
รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร : 
การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ เฉพาะในองคประกอบที่ 1 

ประจําปการศึกษา 2564 (คร้ังท่ี 2) 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยีนรู เปนผูรวบรวมผลการ

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา ประจําปการศึกษา 

2564 เพื่อรายงานที่ประชุมกบม. ทราบเปนระยะ โดยไดรายงานผลการประเมินหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1 ไปแลว นั้น  

 

 ในการนีส้ํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูจึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตรฯ  เฉพาะในองคประกอบที่ 1 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 

2564 คร้ังท่ี 2 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (ระดับปรญิญาตรี) และ เอกสารแนบ 2 (ระดับบัณฑติศกึษา) 

ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  

 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู /พฤภาคม 2565 



เอกสารแนบ 1 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร : 
การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  

เฉพาะในองคประกอบที่ 1 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ประจําปการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 2 

 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยีนรู เปนผูประเมินคณุภาพภายใน
ระดับหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 นั้น 
 
 สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูขอรายงานผลการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสป.อว ประจําปการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 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 

144 2 2 - 142 142 - 100 
 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู/พฤษภาคม 2565 
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ผลการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑสป.อว. ประจําปการศึกษา 2564 คร้ังที 2 

หลักสูตรท่ีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 

 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

 

ป พ.ศ.ของหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
ปพ.ศ. ปก 
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

ผานเกณฑ 
 

ไมผานเกณฑ 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2)     
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2559 2559   
* บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 2559 2559   

 

* สองหลักสูตรนี้ไดแจงปดไปยังสป.อว.แลว แตในปการศึกษา 2564 มีนักศึกษาบางรายท่ียังไมสําเร็จการศึกษา 

 

ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
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ผลการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑสป.อว. ประจําปการศึกษา 2564 คร้ังที 2 

หลักสูตรท่ีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 

 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

 

ป พ.ศ.ของหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ 
ปพ.ศ. ปก 
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

ผาน
เกณฑ 

ไมผาน 
เกณฑ 

คณะแพทยศาสตร (4)     
แพทยศาสตรบัณฑิต 2561 2561   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 2561 2561   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 2562 2562   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 2563 2563   
คณะทันตแพทยศาสตร (2)     
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2561 2561   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 2563 2563   
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี (1)     
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2561 2561   
คณะพยาบาลศาสตร  วิทยาเขตหาดใหญ (1)     
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2563 2563   
คณะการแพทยแผนไทย (1)     
การแพทยแผนไทยบัณฑิต 2563 2563   
คณะเทคนิคการแพทย (1)     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย   2560 2560   
คณะเภสัชศาสตร (2)     
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม   2563 2563   
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ   2563 2563   
คณะสัตวแพทยศาสตร (2)     
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2563 2563   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 2563 2563   
คณะวิทยาศาสตร (13)     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร   2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ   2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา   2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส   2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชวีวิทยาประยุกต 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร   2564 2564   
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

 

ป พ.ศ.ของหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ 
ปพ.ศ. ปก 
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

ผาน
เกณฑ 

ไมผาน 
เกณฑ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   2564 2564   
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)   2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2564 2564   
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน (1)     
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรมยาง (นานาชาติ)  

2564 2564   

คณะวิศวกรรมศาสตร (13)     
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2564 2564   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 2564 2564   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2564 2564   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2564 2564   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 2564 2564   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2564 2564   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2564 2564   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2564 2564   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2564 2564   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 2564 2564   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2564 2564   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปญญาประดิษฐ 2564 2564   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการ
นวัตกรรม (นานาชาติ) 

2564 2564   

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (4)     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 2564 2564   
เกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 2564 2564   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (3)     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 2560 2560   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร  

2560 2560   

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑและวัสดุ 2562 2562   
วิทยาลัยนานาชาติฯ วิทยาเขตหาดใหญ (1)     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสรางสรรคและเทคโนโลยีดจิิทัล 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2563 2563   

คณะนิติศาสตร (1)     
นิติศาสตรบัณฑิต 2560 2560   
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

