือ 6210130010 นำยสนุทร รุ่งเรืองใบหยก และ 6210120046 นำยเอกอนุวัฒน์ ศรีละเกศ อีก
ทั้งยังเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 
คน คือ 6210120046 นำยเอกอนุวัฒน์ ศรีละเกศ รวมเป็น 3 คน ซึ่งมีรำยชื่อนักศึกษำ 1 คนเป็นรำยชื่อ
เดียวกันทั้ง 2 หลักสูตรไม่ได้ เช่นเดียวกับข้อมูลเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของหลักสูตรอ่ืน เป็นต้น 
ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกัน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 
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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 หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 

หมำยเหตุ 

ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่ระบุมำอีกครั้ง เพ่ือ

ไม่ให้สับสนข้อมูล หำกไม่มีข้อมูลขอให้ลบหัวข้อออก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 
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6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
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หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้เข้ำศึกษำ) 
 
ไม่มีข้อสังเกต 

หมำยเหตุ 

ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่ระบุมำอีกครั้ง เพ่ือ
ไม่ให้สับสนข้อมูล หำกไม่มีข้อมูลขอให้ลบหัวข้อออก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 4 รศ.สมชำย ชูโฉม รำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ 
และ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 14 ดร.สลิตำ เพชรสังข์ รำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ 
2. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
3. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูล
ในหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบ และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรม 
อุตสำหกำรและระบบ เช่น รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำใน
หลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบ จ ำนวน 5 คน ซึ่งมีรำยชื่อนักศึกษำซ้ ำกับกำรเป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบ ทั้ง 
5 คน ในครำวเดียวกันทั้ง 2 หลักสูตรไม่ได้ เช่นเดียวกับข้อมูลเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของ
หลักสูตรอื่น เป็นต้น ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกัน 
อนึ่ง หำกเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักในหลักสูตรอ่ืนอีก ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษำในควำมดูแลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกันด้วย 
4. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุข้อมูลของนักศึกษำในควำม
ดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกท่ำนด้วย 
5. ขอให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในเกณฑ์ข้อ 8 – 10 ในแบบรำยงำนฯให้ถูกต้อง ครบถ้วนอีกครั้ง 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ยอ้นหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 
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6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 4 รศ.สมชำย ชูโฉม รำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ 
และ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 14 ดร.สลิตำ เพชรสังข์ รำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ 
2. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
3. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูล
ในหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบ และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรม 
อุตสำหกำรและระบบ เช่น รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำใน
หลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบ จ ำนวน 5 คน ซึ่งมีรำยชื่อนักศึกษำซ้ ำกับกำรเป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบ ทั้ง 
5 คน ในครำวเดียวกันทั้ง 2 หลักสูตรไม่ได้ เช่นเดียวกับข้อมูลเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของ
หลักสูตรอื่น เป็นต้น ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกัน 
อนึ่ง หำกเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักในหลักสูตรอ่ืนอีก ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษำในควำมดูแลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกันด้วย 
4. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุข้อมูลของนักศึกษำในควำม
ดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกท่ำนด้วย 
5. ขอให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในเกณฑ์ข้อ 8 – 10 ในแบบรำยงำนฯให้ถูกต้อง ครบถ้วนอีกครั้ง  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 

หมำยเหตุ 

1. ตำรำงที่ 1.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ขอให้ระบุ * ในข้อมูล ณ ปัจจุบันของอำจำรย์ที่ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 

2. เนื่องจำกมีอำจำรย์ใหม่ จ ำนวน 1 ท่ำน (ล ำดับที่ 14 ดร.ชุกรี แดสำ) มีจ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรเพียง 2 ชิ้น

ในรอบ 4 ปี ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์ฯ ข้อ 9.4 จึงขอให้แนบสัญญำจ้ำงและผล

ภำษำอังกฤษให้ครบถ้วนท้ำยแบบรำยงำนฯด้วย 

3. ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 4 รศ.สมชำย ชูโฉม รำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ 
และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 12 รศ.ทศพร กมลภิวงศ ์รำยกำรที่ 1, 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ 
4. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ

รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 

5. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุข้อมูลของนักศึกษำในควำม

ดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกท่ำนด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
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ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำฯ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
2. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูล
ในหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรนำนำชำติ) เช่น รศ.ดร.ชญำนุช แสงวิเชียร เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำใน
หลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) จ ำนวน 3 คน และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) จ ำนวน 2 คน รวม
เป็น 5 คน ดังนั้น ทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องระบุข้อมูลกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของหลักสูตรอื่น
ด้วย จึงขอให้ตรวจสอบตำรำงที่ 5.1 อีกครั้ง โดยข้อมูลของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักทุกคนต้อง
สอดคล้องกันทั้ง 2 หลักสูตร 
3. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุข้อมูลของนักศึกษำในควำม
ดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกท่ำนด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้ง) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี

คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้ง) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำท่ีท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
2. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูล
ในหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรนำนำชำติ) เช่น รศ.ดร.ชญำนุช แสงวิเชียร เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำใน
หลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) จ ำนวน 3 คน และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) จ ำนวน 2 คน รวม
เป็น 5 คน ดังนั้น ทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องระบุข้อมูลกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของหลักสูตรอื่น
ด้วย จึงขอให้ตรวจสอบตำรำงที่ 5.1 อีกครั้ง โดยข้อมูลของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักทุกคนต้อง
สอดคล้องกันทั้ง 2 หลักสูตร 
3. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุข้อมูลของนักศึกษำในควำม
ดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกท่ำนด้วย 
4. ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมในข้อ 6.2 ให้รำยงำนเพียง 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลังที่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดเท่ำนั้น และท่ำนที่ 2 ดร.ทรงธรรม โพธิ์ถำวร เป็นอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรด้วย จึงไม่ต้องรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรซ้ ำ 
5. ขอให้ระบุข้อมูลในเกณฑ์ข้อที่ 13.3 ให้ครบถ้วนด้วย  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ใน
สำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ

เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ข้อสังเกต 
1. เกณฑ์ข้อ 3: ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน์ มีคุณวุฒิ Ph.D. (Agricultural Science) ซึ่งไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สำขำของหลักสูตร (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ค ำว่ำตรงหรือสัมพันธ์นั้น สอ.ปว. ยึดตำมกำรแบ่งกลุ่มสำขำวิชำ
ของ ISCED ถึงแม้จะเป็นที่เข้ำใจได้ว่ำ ควำมช ำนำญของอำจำรย์มีควำมเชื่อมโยงอยู่กับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 จำกเว็บไซต์รวบรวมค ำถำม-ค ำตอบของส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (http://www.mua.go.th/users/bhes/) ระบุว่ำ อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน และไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่มีผลงำนวิจัยที่สนับสนุนสำขำวิชำที่เปิดสอน 
สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้ แต่ไม่สำมำรถเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบได้ ทั้งนี้ ให้สภำมหำวิทยำลัย
ออกหนังสือรับรองว่ำมีงำนวิจัยที่สนับสนุนสำขำวิชำที่เปิดสอน ดังนั้น ในระหว่ำงที่รอผลกำรรับทรำบหลักสูตร
จำก สอ.ปว. ผลกำรประเมินในประเด็นนี้จึงเป็น “เป็นไปตำมเกณฑ์ แต่มีข้อสังเกต” 
 อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประเมินขอแนะน ำให้หลักสูตรพิจำรณำแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและร่วม
ในอนำคตโดยค ำนึงถึงเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย 
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หมำยเหตุ 
1. ขอให้หลักสูตรตรวจสอบผลงำนทำงวิชกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกท่ำน จะต้องมี 3 รำยกำร โดย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (2016) - พ.ศ. 2563 (2020)) พร้อมทั้งระบุปีที่
เผยแพร่ และระบุเลขหน้ำทุกรำยกำรด้วย เช่น อำจำรยประจ ำหลักสูตรทำนที่ 1 รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ และ
ท่ำนที่ 3 รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล มีผลงำนที่ยังไม่ได้ระบุปีที่เผยแพร่ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หวัข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