 

ป พ.ศ.ของหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ 
ปพ.ศ. ปก 
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

ผาน
เกณฑ 

ไมผาน 
เกณฑ 

คณะวิทยาการจัดการ (4)     
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
- วิชาเอกการเงินและการลงทุน 
- วิชาเอกการตลาด 
- วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย 
- วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส 
- วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
- วิชาเอกการจัดการไมซ 

2563 2563   

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 2560 2560   
บัญชีบัณฑิต   2564 2564   
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2564 2564   
คณะศิลปศาสตร (5)     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   2563 2563   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน   2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต 2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการ
บริการ 

2563 2563   

คณะเศรษฐศาสตร (2)     
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจเกษตรและการ
จัดการ 

2562 2562   

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2564 2564   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (18)     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการคิดเพ่ือการพัฒนามนุษย 2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2562 2562   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 2560 2560   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 2560 2560   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา 2560 2560   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจ 2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2562 2562   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพ่ือการสื่อสารสากล  
- วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส  

2564 2564   
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

 

ป พ.ศ.ของหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ 
ปพ.ศ. ปก 
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

ผาน
เกณฑ 

ไมผาน 
เกณฑ 

- วิชาเอกภาษาเยอรมัน 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 2564 2564   
สงัคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  2563 2563   
บริหารธุรกิจบัณฑิต 2563 2563   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9)     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 2560 2560   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2560 2560   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการ
คอมพิวเตอร 

2564 2564   

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการ  

2560 2560   

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร  
 

2561 2561   

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 2560 2560   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชวีวิทยา 2560 2560   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2560 2560   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 2560 2560   

คณะรัฐศาสตร ( )  

รัฐศาสตรบัณฑิต 

- วิชาเอกการปกครอง  

- วิชาเอกการปกครองทองถ่ิน  

- วิชาเอกความสัมพันธระหวางประเทศ  

- วิชาเอกนโยบายสาธารณะ 

 
2564 

 
2564 

 
 

 

คณะวิทยาการอิสลาม (5)     
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2562 2562   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา   2560 2560   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (นานาชาติ) 2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม 2560 2560   
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม 2564 2564   
คณะศิลปกรรมศาสตร (2)     
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
- วิชาเอกทัศนศิลป 
- วิชาเอกออกแบบประยุกตศิลป 
- วิชาเอกออกแบบแฟช่ันและเครื่องแตงกาย 

2560 2560   
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

 

ป พ.ศ.ของหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ 
ปพ.ศ. ปก 
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

ผาน
เกณฑ 

ไมผาน 
เกณฑ 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป (ตอเนื่อง) 2561 2561   
คณะศึกษาศาสตร (6)     
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
- วิชาเอกการประถมศึกษา 
- วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
- วิชาเอกศิลปศึกษา 
- วิชาเอกพลศึกษา 
- วิชาเอกสุขศึกษา 

2562 2562   

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

2562 2562   

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) 
- วิชาเอกภาษาไทย 
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
- วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา 

2562 2562   

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมิน
ทางการศึกษา  

2562 2562   

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 2564 2564   
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร 2564 2564   
คณะวิทยาการสื่อสาร (3)      
นิเทศศาสตรบัณฑิต 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ 

2564 2564   

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบสื่อ 2563 2563   
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร (3)      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร 2562 2562   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ) 2562 2562   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดจิิทัล (นานาชาติ) 2562 2562   
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (3)     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดลอม  2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเลและการจัดการ
ชายฝง  

2564 2564   

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส่ิงแวดลอม  2563 2563   
คณะการบริการและการทองเที่ยว (3)     
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

 

ป พ.ศ.ของหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ 
ปพ.ศ. ปก 
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

ผาน
เกณฑ 

ไมผาน 
เกณฑ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ 
(นานาชาติ)  

2561 2561   

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (นานาชาติ) 2563 2563   
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (นานาชาติ) 2563 2563   
คณะวิเทศศึกษา (2)     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติศึกษา   
- วิชาเอกจีนศึกษา 
- วิชาเอกเกาหลีศึกษา 
- วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา 
- วิชาเอกยุโรปศึกษา 

2563 2563   

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ : จีน (นานาชาติ) 2563 2563   
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (9)     
บัญชีบัณฑิต 2564 2564   
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงนิ ประกันภัยและการจัดการ
ความเสี่ยง  

2564 2564   

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2564 2564   
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 2564 2564   
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2564 2564   

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2564 2564   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ  2561 2561   
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 2563 2563   
คณะสถาปตยกรรมศาสตร (1)     
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 2564 2564   
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ (5)     
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 2564 2564   
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว 2564 2564   
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 2564 2564   
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 2563 2563   
บัญชีบัณฑิต 2563 2563   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6)     
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  2562 2562   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
วัสดุ 

2564 2564   
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

 

ป พ.ศ.ของหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ 
ปพ.ศ. ปก 
หลักสูตร 

ปท่ีรับ 
นศ. 

ผาน
เกณฑ 

ไมผาน 
เกณฑ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพ่ือความย่ังยืน 2564 2564   
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาแขตสุราษฎรธานี (2)     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 2563 2563   
ศลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 2563 2563   
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (3)     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง 2564 2564   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 2563 2563   

 

ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

 



เอกสารแนบ 2 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร 

การด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 

ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 

 

 ส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้  ขอรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรของ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สป.อว.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 คร้ังที่ 2 ดังนี้ 

จ านวน
หลักสูตร 
ระดับ 

บัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ 
พ.ศ 2548 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ 
พ.ศ 2558 

ร้อยละของ 
หลักสูตรที ่
ผ่านเกณฑ์ฯ 

จ านวน 
หลักสูตร 
ทั้งหมด 

จ านวน 
หลักสูตร 
ที่ผ่าน 
เกณฑ์ฯ 

จ านวน 
หลักสูตร 
ที่ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ฯ 

จ านวน 
หลักสูตร 
ที่ไม่ส่ง 
ข้อมูล 

จ านวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

จ านวน 
หลักสูตร 
ที่ผ่าน 
เกณฑ์ฯ 

จ านวน 
หลักสูตร 
ที่ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ฯ 

จ านวน 
หลักสูตร 
ที่ไม่ส่ง 
ข้อมูล 

167 3 3 0 0 164 164 0 0 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

 ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้จำกกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรฯ 

องค์ประกอบ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 อีกจ ำนวน 7 หลักสูตร โดยมีรำยละเอียดตำมแนบ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ 



-1- 
 

ข้อมูลปรับปรุง เมื่อวันท่ี 20 พ.ค. 2565 

ผลการประเมินหลักสตูรบัณฑติศึกษาตามเกณฑ์สป.อว. ปีพ.ศ. 2548 ของปีการศึกษา 2564 คร้ังที่ 2 
(จ านวน 3 หลักสูตร) 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดรับ 

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

1* ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก หลักสูตรใหม่ 2558 2558   
คณะศิลปศาสตร์ 

1* 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
หลักสูตรใหม่ 

2557 2558   

วิทยาเขตปัตตานี 
คณะศึกษาศาสตร์ 

1* 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง 

2555 2556   

หมายเหตุ 
* เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ “ปิดหลักสูตร” จากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 
  



-2- 
 

ข้อมูลปรับปรุง เมื่อวันท่ี 20 พ.ค. 2565 

ผลการประเมินหลักสตูรบัณฑติศึกษาตามเกณฑ์สป.อว. ปีพ.ศ. 2558 (หรือใช้เกณฑ์ปีพ.ศ. 2558 ร่วมกับพ.ศ. 2548 บางข้อ) 
ของปีการศึกษา 2564 คร้ังที่ 2 (จ านวน 163 หลักสูตร) 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดรับ 

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

2 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

3 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง 

2562 2562   

4 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
หลักสูตรปรับปรุง 

2563 2563   

5 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
หลักสูตรปรับปรุง 

2563 2563   

6 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

2563 2563   

7 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

2563 2563   

คณะการแพทย์แผนไทย 
1 การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562 2562   
2 การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2560 2560   
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 2560   