ข้อสังเกต 
1. เกณฑ์ข้อ 3: ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน์ มีคุณวุฒิ Ph.D. (Agricultural Science) ซึ่งไมต่รงหรือสัมพันธ์กับ
สำขำของหลักสูตร (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ค ำว่ำตรงหรือสัมพันธ์นั้น สอ.ปว. ยึดตำมกำรแบ่งกลุ่มสำขำวิชำ
ของ ISCED ถึงแม้จะเป็นที่เข้ำใจได้ว่ำ ควำมช ำนำญของอำจำรย์มีควำมเชื่อมโยงอยู่กับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 จำกเว็บไซต์รวบรวมค ำถำม-ค ำตอบของส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (http://www.mua.go.th/users/bhes/) ระบุว่ำ อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน และไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่มีผลงำนวิจัยที่สนับสนุนสำขำวิชำที่เปิดสอน 
สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้ แต่ไม่สำมำรถเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบได้ ทั้งนี้ ให้สภำมหำวิทยำลัย
ออกหนังสือรับรองว่ำมีงำนวิจัยที่สนับสนุนสำขำวิชำที่เปิดสอน ดังนั้น ในระหว่ำงที่รอผลกำรรับทรำบหลักสูตร
จำก สอ.ปว. ผลกำรประเมินในประเด็นนี้จึงเป็น “เป็นไปตำมเกณฑ์ แต่มีข้อสังเกต” 
 อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประเมินขอแนะน ำให้หลักสูตรพิจำรณำแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและร่วม
ในอนำคตโดยค ำนึงถึงเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย 
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หมำยเหตุ 
1. ขอให้หลักสูตรตรวจสอบผลงำนทำงวิชกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกท่ำน จะต้องมี 3 รำยกำร โดย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (2016) - พ.ศ. 2563 (2020)) พร้อมทั้งระบุปีที่
เผยแพร่ และระบุเลขหน้ำทุกรำยกำรด้วย เช่น อำจำรยประจ ำหลักสูตรทำนที่ 1 รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ และ
ท่ำนที่ 3 รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล มีผลงำนที่ยังไม่ได้ระบุปีที่เผยแพร่  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสัเกต 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 
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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 หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1) ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก จ ำนวน 1 ท่ำน คือ รศ.ดร.สุชำติ เหลืองประเสริฐ ยังไม่ได้
รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์  ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง ในข้อ 10.2 จึงไม่
สำมำรถประเมินได้อย่ำงครบถ้วน 
หมำยเหตุ 
ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full 
proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ 
ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำง
วิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์
ประจ ำ) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full 
proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ 
ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำง
วิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มทีรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1. เกณฑ์ข้อที่ 8 จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยในตำรำงที่ 8.1 ขอให้ตรวจสอบว่ำ  อำจำรย์ประจ ำ ที่ใส่มำนั้น เป็นอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรที่ปรำกฏชื่อในตำรำงที่ 1.1 ทุกคนใช่หรือไม่ หำกใช่ ขอให้ปรับปรุงข้อมูล โดยแก้ไขจำกเดิม 
เปลี่ยนแปลงเป็น  ในช่องอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแทน ทั้งนี้ ผศ.ดร.นริศรำ มหำธนินวงศ์ ในตำรำงที่ 8.1 
ระบุว่ำ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก แต่ในตำรำงที่ 6.1 ระบุว่ำเป็นอำจำรย์ประจ ำที่ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำร่วม ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันด้วย 
2. เกณฑ์ข้อที่ 9 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ที่เป็นบุคคลำกรในมหำวิทยำลัย (ไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภำยนอก) ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรในข้อ 9.3 เฉพำะอำจำรย์ประจ ำและ/หรืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ที่เป็นบุคลำกรในมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น และหำกมีกำรรำยงำนผลงำนในเกณฑ์ข้อที่ 1 แล้ว ไม่ต้องรำยงำนซ้ ำ 
ดังนั้น อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ที่เป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย ให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรเฉพำะ ผศ.ดร.
พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน เท่ำนั้น 
3. เกณฑ์ข้อ 10 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ขอให้รำยงำนผลงำน
ทำงวิชำที่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดของผศ.ดร.สุชำติ จันทรมณีย์ และ ดร.อำบีเด็ง ฮำวำ ในข้อ 10.2 มำด้วย 
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หมำยเหตุ 
1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 – พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำ
เดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ 
นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น 
และเกิน 3 รำยกำร ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ให้
ครบ 3 รำยกำร 
2. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันระหว่ำงข้อมูลใน
หลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และ
วัสดุ เช่น ผศ.ดร.เดชำ เสริมวิทยวงศ์ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. 
สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จ ำนวน 1 คน และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำใน
หลักสูตรอ่ืนที่ระบุไว้ในหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จ ำนวน 1 คน รวมเป็น 2 คน 
ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกันด้วย เป็นต้น 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มทีรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้เข้ำศึกษำ) 
 
มีข้อสังเกต 
1. เกณฑ์ข้อที่ 8 จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก

ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน โดยในตำรำงที่ 8.1 ขอให้ตรวจสอบว่ำ  อำจำรย์ประจ ำ ที่ใส่มำนั้น เป็นอำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรที่ปรำกฏชื่อในตำรำงที่ 1.1 ทุกคนใช่หรือไม่ หำกใช่ ขอให้ปรับปรุงข้อมูล โดยแก้ไขจำกเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น  ในช่องอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแทน 

2. เกณฑ์ข้อที่ 9 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ที่เป็นบุคคลำกรในมหำวิทยำลัย (ไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภำยนอก) ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรในข้อ 9.3 เฉพำะอำจำรย์ประจ ำและ/หรืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

ที่เป็นบุคลำกรในมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น และหำกมีกำรรำยงำนผลงำนในเกณฑ์ข้อที่ 1 แล้ว ไม่ต้องรำยงำนซ้ ำ 

ดังนั้น อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ที่เป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย ท่ำนที่ 1 ผศ.ดร.วิษณุ รำชเพ็ชร และท่ำนที่ 2 

ชื่อ ผศ.ดร.สมใจ จันทร์อุดม ซึ่งเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรด้วย จึงไม่ต้องรำยงำนซ้ ำ 
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3. เกณฑ์ข้อ 10 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ขอให้รำยงำนผลงำน

ทำงวิชำที่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดของรองศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บุญนวล ในข้อ 10.2 มำด้วย 

หมำยเหตุ 
1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 – พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำ
เดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ 
นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น 
และเกิน 3 รำยกำร ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ให้
ครบ 3 รำยกำร 
2. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันระหว่ำงข้อมูลใน

หลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และ

วัสดุ เช่น ผศ.ดร.เดชำ เสริมวทิยวงศ์ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. 

สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จ ำนวน 1 คน และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำใน

หลักสูตรอื่นที่ระบุไว้ในหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จ ำนวน 1 คน รวมเป็น 2 คน 

ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกันด้วย เป็นต้น 

3. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 1 ผศ.ดร.มัทนำ ฆังคะมโณ ซึ่งเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรด้วย จึง

ไม่ต้องรำยงำนผลงำนวิชำกำรในข้อ 6.2 แล้ว 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ

เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ 
โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดย
ผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็น
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและ
แจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 
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วิชำกำร (proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำร
ค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำ
ทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ 
นักศึกษำท่ีค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 
คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1) ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 9 ชื่อ แพทย์หญิงภำสุรี แสงศุภวำนิช 
รำยกำรที่ 3 พร้อมน ำข้อควำม (Article in Press) ออก เนื่องจำกต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ฯย้อนหลัง 5 ปี
นับจำกปีที่ประเมิน จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้  ทั้งนี้ ขอให้ใส่ผลงำนทำง
วิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำที่ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม เพียง 3 รำยกำรที่เป็นปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปีนับจำกปีที่ประเมิน) และเป็นไปตำม
เกณฑ์ท่ีก ำหนด ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑ์หรือเกิน 3 รำยกำร ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้สอนท่ำนที่ 3 ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ และ ท่ำนที่ 5 ผศ.ดร.
นิคม สุวรรณวร 
2. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
3. ในตำรำงที่ 6.1 ขอให้ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคน
ด้วย 
4. ในตำรำงที่ 8.1 มีนักศึกษำที่ใช้เกณฑ์ของหลักสูตร 2548 จ ำนวน 2 คน คือ 6010120109 นำงสำวชัชฎำ
ภรณ์ นำคแก้ว และ 6010120111 นำยอดินันทร์ มำหำมะ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรรำยงำนนักศึกษำที่สอบ
วิทยำนิพนธ์ของหลักสูตรนี้ (เป็นนักศึกษำคงค้ำงจำกเล่มปรับปรุงก่อนหน้ำนี้) ดังนั้น กำรรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (ครั้งที่ 1) ต้องใช้รำยงำนผลฯ ระดับหลักสูตรปริญญำโทตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2548 + 2558 ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนของเกณฑ์ข้อ 8 – 10 
ในแบบรำยงำนฯก็ถือว่ำเป็นไปตำมเกณฑ ์  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำน
วิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1) ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 38 ดร.นีรนุช ภูสันติ รำยกำรที่ 1 
พร้อมน ำข้อควำม (In Press) ออก เนื่องจำกต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ฯย้อนหลัง 5 ปีนับจำกปีที่ประเมิน 
จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรยประจ ำหลักสูตรทำนที่ 18 ผศ.ดร.
กุสุมำลย เฉลิมยำนนท์ ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, ท่ำนที่ 39 ดร.สมชำย แซอ้ึง 
รำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และท่ำนที่ 40 ดร.ปรมินทร เณรำนนท รำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) 
และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ 
Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำร
ที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์
ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
3. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูล
ในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน และหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน เช่น 
ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในปร.ด. สำขำวิชำ เทคโนโลยี
พลังงำน จ ำนวน 3 คน คือ 6110120039 นำงสำวนภวรรณ มหำศักดิ์พันธ, 6110120045 นำงสำวภัศรำกร 
ไชยสองแกว และ 6110130025 นำงสำวนบชนนี นิ่ม และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำ



387 
 

ในหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน จ ำนวน 3 คน โดยเป็นรำยชื่อเดียวกันกับระดับปริญญำเอกด้วย 
ในควำมเป็นจริงไม่สำมำรถเป็นเช่นนั้นได้  จึงขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วย เช่นเดียวกับข้อมูลกำรเป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของหลักสูตรอ่ืน ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้อง
สอดคล้องกัน 
4. ในตำรำงที่ 6.1 ขอให้ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคน
ด้วย 
5. ในตำรำงที่ 8.1 มีนักศึกษำที่ใช้เกณฑ์ของหลักสูตร 2548 ทั้ง 3 คน ซึ่งถือว่ำเป็นกำรรำยงำนนักศึกษำที่สอบ
วิทยำนิพนธ์ของหลักสูตรนี้ (เป็นนักศึกษำคงค้ำงจำกเล่มปรับปรุงก่อนหน้ำนี้) รวมถึงตำรำงที่ 11.1 กำรตีพิมพ
เผยแพรผลงำนของผูส ำเร็จกำรศึกษำฯด้วย ดังนั้น กำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 (ครั้งที่ 1) ต้องใช้รำยงำนผลฯ ระดับหลักสูตรปริญญำโทตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2548 + 2558 ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนของเกณฑ์ข้อ 8 – 11 ในแบบรำยงำนฯก็ถือว่ำเป็นไป
ตำมเกณฑ์ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ

เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
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7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1) ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 38 ดร.นีรนุช ภูสันติ รำยกำรที่ 1 
พร้อมน ำข้อควำม (In Press) ออก เนื่องจำกต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ฯย้อนหลัง 5 ปีนับจำกปีที่ประเมิน 
จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมทุกคนจะต้องระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน (อำจำรยประจ ำหลักสูตรทำนที่ 18 ผศ.ดร.
กุสุมำลย เฉลิมยำนนท์ ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, ท่ำนที่ 39 ดร.สมชำย แซอ้ึง 
รำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และท่ำนที่ 40 ดร.ปรมินทร เณรำนนท รำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) 
และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ 
Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำร
ที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้นขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์
ทดแทนผลงำนเดิม ให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
2. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
3. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูล
ในหลักสูตรวศ.ม. สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน เช่น 
ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในวศ.ม. สำขำวิชำ เทคโนโลยี
พลังงำน จ ำนวน 3 คน คือ 6110120039 นำงสำวนภวรรณ มหำศักดิ์พันธ, 6110120045 นำงสำวภัศรำกร 
ไชยสองแกว และ 6110130025 นำงสำวนบชนนี นิ่ม และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำ
ในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน จ ำนวน 3 คน โดยเป็นรำยชื่อเดียวกันกับระดับปริญญำโทด้วย 
ในควำมเป็นจริงไม่สำมำรถเป็นเช่นนั้นได้ จึงขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วย เช่นเดี ยวกับข้อมูลกำรเป็น
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อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของหลักสูตรอ่ืน ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้อง
สอดคล้องกัน 
4. ในตำรำงที่ 6.1 ขอให้ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคน
ด้วย 
5. ในตำรำงที่ 8.1 มีนักศึกษำที่ใช้เกณฑ์ของหลักสูตร 2548 ทั้ง 3 คน ซึ่งถือว่ำเป็นกำรรำยงำนนักศึกษำที่สอบ
วิทยำนิพนธ์ของหลักสูตรนี้ (เป็นนักศึกษำคงค้ำงจำกเล่มปรับปรุงก่อนหน้ำนี้) รวมถึงตำรำงที่ 11.1 กำรตีพิมพ
เผยแพรผลงำนของผูส ำเร็จกำรศึกษำฯด้วย ดังนั้น กำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 (ครั้งที่ 1) ต้องใช้รำยงำนผลฯ ระดับหลักสูตรปริญญำโทตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2548 + 2558 ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนของเกณฑ์ข้อ 8 – 11 ในแบบรำยงำนฯก็ถือว่ำเป็นไป
ตำมเกณฑ์ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  

 คณะการบริการและการท่องเที่ยว  
 
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 และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

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 () 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่ องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิทยาเขตภูเก็ต) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 11 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรย์ประจ ำเกิน
กว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม
หลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หรืออำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือ
อำจำรย์ผู้สอน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน 1. อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
สถำบัน มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัม พันธ์กัน และ 2.  มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และ 3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำร
นิพนธ์ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ
เพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำ
กว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันและ 2. มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ 1. อำจำรย์ประจ ำและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกสถำบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน
และ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับ
ปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

8 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (เฉพำะแผน ก เท่ำนั้น) ต้อง
เป็นรำยงำนสืบเนื่องฉบับเต็มในกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) หรือ
วำรสำรหรือสิ่งพิมพ์วิชำกำรซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

9 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ  
วิทยานิพนธ์ อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน  
สารนิพนธ์ อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน 
หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำท่ีท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ำกับนักศึกษำท่ีท ำสำรนิพนธ์ 3 คน 
กำรดูแลนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์มำกกว่ำ 5 คนสำมำรถท ำได้ แต่ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถำบันอุดมศึกษำ แต่ทั้งนี้สำมำรถดูแลนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ได้ไม่
เกิน 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำมีผลงำนวิจัย
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ควรมีอย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่
ประเมิน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

11 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลัย/สถำบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งำนในปีที่ 6) 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
 
 

 



397 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
 
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 () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

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 () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 1 ดร.อำรีย์  ชูด ำ เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ้ ำกับหลักสูตร ปร.ด. สำขำวิชำเทคโนโลยี
 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
 
หมายเหตุ 
1. ผลงำนฯ ของ ผศ.ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล “3) Wongniramaikul, W., Limsakul, W. and Choodum, A. (2018). 
 A biodegradable colorimetric film for rapid low- cost field determination of formaldehyde 
 contamination by digital image” ระบุข้อมูลตำมหลักบรรณำนุกรม ให้ครบถ้วน มิเช่นนั้น ผลงำนดังกล่ำว
 จะไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ ส่งผลให้อำจำรย์ดังกล่ำวขำดคุณสมบัติในกำรท ำหน้ำที่อำจำรย์ประจ ำ
 หลักสูตร อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก/ร่วม และอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562   
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

 
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 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ (-) 
การประเมินไม่สมบูรณ์ 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ (-) 

การประเมินไม่สมบูรณ์ 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
ในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ (-) 
การประเมินไม่สมบูรณ์ 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีรายวิชาเปิดสอน) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง

เป็นไปตำมเกณฑ์ (-) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่
มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้ สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำน
กำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ.. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำท่ีท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 
กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตร 

 
 
การประเมินไม่สมบูรณ์  
เนื่องจำกรำยงำนข้อมูลมำไม่ถูกต้อง ต้องรำยงำนข้อมูลหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  ไม่ใช่ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557  และใช้เกณฑ์มำตรฐำนฯ ระหว่ำง 2548+2558 ถึงแม้จะเสนอขอปิดหลักสูตรแล้วก็ตำม 
 
หมายเหตุ 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 3  ผศ.ดร.กฤตณะ  พฤกษำกร  มิได้ปฏิบัติงำนใน ม.อ. แล้ว ดังนั้น จึงไม่สำมำรถท ำหน้ำที่
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก  อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ (กรณีอำจำรย์
 ประจ ำ) อำจำรย์ผู้สอน (กรณีอำจำรย์ประจ ำ) และอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ (กรณีอำจำรย์ประจ ำ) ได้ ทั้งนี้ 
 หำก อำจำรย์ดังกล่ำว ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนมำ ก่อนลำออก ขอให้ระบุหมำยเหตุให้
 ชัดเจน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำร
ค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำ
ทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ 
นักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 
คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 

ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 1 ดร.อำรีย์  ชูด ำ เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ้ ำกับหลักสูตร วท.ม. สำขำวิชำเทคโนโลยี
 และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  
2. จำกเกณฑ์ข้อ 3  ผศ.ดร.กฤตณะ  พฤกษำกร  มิได้ปฏิบัติงำนใน ม.อ. แล้ว ดังนั้น จึงไม่สำมำรถท ำหน้ำที่
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก  อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ (กรณีอำจำรย์
 ประจ ำ) อำจำรย์ผู้สอน (กรณีอำจำรย์ประจ ำ) และอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ (กรณีอำจำรย์ประจ ำ) ได้ ทั้งนี้ 
 หำก อำจำรย์ดังกล่ำว ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนมำ ก่อนลำออก ขอให้ระบุหมำยเหตุให้
 ชัดเจน 
  
หมายเหตุ 
1. ผลงำนของ  ดร.วิลำสินี  ศรีพรหม  “Wilasinee Sriprom, Aree Choodum, Chanadda Phawachalotorn, 
 Worawit Wongniramaikul and Wadcharawadee Limsakul.  ( 2 0 2 0 ) .  Tetramethylammonium 
 Hydroxide- Doped Starch Film as a Colorimetric Sensor for Trinitrotoluene Detection. 
 Analytical Sciences, xx-xx. (will be published in October 2020)” ขอให้ระบุ Vol และเลขหน้ำ ให้
 ครบถ้วน เนื่องจำกขณะนี้ปี 2021 แล้ว 
2. ให้ลบผลงำนที่ไม่ใช่ของ Prof.Dr.Donald Roy McNeil ออก (อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำ
ที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ
ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและ
แจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดย
บทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำอิสระ
ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 
2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 2 และ 3  ผศ.ดร.กฤตณะ  พฤกษำกร  มิได้ปฏิบัติงำนใน ม.อ. แล้ว ดังนั้น จึงไม่สำมำรถท ำหน้ำที่
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก  อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ (กรณีอำจำรย์
 ประจ ำ) อำจำรย์ผู้สอน (กรณีอำจำรย์ประจ ำ) และอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ (กรณีอำจำรย์ประจ ำ) ได้ ทั้งนี้ 
 หำก อำจำรย์ดังกล่ำว ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนมำ ก่อนลำออก ขอให้ระบุหมำยเหตุให้
 ชัดเจน 
  
หมายเหตุ 
1. ผลงำนของ  ดร.วิลำสินี  ศรีพรหม  “Wilasinee Sriprom, Aree Choodum, Chanadda Phawachalotorn, 
 Worawit Wongniramaikul and Wadcharawadee Limsakul.  ( 2 0 2 0 ) .  Tetramethylammonium 
 Hydroxide- Doped Starch Film as a Colorimetric Sensor for Trinitrotoluene Detection. 
 Analytical Sciences, xx-xx. (will be published in October 2020)” ขอให้ระบุ Vol และเลขหน้ำ ให้
 ครบถ้วน เนื่องจำกขณะนี้ปี 2021 แล้ว 
2. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม “ดร.รภัทภร นวคณิตวรกุล”  เป็นอำจำรย์ประจ ำ ม.อ. สังกัด 
 คณะแพทยศำสตร์ ดังนั้น มิใช่อำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้อง
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดย
ผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้ สอบวิทยำนิพนธ์  ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำร
ค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำ
ทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ 
นักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 
คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 3 ผศ.ดร.กฤตณะ  พฤกษำกร  มิได้ปฏิบัติงำนใน ม.อ. แล้ว ดังนั้น จึงไม่สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์
 ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก  อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ (กรณีอำจำรย์ประจ ำ) 
 อำจำรย์ผู้สอน (กรณีอำจำรย์ประจ ำ) และอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ (กรณีอำจำรย์ประจ ำ) ได้ ทั้งนี้ หำก
 อำจำรย์ดังกล่ำว ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนมำ ก่อนลำออก ขอให้ระบุหมำยเหตุให้ชัดเจน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
คณะวิเทศศึกษา  

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ (-) 
มีข้อสังเกต 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ (-) 
มีข้อสังเกต 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำก ำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

 



413 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำร
ค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
สถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและ
แจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำร (proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำร
ค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 
2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 2 คุณวุฒิระดับปริญญำเอก ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ผศ. ดร. เดอะ ยง* และ Assist. 
 Prof. Dr. Steven Andrew Martin*)  ไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรนี้  เนื่องจำก สป.อว. ได้มีข้อสังเกตใน
 ประเด็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงหรือสัมพันธ์ของอำจำรย์ทั้ง 2 ท่ำนดังกล่ำว 
2. จำกเกณฑ์ข้อ 4 ดร. ณิชำ โตวรรณเกษม  เป็นอำจำรย์ผู้สอน ผลงำนที่รำยงำนมำนั้น เกิน 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งไม่
 เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ ที่ระบุว่ำ “เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ  
 ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำน  
 กำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง”  
 
หมายเหตุ 
1. ในตำรำงที่ 1.1 ขอให้ระบุรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้ครบถ้วน โดยอำจำรย์ฯ ท่ำนใด มิใช่อำจำรย์ประจ ำ
 แต่เป็นอำจำรย์ภำยใต้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำหลักสูตรร่วมผลิต (MOU) ขอให้ระบุอธิบำยให้ชัดเจนด้วย 
2. กำรรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ขอให้เขียนแบบบรรณำนุกรม ที่ระบุ ชื่อผู้วิจัย ปีที่
 ตีพิมพ์ ชื่อผลงำนวิจัย  ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ และเลขหน้ำ ให้ครบถ้วน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

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

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
มีข้อสังเกต 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีการแต่งตั้ง) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มี
คุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(นักศึกษาเกณฑ์ 48) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. กรณี 
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมท่ีน ำเสนอได้รับ
กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณี แผน 
ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำอิสระ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ข้อสังเกต 
1. จำกเกณฑ์ข้อ 6 ที่ระบุว่ำ “อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระต้องเป็น
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร....”  ซึ่ง ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์  มีกำรเปลี่ยนแปลงให้อำจำรย์ดังกล่ำว มิได้ท ำหน้ำที่
 เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (ตำรำงที่ 1.1)  แต่มีชื่อปรำกฏในตำรำงที่ 5.1 กำรท ำหน้ ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ
 วิทยำนิพนธ์หลัก  ซึ่งไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ  
 
 
หมายเหตุ 
1. ขอให้ระบุข้อมูลวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ทุกท่ำน ในตำรำงที่ 8.1 ให้ครบถ้วน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิทยาเขตตรัง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 28 มกราคม 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 11 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรย์ประจ ำเกิน
กว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม
หลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หรืออำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือ
อำจำรย์ผู้สอน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน 1. อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
สถำบัน มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัม พันธ์กัน และ 2.  มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และ 3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำร
นิพนธ์ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ
เพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำ
กว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันและ 2. มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ 1. อำจำรย์ประจ ำและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกสถำบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน
และ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับ
ปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (เฉพำะแผน ก เท่ำนั้น) ต้อง
เป็นรำยงำนสืบเนื่องฉบับเต็มในกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) หรือ
วำรสำรหรือสิ่งพิมพ์วิชำกำรซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

9 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ  
วิทยานิพนธ์ อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน  
สารนิพนธ์ อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน 
หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำท่ีท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ำกับนักศึกษำท่ีท ำสำรนิพนธ์ 3 คน 
กำรดูแลนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์มำกกว่ำ 5 คนสำมำรถท ำได้ แต่ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถำบันอุดมศึกษำ แต่ทั้งนี้สำมำรถดูแลนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ได้ไม่
เกิน 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำมีผลงำนวิจัย
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ควรมีอย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่
ประเมิน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

11 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลัย/สถำบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งำนในปีที่ 6) 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
 

หมายเหตุ 
1. ผลงำนฯ ของ อำจำรยที่ปรึกษำวิทยำนิพนธหลัก  
 1.1. ผชูวยศำสตรำจำรย ดร.ปำริชำติ มณีมัย  
 1.2 ดร.อรชนก ชองสมบัติ 

ขอให้แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน และเลขหน้ำ ด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยังไม่ส่งรายงาน) 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

 

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

 

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

 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอ
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณี
แผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
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 ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยังไม่ส่งรายงาน) 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น  

 

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

 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่ออยู่ ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 
เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำน
กำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำ
สำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี  
13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
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 ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือข้ัน
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำ
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(ไม่มีอาจารย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับ
กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข 
สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบค้นได ้

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์
คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 
คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ

ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำท่ี

ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

การประเมินไม่
สมบูรณ์ 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์
พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. เป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

มีข้อสังเกต 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ ง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

(ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณีแผน 
ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำม
ประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำร
นิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ วิทยำนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำ
เอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำ
ที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิ

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
การประเมินไม่สมบูรณ์และมีข้อสังเกต 
1) เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จึงจะต้องใช้ข้อมูลของเล่ม
มคอ.2 เป็น “หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิธีวิทยำกำรวิจัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559” ไม่ใช่
พ.ศ. 2564 ดังนั้น ขอให้ตรวจสอบข้อมูลรำยชื่อและผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ อีกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรเพียง 3 
รำยกำรปัจจุบันนับจำก 5 ปีย้อนหลังจำกปีที่ประเมิน (พ.ศ. 2559 – 2563) ด้วย หำกเกินจ ำนวนหรือเป็นผลงำนที่
ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ขอให้ตัดออกจำกแบบรำยงำนฯด้วย 

- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล ำดับที่ 3 ผศ.ดร.นิตยำ แม็คแนล เปลี่ยนชื่อ
เป็น ผศ.ดร.ฤสำ แม็คแนล ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วย 

- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 10 ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปรำณีต เกษียณอำยุรำชกำรเมื่อ 30 
กันยำยน 2563 ขอให้น ำรำยชื่อออกจำกกำรท ำหน้ำที่ดังกล่ำวด้วย 
2) ตำรำงที่ 5.1 ขอให้เพ่ิมรำยชื่อนักศึกษำทุกคนที่อยู่ในควำมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก จำก
หลักสูตรอื่น (ล ำดับที่ 1 – 5) ลงในตำรำงนี้ให้ครบถ้วนด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุจ ำนวนและข้อมูลนักศึกษำใน
ควำมดูแลให้ครบถ้วนด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม
หลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง
น้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง
น้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำร
สอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือข้ันต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์
พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. เป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง 
หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง 
หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. อย่ำงน้อย 
2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่
มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ วิทยำนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำ
เอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำ
ที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิ
ปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 – พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียว
นั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จงึจะถือว่ำ นับเป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น และเกิน 3 รำยกำร 
ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 3 รำยกำร 
2. ตำรำงที่ 5.1 ขอให้เพ่ิมรำยชื่อนักศึกษำทุกคนที่อยู่ ในควำมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักจำก
หลักสูตรอื่น (ดร. อำรินดำ มะอำลี, ดร. นูริน ดือเร๊ะ และ ดร. มำยือนิง อิสอ) ลงในตำรำงนี้ให้ครบถ้วนด้วย 
3. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุว่ำ นักศึกษำอยู่ในหลักสูตรที่ให้
เกณฑ์พ.ศ. 2548 หรือ พ.ศ. 2558 ด้วย 
  