5 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน 
หลักสูตรปรับปรุง 

2560 2560   

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 2560   
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 2560   
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

10 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 
หลักสูตรปรับปรุง 

2560 2560   
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ข้อมูลปรับปรุง เมื่อวันท่ี 20 พ.ค. 2565 

ผลการประเมินหลักสตูรบัณฑติศึกษาตามเกณฑ์สป.อว. ปีพ.ศ. 2558 (หรือใช้เกณฑ์ปีพ.ศ. 2558 ร่วมกับพ.ศ. 2548 บางข้อ) 
ของปีการศึกษา 2564 คร้ังที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดรับ 

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

1 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ 
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

4 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

5 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ 
หลักสูตรใหม่ 

2560 2560   

6 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 2564 2564   
คณะพยาบาลศาสตร์ 

1 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

2 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
3 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
4 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

5 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

6 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
7 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

คณะแพทยศาสตร์ 

1 
**ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปรับปรุง 
(มีข้อสังเกต เร่ือง ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร รายละเอยีดดูที่หน้า 10-11) 

2560 2560   

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2562 2562   
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2562 2562   

8 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก 
หลักสูตรปรับปรุง 

2563 2563   

9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
10* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 2559   

หมายเหตุ 
* เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ “ปิดหลักสูตร” จากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2564  
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ข้อมูลปรับปรุง เมื่อวันท่ี 20 พ.ค. 2565 

ผลการประเมินหลักสตูรบัณฑติศึกษาตามเกณฑ์สป.อว. ปีพ.ศ. 2558 (หรือใช้เกณฑ์ปีพ.ศ. 2558 ร่วมกับพ.ศ. 2548 บางข้อ) 
ของปีการศึกษา 2564 คร้ังที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดรับ 

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

1 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

2561 2561   

2 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

3* ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรใหม่ 2559 2559   
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
6 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

8 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชบ าบัด 
หลักสูตรใหม่ 

2564 2564   

คณะวิทยาการจัดการ 
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 2560   
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
3 บัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

คณะศิลปศาสตร์ 

1 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรใหม่ 2563 2563   

4 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง 

2562 2562   

หมายเหตุ 
* เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ “ปิดหลักสูตร” จากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2564  
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ข้อมูลปรับปรุง เมื่อวันท่ี 20 พ.ค. 2565 

ผลการประเมินหลักสตูรบัณฑติศึกษาตามเกณฑ์สป.อว. ปีพ.ศ. 2558 (หรือใช้เกณฑ์ปีพ.ศ. 2558 ร่วมกับพ.ศ. 2548 บางข้อ) 
ของปีการศึกษา 2564 คร้ังที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
ปี

หน้าปก 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดรับ 

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

2 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2560 2560   
5* ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2560 2560   

6* 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

7 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

8 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

9 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

10 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง 

2563 2563   

คณะเศรษฐศาสตร์ 

1 
**บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 
(มีข้อสังเกต เรื่อง ผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ รายละเอียดดูที่หน้า 10-11) 

2564 2564   

บัณฑิตวิทยาลัย โดยสถาบันสันติศึกษา 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

บัณฑิตวิทยาลัย โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

บัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล 

1 
**วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ 
(มีข้อสังเกต เรื่อง ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร รายละเอียดดูที่หน้า 10-11) 

2563 2563   

2 
**ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ 
(มีข้อสังเกต เรื่อง ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร รายละเอียดดูที่หน้า 10-11) 

2563 2563   

หมายเหตุ 
* เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ “ปิดหลักสูตร” จากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2564  
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ข้อมูลปรับปรุง เมื่อวันท่ี 20 พ.ค. 2565 

ผลการประเมินหลักสตูรบัณฑติศึกษาตามเกณฑ์สป.อว. ปีพ.ศ. 2558 (หรือใช้เกณฑ์ปีพ.ศ. 2558 ร่วมกับพ.ศ. 2548 บางข้อ) 
ของปีการศึกษา 2564 คร้ังที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดรับ 