435 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่ 
จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจ ำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. เป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
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7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์
ประจ ำ) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณีแผน 
ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำม
ประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำร

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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นิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ วิทยำนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำ
เอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำ
ที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิ
ปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1) ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 5 ผศ.ดร.อโนมำ ธิติธรรมวงศ์ รำยกำร
ที่ 1 - 3 ด้วย พร้อมน ำข้อควำม (Article in press) ออก เนื่องจำกต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ฯย้อนหลัง 5 ปีนับ
จำกปีที่ประเมิน จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ทั้งนี้ ขอให้น ำผลงำนทำงวิชำกำร
รำยกำรที่ 5 – 6 ออกจำกแบบรำยงำน เนื่องจำกเกิน 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมินฯ 
2) อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก ล ำดับที่ 2 รศ.สมบัติ พุธจักร ไม่มีชื่อปรำกฏในตำรำงที่ 1.1 และนักศึกษำใน
ควำมดูแลอยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์พ.ศ. 2558 ดังนั้น ต้องด ำเนินกำรขอเพ่ิมชื่ออำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวเป็นอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร และรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด เพ่ือท ำหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักได้ (หำกข้อมูลผิด กล่ำวคือ นักศึกษำอยู่ในหลักสูตรที่ให้เกณฑ์ พ.ศ. 2548 ขอให้แก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้องด้วย) 
3) เกณฑ์ข้อที่ 8 จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยในตำรำงที่ 8.1 ขอให้ตรวจสอบว่ำ  อำจำรย์ประจ ำ (ผศ.ดร.พวงทิพย์ แก้ว
ทับทิม และ ดร.สุนำรี บดีพงศ์) ทีใ่ส่มำนั้น เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ปรำกฏชื่อในตำรำงที่ 1.1 ใช่หรือไม่ หำก
ใช่ ขอให้ปรับปรุงข้อมูล โดยแก้ไขจำกเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น  ในช่องอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแทน ทั้งนี้ ขอให้
ระบุผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ 10.2 ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกของรศ.ดร.ธวัช ชิตตระกำรให้ถูกต้อง ครบถ้วนด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ตำรำงที่ 1.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ขอให้ระบุต ำแหน่งทำงวิชำกำรและรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุก
ท่ำนในช่อง อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรตำมมคอ.2 ด้วย และขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรเพียง 3 รำยกำรปัจจุบัน
นับจำก 5 ปีย้อนหลังจำกปีที่ประเมิน (พ.ศ. 2559 – 2563) ด้วย หำกเกินจ ำนวนหรือเป็นผลงำนที่ไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์ท่ีก ำหนด ขอให้ตัดออกจำกแบบรำยงำนฯด้วย 
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2. ข้อที่ 3.3 อำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำในมหำวิทยำลัยทุกท่ำน ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรเพียง 1 
รำยกำรปัจจุบันนับจำก 5 ปีย้อนหลังจำกปีที่ประเมิน (พ.ศ. 2559 – 2563) ด้วย หำกเกินจ ำนวนหรือเป็นผลงำนที่
ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ขอให้ตัดออกจำกแบบรำยงำนฯด้วย 
3. ตำรำงที่ 7.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ขอให้ระบุจ ำนวนและข้อมูลรำยชื่อนักศึกษำในควำมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพน์ร่วมทั้ง 2 ท่ำนให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำ
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีรำยวิชำที่เปิด
สอน) 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้น

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์ประจ ำ) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไมม่ีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณีแผน 
ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำม
ประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำร
นิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์
คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 
คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจาก 
เกณฑ์ข้อที่ 2 – 3 และ 6 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
หลัก) ท่ำนที่ 3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ชลธีชีวะเศรษฐธรรม รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรเพียง 1 รำยกำรในรอบ 5 
ปีย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมิน จึงท ำให้ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 7 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร. โชคชัย เหลืองธุวปรำณีต ผลงำนรำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และ อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรท่ำนที่ 12 อ.ดร. จิติมำ สุวรรณมำลำ ผลงำนรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) เพียง 3 รำยกำรปัจจุบัน
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 – พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียง
หน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ 
นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น และ
เกิน 3 รำยกำร ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 3 
รำยกำร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
ในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่
มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำร
นิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
(ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ

ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง
ไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุก
ครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
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เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำน
กำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมท่ีน ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจาก 
เกณฑ์ข้อที่ 3 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 15 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ชลธีชีวะเศรษฐธรรม รำยงำนผลงำนทำง
วิชำกำรเพียง 2 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมิน จึงท ำให้ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
มีข้อสังเกต 
1) ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ำนที่ 3 
ผศ.ดร.รัตนำ จริยำบูรณ์ รำยกำรที่ 1 ด้วย พร้อมน ำข้อควำม (In press) ออก เนื่องจำกต้องได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ฯย้อนหลัง 5 ปีนับจำกปีที่ประเมิน จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ 
2) ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 3 ดร. เจริญ ภคธีรเธียร 
รำยกำรที่ 1 ด้วย พร้อมน ำข้อควำม (In press) ออก เนื่องจำกต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ฯย้อนหลัง 5 ปีนับจำก
ปีที่ประเมิน จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได ้
3) ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ท่ำนที่ 1 
ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง รำยกำรที่ 1 ด้วย พร้อมน ำข้อควำม (In press) ออก เนื่องจำกต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ฯ
ย้อนหลัง 5 ปีนับจำกปีที่ประเมิน จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มกีำรแต่งตั้งฯ) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำ
เดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็น
ผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น ขอให้น ำออก
จำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 3 รำยกำร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม
หลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง
น้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง
น้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำร
สอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือข้ันต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์
พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. เป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง 
หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง 
หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. อย่ำงน้อย 
2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่
มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ วิทยำนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำ
เอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำ
ที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิ
ปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำ
เดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็น
ผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น ขอให้น ำออก
จำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 3 รำยกำร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีรำยวิชำ) 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ
ที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมี
อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
() 
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ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำร
เห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้ง) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของ
สภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้ง) 
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10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจาก 
เกณฑ์ข้อที่ 6 ผศ.ดร.กิตติยำ คงกระ ที่ระบุในตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก มีนักศึกษำในควำม
ดูแล จ ำนวน 1 คน (6020320705 มะรุสดี ยูโซ๊ะ) ที่อยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์พ.ศ. 2558 แต่ไม่มีรำยชื่ออำจำรย์
ข้ำงต้นปรำกฏในตำรำงที่ 1.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ดังนั้น จึงไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
หมำยเหตุ 
1. ตำงรำงที่ 1.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ขอให้ปรับปรุงวิธีกำรระบุข้อมูลรำยชื่ออำจำรย์ช่องแรกและช่องที่สองให้
ถูกต้องด้วย 
2. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding 
(ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำง
วิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น และเกิน 3 รำยกำร ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำน
ทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 3 รำยกำร 
3. เนื่องจำกรศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน มีรำยชื่อในตำรำงที่ 1.1 และรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรในข้อ 1.6 แล้ว จึงไม่
ต้องรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรซ้ ำอีกในข้อ 5.3 ดังนั้น ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯด้วย  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ

เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ 
โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สู ง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดย
ผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้ สอบวิทยำนิพนธ์  ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็น
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(นศ.ใช้เกณฑ์พ.ศ. 2548) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมี

คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและ
แจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(นศ.ใช้เกณฑ์พ.ศ. 
2548) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
โดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำร (proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำร
ค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำ
อิสระ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำ
ทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ 
นักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 
คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจาก 
เกณฑ์ข้อที่ 7 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 3. ดร.พจนำรถ แก่นจันทร์ มีผลงำนทำงวิชำกำรเพียง 2 
รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมิน ดังนั้น จึงไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
มีข้อสังเกต 
ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 4 ชื่อ ดร.อภิชัย บัวชูก้ำน 
รำยกำรที่ 2 เกิน 5 ปีย้อนหลังขอให้น ำออกและระบุผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นปัจจุบันมำทดแทนให้ครบ 3 รำยกำรด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 / ค.ศ. 2016 - พ.ศ. 2563 / ค.ศ. 2020) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น 
จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น และเกิน 5 ปีย้อนหลัง 
ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 3 รำยกำรเท่ำนั้น 
2. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ ประจ ำ ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย และขอให้รำยงำนผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ ในข้อ 3.3 เพียง 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมิน โดยระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่เกิน 5 ปี
ย้อนหลัง ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯด้วย 
3. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 1.ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ ได้รำยงำนผลงำนทำงวิชกำรในข้อ 3.3 แล้ว 
และอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 2. ดร.อภิชัย บัวชูก้ำน ได้รำยงำนผลงำนทำงวิชกำรในข้อ 1.6 แล้ว 
จึงไม่ต้องรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรซ้ ำอีกในข้อ 6.2 และ 9.3 ดังนั้น ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯด้วย  
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4. กำรรำยงำนข้อมูลในตำรำงที่ 8.1 มีนักศึกษำจ ำนวน 2 คน ซึ่งใช้เกณฑ์ของหลักสูตรพ.ศ. 2548 ดังนั้น กำร
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (ครั้งที่ 1) ต้องใช้รำยงำนผลฯ ระดับหลักสูตร
ปริญญำโท ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2548 + 2558 
5. ในตำรำงที่ 8.1 ผศ.ดร.พจนำรถ แก่นจันทร์ เป็นคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ให้นักศึกษำคนที่ 1 โดยระบุว่ำ
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร แต่ไม่มีรำยชื่อปรำกฏในตำรำงที่ 1.1  เช่นเดียวกับ ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ และ รศ.
ดร.สรพงค์ เบญจศรี เป็นคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ให้นักศึกษำคนที่ 2 โดยระบุว่ำเป็นอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร แต่ไม่มีรำยชื่อปรำกฏในตำรำงที่ 1.1 และหน่วยงำนที่สังกัดของรศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี คือ คณะ
เทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ ดังนั้น ขอให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวด้วย 
6. ในข้อ 9.2 คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและ
ร่วม ไม่ต้องรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรซ้ ำอีกในข้อดังกล่ำว 
7. เกณฑ์ข้อที่ 12 และ 13 ขอให้หลักสูตรท ำเครื่องหมำย  ในแบบรำยงำนฯตำมควำมเป็นจริงด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันทีป่ระเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่ออยู่ ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์ประจ ำ) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้ง) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 
เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ ำน
กำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้ง) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำ
สำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์  
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่ออยู่ ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 
เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำน
กำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำ
สำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์  
() 

 
มีข้อสังเกต 
ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ท่ำนที่ 1 ดร.สมรักษ์ พันธ์ผล ในข้อ 9.3 ด้วย แม้ว่ำ
จะเป็นอำจำรย์ประจ ำ แต่เมื่อเป็นกรรมกำรสอบฯแล้ว ผลงำนจะต้องเป็นไปตำมเกณฑ์เช่นเดียวกับอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรด้วย 
หมำยเหตุ 

1. ตำงรำงที่ 1.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ขอให้ปรับปรุงวิธีกำรระบุข้อมูลรำยชื่ออำจำรย์ช่องแรกและช่องที่สองให้

ถูกต้องด้วย 

2. ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 5 รศ.ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน รำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้ระบุ

เลขหน้ำ และผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้สอนท่ำนที่ 8 ดร.ปิยะวรรณ์ บุญญำนุพงศ์ ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ 

3. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ

รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 

4. ในตำรำงที่ 6.1 ขอใหร้ะบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำทีเ่ป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคนด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะศึกษาศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำ
เป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 



465 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้ง) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้ง) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่ องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 
(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 ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
2. ในตำรำงที่ 6.1 ขอให้ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำทีเ่ป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคนด้วย 
3. ผลงำนทำงวิชกำรของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 5 ดร.ธีระยุทธ รัชชะ ผลงำนรำยกำรที่ 1 ยังไม่ได้
ระบุเลขหน้ำ และท่ำนที่ 8 ดร.สุพรรษำ สุวรรณชำตรี ผลงำนรำยกำรที่ 1 - 2 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ ทั้งนี้ ขอให้ใส่
เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันที่เป็นไปตำมกณฑ์ที่ก ำหนดในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมินด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 คณะศึกษาศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

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 ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่นอ้ยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอ
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณี
แผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

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

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
เนื่องจำกนักศึกษำ 5920121004 นำงสำวจุฑำทิพย์ ประทุมทอง อยู่ในเล่มหลักสูตรซึ่งใช้เกณฑ์ของหลักสูตรพ.ศ. 
2548 (เป็นนักศึกษำคงค้ำงจำกเล่มเก่ำ) ดังนั้น กำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 (ครั้งที่ 1) ต้องใช้รำยงำนผลฯ ระดับหลักสูตรปริญญำโท ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
พ.ศ. 2548 + 2558 แต่หำกนักศึกษำดังกล่ำวใช้เกณฑ์ของหลักสูตรพ.ศ. 2558 ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ท่ำนที่ 1 รองศำสตรำจำรย์สุเทพ สันติวรำนนท์ มีคุณวุฒิระดับปริญญำโท และมีผลงำนทำง
วิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์น้อยกว่ำ 10 เรื่อง (ขอให้ระบุเลขหน้ำของผลงำนทำงวิชำกำรทุกรำยกำรด้วย) จะ “ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์” และหำกไม่มีคุณวุฒิตำมที่ก ำหนด ต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบด้วย หำกมีกำรอนุมัติผ่ำนคำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยและแจ้ง
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแล้ว ขอให้แนบมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยท้ำยแบบรำยงำนฯด้วย ทั้งนี้ขอให้
พิจำรณำทบทวนและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ผลงำนทำงวิชกำรของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงมณี จงรักษ์  ผลงำน
รำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และ ขอให้ใส่เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันที่เป็นไปตำมกณฑ์ที่ก ำหนดในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมินด้วย 
2. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
3. ในตำรำงที่ 6.1 ขอให้ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำทีเ่ป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคนด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
 

ชื่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 คณะศึกษาศาสตร์  
 

ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 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 ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำก
ไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำร
ค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. กรณี 
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมท่ี
น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 
(proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำอิสระ
ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำอิสระ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
1) ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ท่ำนที่ 3 ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล ในข้อ 9.3 ด้วย 
แม้ว่ำจะเป็นอำจำรย์ประจ ำ แต่เมื่อเป็นกรรมกำรสอบฯแล้ว ผลงำนจะต้องเป็นไปตำมเกณฑ์เช่นเดียวกับอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 6 ผศ.
ดร.วสันต์ อติศัพท์ ผลงำนรำยกำรที่ 2 - 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ, อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 2 ดร.
บดินทร์ แวลำเตะ ผลงำนรำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 3 ผศ.ดร.
วัชรวลี ตั่งคุปตำนนท์ ผลงำนทุกรำยกำรยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และ
ผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of 
abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์ข้ำงต้น และขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 
3 รำยกำร 
2. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
3. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำที่เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคนด้วย 
  



473 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 คณะศึกษาศาสตร์  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

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 ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

การประเมินไม่
สมบูรณ์ 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

การประเมินไม่
สมบูรณ์ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอ
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณี
แผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

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

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
การประเมินไม่สมบูรณ์ เนื่องจำก ข้อมูลในตำรำงที่ 8.1 ไม่ครบถ้วน ได้แก่ 
- ไม่ได้ระบุชื่อประธำนคณะกรรมกำรสอบ 
- หำกนักศึกษที่สอบอยู่ในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์พ.ศ. 2558 แล้ว อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักจะต้องเป็นอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรด้วย 
- จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเป็นหนึ่งในคณะกรรมกำรสอบของนักศึกษำทุกคนด้วยอย่ำงน้อย 1 คน 
หมำยเหตุ 
1. ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 11 ดร.ธีระยุทธ รชชะ และท่ำนที่ 14 ดร.บดินทร  ์ แวลำ
เต๊ะ รำยกำรที่ 4 ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ เนื่องจำกเกิน 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมิน และผลงำนทำง
วิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 13 ดร.ถำวรินทร รักษ์บ ำรุง รำยกำรที่ 1 ให้ระบุเลขหน้ำ โดยน ำ
ข้อควำม (รอกำรตีพิมพ์) ออก เนื่องจำกต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ฯย้อนหลัง 5 ปีนับจำกปีที่ประเมิน จึงจะถือ
ว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ 
2. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูต รและเป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำและประสบกำรณ์กำรสอนฯให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย  ทั้งนี้ ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์
ประจ ำที่ท ำหน้ำที่สอนเท่ำนั้น ขอให้ระบุเพียง 1 รำยกำรปัจจุบันที่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
นับจำกปีที่ประเมิน หำกท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมด้วย ขอให้ระบุเพียง 3 รำยกำร พร้อมทั้ง
ระบุเลขหน้ำให้ครบทุกรำยกำรด้วย 
3. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำที่เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคนดว้ย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

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 ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 
อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก, นักศึกษำแผน ข) 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก, นักศึกษำ

แผน ข) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอ
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณี
แผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 



478 
 

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 ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. กรณุำใส่เครื่องหมำย (*) ท้ำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ท ำหน้ำที่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรในคอลลัมน์ที่ 2 
ด้วย 
2. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding 
(ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้  ดังนั้น ผลงำนทำง
วิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น และขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรที่
เป็นไปตำมเกณฑ์ใหค้รบ 3 รำยกำร 
3. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำ 
4. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำที่เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคนด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ

หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่ออยู่ ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 
เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำน
กำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึ กษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำ
สำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้เข้ำศึกษำ) 
 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจาก 
- เกณฑ์ข้อที่ 3 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 7 รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรเพียง 1 รำยกำรใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมิน, ท่ำนที่ 9 ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์ และท่ำนที่ 11 ผศ.ดร.อะหมัด ยี่สุ่นทรง รำยงำน
ผลงำนทำงวิชำกำรเพียง 2 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมิน และยังไม่ได้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 17 ดร.วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ จ ำนวน 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมิน จึง
ท ำให้ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
มีข้อสังเกต 
1) ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016 - พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น 
จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น และเกิน 5 ปีย้อนหลัง 
(ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 8 รศ.ดร.คณิตำ นิจจรัลกุล รำยกำรที่ 3 ระบุปี 2014) 
ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 3 รำยกำร 
2) กำรรำยงำนข้อมูลในตำรำงที่ 8.1 มีนักศึกษำจ ำนวน 1 คน ซึ่งใช้เกณฑ์ของหลักสูตรพ.ศ. 2548 (เป็นนักศึกษำ
คงค้ำงจำกเล่มเก่ำ) ดังนั้น กำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (ครั้งที่ 1) ต้องใช้
รำยงำนผลฯ ระดับหลักสูตรปริญญำเอก ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2548 + 2558 แต่
หำกนักศึกษำใช้เกณฑ์ของหลักสูตรพ.ศ. 2558 ประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกสถำบัน ดังนั้น จะถูกประเมินเป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” ขอให้พิจำรณำทบทวนและแก้ไขข้อมูลด้วย 
3) ในตำรำงที่ 8.1 ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ เป็นคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ให้นักศึกษำ โดยระบุว่ำเป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร แต่ไม่มีรำยชื่อปรำกฏในตำรำงที่ 1.1 ดังนั้น ขอให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้ขอให้
ระบุชื่ออำจำรย์ท่ำนดังกล่ำวในข้อ 9.3 ด้วย 
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4) ในข้อ 10.2 ผู้สอบวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ขอให้รำยงำนผลงำนวิชำกำรของรศ.
ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
หมำยเหตุ 
1. กรณุำใส่เครื่องหมำย (*) ท้ำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ท ำหน้ำที่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรในคอลลัมน์ที่ 2 
ด้วย 
2. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำ 
3. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำที่เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคนด้วย 
4. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมท่ำนที่ 7 ดร.วรลักษณ์ ชูก ำเนิด ซึ่งปรำกฏชื่อในตำรำงที่ 1.1 อำจำรย์ปรจ ำ
หลักสูตรและต้องรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรในข้อ 1.6 แทนกำรรำยงำนในข้อ 6.2 
  



483 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 5 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรย์ประจ ำ
เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณสมบัติ เป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออำจำรย์ผู้สอน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ในสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน 1. อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
สถำบัน มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และ 3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของกำรศกึษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
 () 

(ไม่มีรำยวิชำที่เปิดสอน) 

5 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุ ง ให้ เสร็จและอนุมัติ / ให้ควำมเห็นชอบโดยสภำ
มหำวิทยำลัย/สถำบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งำนในปีที่ 6) 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(แจ้งขอปิดหลักสูตรตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป) 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  
คณะศึกษาศาสตร์  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ปริญญาเอก มีจ านวน 11 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรย์ประจ ำ
เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หรืออำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์
หรืออำจำรย์ผู้สอน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน 1. อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
สถำบัน มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และ 3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำร
นิพนธ์ 1.เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์
กัน และ 2.มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือ
รับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 1.เป็นอำจำรย์ประจ ำหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่
ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันและ 2.มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ 1.อำจำรย์ประจ ำและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกสถำบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์
กันและ 2.มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับ
ปริญญำ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ วำรสำรหรือสิ่งพิมพ์วิชำกำร
ที่มีกรรมกำรภำยนอกมำร่วมกลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสำร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษำมี
ผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ควรมีอย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

11 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลัย/สถำบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งำนในปีที่ 6) 

เป็นไปตำมเกณฑ์ () 
(แจ้งขอปิดหลักสูตรตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป) 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
คณะวิทยาการอิสลาม 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณี
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอ
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณี
แผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิ พนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
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 ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ขอให้เรียงล ำดับกำรรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรตำมตำรำงที่ 1.1 และรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่
ระบุเลขหน้ำชัดเจน เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016 - พ.ศ. 2563 หรือ 
ค.ศ. 2020) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding 
(ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้  ดังนั้น ผลงำนทำง
วิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น และเกิน 5 ปีย้อนหลัง ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำน
ทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 3 รำยกำร 
2. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำ 
3. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษำที่เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (เฉพำะในหลักสูตรนี้) ทุกคนด้วย 
4. ตำรำงที่ 8.1 ประธำนคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ผศ. ดร. อับดุลรอนิง สือแต ขอให้ท ำเครื่องหมำย  ใน
ช่องอำจำรย์ประจ ำ และรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรในข้อ 9.3 แม้ว่ำจะเป็นอำจำรย์ประจ ำ แต่เมื่อเป็นกรรมกำร
สอบฯแล้ว ผลงำนจะต้องเป็นไปตำมเกณฑ์เช่นเดียวกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะวิทยาการอิสลาม  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 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 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
() 

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

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
() 

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 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

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

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
() 
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ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
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7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่อในฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
สำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

กำรประเมินไม่สมบูรณ์ 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

กำรประเมินไม่สมบูรณ์ 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมท่ี
น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 
(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
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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 หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำ
สำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจาก 

เกณฑ์ข้อที่ 2 – 3 และ 6 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์

หลัก) ท่ำนที่ 3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.อับดุลเลำะ หนุ่มสุข และท่ำนที่ 6 ดร.อัสมัน แตอำลี รำยงำนผลงำนทำง

วิชำกำรเพียง 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมิน จึงท ำให้ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

การประเมินไม่สมบูรณ์เนื่องจาก 

กำรรำยงำนข้อมูลในตำรำงที่ 8.1 มีคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำจ ำนวน 1 คน แต่มีข้อมูลไม่ครบ 

จึงท ำให้ไมส่ำมำรถประเมินได ้

หมำยเหตุ 

1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ที่

ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016 - พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น 

จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำน

ทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น และเกิน 5 ปีย้อนหลัง 

ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 3 รำยกำร 

2. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูลใน

หลักสูตรศศ.ม. สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ เช่น 1.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.

อับดุลรอนิง สือแต เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรศศ.ม. สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ 

จ ำนวน 7 คน และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ 

จ ำนวน 7 คน ซึ่งเป็นรำยชื่อเดียวกันทั้ง 2 หลักสูตร ในควำมเป็นจริงข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับข้อมูล
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เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของหลักสูตรอ่ืน ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้อง

สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ขอให้ระบุรำยชื่อนักศึกษำในควำมดูแลของดร.รุซดี ตำเห, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.มูหัมมัดรอฟลี 

แวหะมะ และ Dr. MOHAMED LAMINE M. SYLLA ในตำรำงดังกล่ำวด้วย หำกไม่มีนักศึกษำขอให้น ำรำยชื่อออก

จำกตำรำง 

3. เกณฑ์ข้อที่ 8 - 11 ในแบบรำยงำนฯ ขอให้หลักสูตรท ำเครื่องหมำย  และใส่ข้อมูลในข้อ 13.3 เพ่ือประเมิน

ตำมควำมเป็นจริงด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 คณะวิทยาการอิสลาม  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 
เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงำนวิชำกำรตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำน
กำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำ
สำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจาก 

เกณฑ์ข้อที่ 2 – 3 และ 6 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์

หลัก) ท่ำนที่ 3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.อับดุลเลำะ หนุ่มสุข และท่ำนที่ 6 ดร.อัสมัน แตอำลี รำยงำนผลงำนทำง

วิชำกำรเพียง 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจำกปีที่ประเมิน จึงท ำให้ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

มีข้อสังเกต 

กำรรำยงำนข้อมูลในตำรำงที่ 8.1 มีนักศึกษำจ ำนวน 1 คน (5720430004 นำยอับดุลเลำะ หะยีสะอิ) ซึ่งใช้เกณฑ์

ของหลักสูตรพ.ศ. 2548 (เป็นนักศึกษำคงค้ำงจำกเล่มเก่ำ) ดังนั้น กำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (ครั้งที่ 1) ต้องใช้รำยงำนผลฯ ระดับหลักสูตรปริญญำเอก ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2548 + 2558 แต่หำกนักศึกษำใช้เกณฑ์ของหลักสูตรพ.ศ. 2558 ประธำนกรรมกำรสอบ

วิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกสถำบัน และขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของรศ.ดร.ซำกำรียำ 

หะมะ และ ผศ.ดร.มัซลัน สุหลง ในข้อ 10.2 ด้วย ดังนั้น จะถูกประเมินเป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” ขอให้

พิจำรณำทบทวนและแก้ไขข้อมูลด้วย 

หมำยเหตุ 

1. ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ที่

ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุเลขหน้ำชัดเจน เพียง 3 รำยกำรปัจจุบันในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016 - พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020) และผลงำนที่ระบุเลขหน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น 

จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำน

ทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เปน็ไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น และเกิน 5 ปีย้อนหลัง 

ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 3 รำยกำร 
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2. ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูลใน

หลักสูตรศศ.ม. สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ และหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ เช่น 1.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.

อับดุลรอนิง สือแต เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรศศ.ม. สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ 

จ ำนวน 7 คน และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ 

จ ำนวน 7 คน ซึ่งเป็นรำยชื่อเดียวกันทั้ง 2 หลักสูตร ในควำมเป็นจริงข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับข้อมูล

เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของหลักสูตรอ่ืน ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้อง

สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ขอให้ระบุรำยชื่อนักศึกษำในควำมดูแลของดร.รุซดี ตำเห, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.มูหัมมัดรอฟลี 

แวหะมะ และ Dr. MOHAMED LAMINE M. SYLLA ในตำรำงดังกล่ำวด้วย หำกไม่มีนักศึกษำขอให้น ำรำยชื่อออก

จำกตำรำง 

3. เกณฑ์ข้อที่ 8 - 11 ในแบบรำยงำนฯ ขอให้หลักสูตรท ำเครื่องหมำย  และใส่ข้อมูลในข้อ 13.3 เพื่อประเมิน
ตำมควำมเป็นจริงด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 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 ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มรีำยวิชำ) 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีรำยวิชำ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มี
คุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำร
ค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. กรณี 
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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(proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำอิสระ
ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำอิสระ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑฃ์
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 

ขอให้รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วมที่ เป็นอำจำรย์ประจ ำทุกคนที่ระบุ เลขหน้ำชัดเจน (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่  1 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. โอภำส พิมพำ ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 1 และ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ) เพียง 3 รำยกำร
ปัจจุบันในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016 - พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020) และผลงำนที่ระบุเลข
หน้ำเพียงหน้ำเดียวนั้น จะต้องมี peer review และเป็นฉบับ Full proceeding (ไม่ใช่ Book of abstract) จึงจะ
ถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ ดังนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้ำงต้น 
และเกิน 5 ปีย้อนหลัง ขอให้น ำออกจำกแบบรำยงำนฯ และใส่เฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์ให้ครบ 
3 รำยกำร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่ จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีรำยวิชำ) 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีรำยวิชำ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มี
คุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำร
ค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. กรณี 
แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำอิสระ
ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำอิสระ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 
10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูลใน
หลักสูตรวท.ม. สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและทรัพยำกรประมง (หลักสูตรนำนำชำติ) และหลักสูตรปร.ด. 
สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและทรัพยำกรประมง (หลักสูตรนำนำชำติ) เช่น ผศ.ดร.ภทัทิรำ พงษ์ทิพย์พำท ีเป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรวท.ม. สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและทรัพยำกร
ประมง (หลักสูตรนำนำชำติ) จ ำนวน 1 คน คือ 6140320302 น.ส.มุฐิตำ แสะอำหลี และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและทรัพยำกรประมง (หลักสูตร
นำนำชำติ) จ ำนวน 2 คน คือ 6140320302 น.ส.มุฐิตำ แสะอำหลี และ 6040330304 นำยใบบุญ วิทยช ำนำญกุล 
ให้ระบุข้อมูลเหมือนใน Template โดยรำยชื่อเดียวกันจะซ้ ำในหัวข้อกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก
ของหลักสูตรนี้ ทั้ง 2 หลักสูตรไม่ได้ ต้องระบุในข้อมูลกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของหลักสูตรอ่ืน 
ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกัน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีรำยวิชำ) 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีรำยวิชำ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่
น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่
น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำอิสระ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้เข้ำศึกษำ) 
 
ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
ตำรำงที่ 5.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักฯ ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่ำงข้อมูลใน
หลักสูตรวท.ม. สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและทรัพยำกรประมง (หลักสูตรนำนำชำติ) และหลักสูตรปร.ด. 
สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและทรัพยำกรประมง (หลักสูตรนำนำชำติ) เช่น ผศ.ดร.ภัททิรำ พงษ์ทิพย์พำที เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรวท.ม. สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและทรัพยำกร
ประมง (หลักสูตรนำนำชำติ) จ ำนวน 1 คน คือ 6140320302 น.ส.มุฐิตำ แสะอำหลี และเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักให้นักศึกษำในหลักสูตรปร.ด. สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและทรัพยำกรประมง (หลักสูตร
นำนำชำติ) จ ำนวน 2 คน คือ 6140320302 น.ส.มุฐิตำ แสะอำหลี และ 6040330304 นำยใบบุญ วิทยช ำนำญกุล 
ให้ระบุข้อมูลเหมือนใน Template โดยรำยชื่อเดียวกันจะซ้ ำในหัวข้อกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก
ของหลักสูตรนี้ ทั้ง 2 หลักสูตรไม่ได้ ต้องระบุในข้อมูลกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของหลักสูตรอ่ืน 
ดังนั้น ข้อมูลในตำรำงที่ 5.1 ของทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสอดคล้องกัน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ

เทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่
สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น
ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อย
กว่ำ 10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ 
กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดย
บทควำมที่น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 
(proceedings) กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำอิสระ
ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำอิสระ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก) ท่ำนที่ 2 ดร. 
จุฑำรัตน์ อินทปัน มีผลงำนทำงวิชำกำร 1 รำยกำร (รำยกำรที่ 2) ย้อนหลังเกิน 5 ปี นับจำกปีท่ีประเมิน ดังนั้น 
ขอให้พิจำรณำทบทวนและน ำผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรอ่ืนมำทดแทน นอกจำกนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก) ท่ำนที ่4 ผศ.ดร. สุ
นิสำ สุชำติ รำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรที่มีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาเอก มีจ านวน 13 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

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

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ

เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง รำยละเอียด 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้น

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำต้อง
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่
น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 
9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณี เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 
รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่
น้อยกว่ำ 5 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง 
กกอ ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้งฯ) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

อย่ำงน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
วิทยำนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน กำรค้นคว้ำอิสระ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่
ค้นคว้ำอิสระ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
ปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

13 ผู้สมัครเข้ำศึกษำมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ก่อนรับเข้ำศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้เข้ำศึกษำ) 
 
มีข้อสังเกต 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก) ท่ำนที่ 2 ดร. 
จุฑำรัตน์ อินทปัน มีผลงำนทำงวิชำกำร 1 รำยกำร (รำยกำรที่ 2) ย้อนหลังเกิน 5 ปี นับจำกปีที่ประเมิน ดังนั้น 
ขอให้พิจำรณำทบทวนและน ำผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรอ่ืนมำทดแทน นอกจำกนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก) ท่ำนที่ 4 ผศ.ดร. สุนิสำ สุ
ชำติ รำยกำรที่ 3 ยังไม่ได้ระบุเลขหน้ำ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 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 
() 

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 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

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 
() 

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 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 

ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
2. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุจ ำนวนและข้อมูลนักศึกษำใน
ควำมดูแลให้ครบถ้วนด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ    วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 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 
() 

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 
() 

(ไม่มีอำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. 
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 
รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้ง) 
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 
() 

(ไม่มีกำรแต่งตั้ง) 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. 
กรณีแผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่
น ำ เสนอได้รับกำรตี พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(proceedings) กรณีแผน ข สำรนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
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 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 

ไม่มีข้อสังเกต 
หมำยเหตุ 
1. ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ  ขอให้ระบุ
รำยละเอียดของรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย พร้อมทั้งระบุประสบกำรณ์สอนในระดับมหำวิทยำลัยให้ครบทุก
คนด้วย 
2. ตำรำงที่ 6.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุจ ำนวนและข้อมูลนักศึกษำใน
ควำมดูแลให้ครบถ้วนด้วย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผสมกับเกณฑ์ 2548) 

(หลักสูตรมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เกณฑ์ 2548 และบางส่วนใช้เกณฑ์ 2558) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  

 
ผู้ประเมิน: ส านักการศึกษาฯ     วันที่ประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 12 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

1 จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่ 
จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
3 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำท่ี

ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

และมีข้อสังเกต 
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ

ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และ
ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มอีำจำรย์พิเศษ) 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 1. เป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 



519 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

7 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

(ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก) 

8 เกณฑ์ 2558 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 
เกณฑ์ 2548 : อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกสถำบัน โดยประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
หลัก/ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ทุกครั้ง 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

9 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ กรณีเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่อใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

10 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีแผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศของ กกอ.. กรณีแผน 
ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำม
ประกำศของ กกอ.. หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) กรณีแผน ข สำร

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 
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นิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 

11 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ วิทยำนิพนธ์ 
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน สำรนิพนธ์ อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำ
เอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำ
ที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ 3 คน หำกอำจำรย์คุณวุฒิ
ปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี เป็นไปตำมเกณฑ์ 
() 

 
มีข้อสังเกต 
ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ำนที่ 4 ดร.
ยุวดี ลีเบ็น รำยกำรที่ 3 ด้วย และระบุเลขหน้ำของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้สอนท่ำนที่ 4 ดร.ณัฐพร ทอง
ศร ีพร้อมน ำข้อควำม (in press) และ (Article in Press) ออก เนื่องจำกต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ฯย้อนหลัง 5 
ปีนับจำกปีท่ีประเมิน จึงจะถือว่ำ นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯได้ 
หมำยเหตุ 
ตำรำงที่ 3.1 อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่สอนในรำยวิชำของหลักสูตรและเป็นอำจำรย์ประจ ำ ขอให้ระบุประสบกำรณ์
สอนในระดับมหำวิทยำลัยให้ครบทุกคนด้วย ทั้งนี้ ขอให้ระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำน
ด้วย 