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

17 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564 
 

 

18 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564 
 

 

19 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
20 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2562 2562   
21 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
22 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
23 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
24 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
25 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2562 2562   
26 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
27 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
28 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ 2563 2563   
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ข้อมูลปรับปรุง เมื่อวันท่ี 20 พ.ค. 2565 

ผลการประเมินหลักสตูรบัณฑติศึกษาตามเกณฑ์สป.อว. ปีพ.ศ. 2558 (หรือใช้เกณฑ์ปีพ.ศ. 2558 ร่วมกับพ.ศ. 2548 บางข้อ) 
ของปีการศึกษา 2564 คร้ังที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดรับ 

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

1 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564 
 

 

2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
4 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
6 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

8 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564 
 

 

9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
10 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
11 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
13 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
15 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

17 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564 
 

 

18 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

19 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
หลักสูตรปรับปรุง 

2562 2562 
 

 

20 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
21 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
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ข้อมูลปรับปรุง เมื่อวันท่ี 20 พ.ค. 2565 

ผลการประเมินหลักสตูรบัณฑติศึกษาตามเกณฑ์สป.อว. ปีพ.ศ. 2558 (หรือใช้เกณฑ์ปีพ.ศ. 2558 ร่วมกับพ.ศ. 2548 บางข้อ) 
ของปีการศึกษา 2564 คร้ังที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ปีหน้าปก 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดรับ 

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์ 

วิทยาเขตภูเก็ต 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

1 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเท่ียว 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

1 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

2* 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

2562 2562   

3 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

2562 2562   

4 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 

2562 2562   

5 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 

2562 2562   

คณะวิเทศศึกษา 

1 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 

2563 2563   

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

1 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 

2562 2562   

วิทยาเขตตรัง 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

หมายเหตุ 
* เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ “ปิดหลักสูตร” จากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2564  
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ข้อมูลปรับปรุง เมื่อวันท่ี 20 พ.ค. 2565 

ผลการประเมินหลักสตูรบัณฑติศึกษาตามเกณฑ์สป.อว. ปีพ.ศ. 2558 (หรือใช้เกณฑ์ปีพ.ศ. 2558 ร่วมกับพ.ศ. 2548 บางข้อ) 
ของปีการศึกษา 2564 คร้ังที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที่ 
ชื่อหลักสูตร 

ปี
หน้าปก 

ปีการศึกษา 
ที่เปิดรับ 

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2560 2560   
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

3 
**ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม หลักสูตรปรับปรุง 
(มีข้อสังเกต เรื่อง ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและกรรมการผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ รายละเอียดดูที่หน้า 10-11) 

2564 2564   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 
**วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิธีวทิยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล หลกัสูตรปรับปรุง 
(มีข้อสังเกต เรื่อง ผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ รายละเอียดดูที่หน้า 10-11) 

2564 2564   

2 
**ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง 
(มีข้อสังเกต เรื่อง ผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ รายละเอียดดูที่หน้า 10-11) 

2564 2564   

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   

8 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอน 
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

2563 2563   

9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2562 2562   
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

11 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ 
โภชนาการเชิงนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

คณะศึกษาศาสตร์ 
1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 2560   
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

3 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

4 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 2561 2561   
5 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   
6 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 2560   

คณะวิทยาการอิสลาม 
1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2561 2561   
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2561 2561   
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ผลการประเมินหลักสตูรบัณฑติศึกษาตามเกณฑ์สป.อว. ปีพ.ศ. 2558 (หรือใช้เกณฑ์ปีพ.ศ. 2558 ร่วมกับพ.ศ. 2548 บางข้อ) 
ของปีการศึกษา 2564 คร้ังที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที่ 
ชื่อหลักสูตร 

ปีหน้าปก 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดรับ 

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง 2562 2562   
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง 2562 2562   
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 2564   

4 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ 
หลักสูตรปรับปรุง 

2564 2564   

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

1 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง 

2562 2562   

2 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

2562 2562   

3 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

2562 2562   

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2563 2563   

 
หมายเหตุ 
** ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้จากการตรวจสอบแบบรายงานองค์ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  1.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านท่ี 6 (รศ.ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ) ให้ระบุเลขหน้าทุกรายการ 
  1.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านท่ี 40 (รศ.ปารมี ทองสุกใส) ให้ระบุเลขหน้าของรายการที่ 2 
  1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านท่ี 67 (อ.สุรสิทธ์ิ อรรคไกรสีห์) ให้ระบุเลขหน้าของรายการที่ 2 
  1.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 68 (อ.รุ่งอรุณ จิระตราชู) ให้ระบุเลขหน้าของรายการที่ 2 และ 3 
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  2.1 ผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจ า จ านวน 1 ท่าน คือ ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์ ขอให้ระบุข้อมูล
ให้ครบถ้วน โดยเขียนแบบบรรณานุกรม และส าหรับผลงานที่เป็นโครงการวิจัย จะต้องจัดท าเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ระบุแหล่งทุน
สนับสนุน และระยะเริ่มต้นและสิ้นสุด 
  2.2 ผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 1 ท่าน คือ ดร.ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ ขอให้
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ โดยจะต้องเป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ านวนไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือ ผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง อย่างใดอย่างหน่ึง  โดยไม่สามารถน าผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาตมิา
นับรวมกันได้ 
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 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 และ 
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
  - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรล าดับที่ 49 (ดร.สทิธิโชค ไชยชูลี) รายการที่ 1 และ 2 เป็นผลงานวิจัยท่ีน าเสนอที่
ประชุมทางวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จะต้องได้รบัการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) และจะต้องระบุวนั เดือน ปี สถานท่ีที่จัดประชุม และเลขหน้าของผลงานให้ครบถ้วน ชัดเจน 
  - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรล าดับที่ 58 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพัฒธณา สุขรตัน์) รายการที่ 1 ให้ระบุฉบับท่ี
ตีพิมพ์ และเลขหน้า ให้ครบถ้วน 
ดังนั้น ขอให้ตรวจสอบข้อมลูข้างตน้ และแก้ไขให้ถูกต้อง  มิเช่นนั้น ผลงานดังกล่าว จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 
 
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  5.1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดการเทยีบผลงานทางวิชาการของวารสารระดับชาติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ใหเ้ทียบเท่ากับ ผลงาน
ทางวิชาการวารสารวิชาการนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ ISI / Scopus จ านวน 1 บทความ ตามความรายละเอียดที่แจ้งแล้ว นั้น 
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งแนวปฏิบัติในการนับผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ฉบับใหม่ โดยได้ยกเลิกประกาศฯ ฉบับแรก จึงท าให้ผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
จ านวน 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น,  นายศุภชีพ จินดารัตน์ และ ผศ.กันยารัตน์ เควียเซ่น ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในการประเมินหลักสูตรปีการศึกษา 2564 แต่เนื่องจากการแต่งตั้งผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 3 ท่าน เกิดขึ้นก่อนท่ีจะมีบันทึกข้อความฉบับใหม่ ดังนั้น จึงประเมินให้ผ่านตามเกณฑ์โดยอนุโลม 
 
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  6.1 ในเกณฑ์ข้อที่ 10 เรื่อง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ขอให้ตรวจสอบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่านที่ 1 (Asst.Prof.Dr.Phattrawan Tongkumchum) มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดหรือไม่ และขอให้ระบุวันที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ครบถ้วนด้วย 
 7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  7.1 ในเกณฑ์ข้อที่ 10 เรื่อง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ขอให้ตรวจสอบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุกท่าน (Professor Dr. Munmmad Hisyam Lee, Assoc. Prof. Dr.HalimahAwang, Prof. Dr. Ririh Yudhastuti และ  
ผศ.ดร.แสงดาว วงศ์สาย) มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดหรือไม่ และขอให้ระบุวันท่ีผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ครบถ้วนด้วย 


