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ค าน า 
 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรใหม่ปี 2557 ของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตร
ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อกรกฎาคม 2557 และผ่านการอนุมัติของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเม่ือปี 2559 และหลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ 
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรเป็นไปตาม มคอ.1 ตามที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ 
เพ่ิมเติมด้วยการให้นักศึกษาผ่านการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการจริง มี
จ านวนหน่วยกิตท้ังสิ้น 131 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตรโดยเฉพาะวิชาชีพด้านบัญชีทุกวิชา คณาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคุณวุฒิ
ด้านบัญชีและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรมปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ทุกคนและมีประสบการณ์ในการวิจัยเป็นอย่างดี  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรใหม่ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เปิดรับนักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2558 เป็นหลักสูตรบัญชีทวิภาษาหลักสูตรแรกในภาคใต้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 131 หน่วยกิต 
มีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและปัจจุบันปี 2560 หลักสูตรผ่านการรับรองของสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตร (รหัส 931-xxx) ส าหรับ
นักศึกษา 3 ชั้นปี (ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3) มีรายวิชาเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น 16 รายวิชา มี
การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาและกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์
ในหลักสูตรผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ระดับดรุณาจารย์และยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์การบูรณาการศาสตร์ด้านบัญชีในการท าวิจัยร่วมกับสาขาวิชาภายในวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
และสาขาเทคโนโลยีอาหาร) และร่วมท าวิจัยกับสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ ทั้งนี้การรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับ 3 ตามเกณฑ์ของ AUNQA อย่างไรก็ตามในบางเกณฑ์
เช่น AUN10 และ AUN11 ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่รับนักศึกษารุ่นแรกปี 2558 ยังไม่
มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
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บทที่ 1 สว่นน ำ 
 
1. ประวัติโดยย่อของหลักสูตร 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 358(5/2557) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 บัณฑิตที่จบสามารถประกอบวิชาชีพอิสระและเข้า
ท างานในองค์กรหรือหน่วยงานได้ทั้ งของภาครัฐและเอกชน จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ -ศุกร์              
มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต มีรายวิชาบัญชีตาม มคอ.1 ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เป็นหลักสูตรทวิภาษาที่มีจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร นอกจากนี้มีการเสริมทักษะภาคปฏิบัติแก่บัณฑิตด้วยการเพ่ิมฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา  
 
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
 - เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี  

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะวิชาชีพบัญชี และทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและศาสตร์แขนงอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้านบริหารธุรกิจ  

- ผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ศาสตร์ทางการบัญชีอีกทั้งสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับงานบัญชีและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 นอกจากนี้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
รายวิชาในหลักสูตร ท าให้บัณฑิตท่ีจบคาดว่าจะมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
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3. โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร 

 
ภำพที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 
4. นโยบำยกำรประกันคุณภำพของสำขำวิชำ 
 หลักสูตรมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีในปี 2557 และตาม
ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ 
 
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  
 โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     32 หน่วยกิต 

  1) กลุ่มวิชาภาษา     15        หน่วยกิต 

  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  11     หน่วยกิต 

  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6       หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชำเฉพำะ      87-90 หน่วยกิต 

  1) กลุ่มวิชาแกน      42 หน่วยกิต  

2) กลุ่มวิชาชีพ     45-48 หน่วยกิต 

- บังคับ               33 หน่วยกิต 

   - เลือก     12-15 หน่วยกิต 

 ค. หมวดวิชำเลือกเสรี     6         หน่วยกิต 
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 ง.  สหกิจศึกษำหรือฝึกงำน    3-6 หน่วยกิต 

       1)  สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 

     2)  ฝึกงาน     3 หน่วยกิต 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

1. อาจารย์ นายจิรยุทธ์            จันทนพันธ์ 
2. อาจารย์ นางสาวบุญฑริกา  ใจกระจ่าง 
3. อาจารย์ นางสาวระพีพันธ์   เผ่าช ู
4. อาจารย์ นางสาวศศิทร        ราชพิบูลย์ 
5. อาจารย์ นางสาววิลานุช      ผดุงเดช 

 นักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา – ไม่มี 
 ศิษย์เก่า – ไม่มี 
 งบประมาณ 
1) งบประมำณรำยรับ (หน่วยบำท) 

รำยละเอียดรำยรับ 
ปีงบประมำณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าบ ารุงการศึกษา 570,400 1,090,800 1,753,800 2,404,300 2,534,400 
ค่าลงทะเบียน (หน่วยกิต) 306,800 690,400 1,150,700 1,630,200 1,726,100 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล * 32,000 64,000 104,000 152,000 168,000 

รวมรายรับ 909,200 1,845,200 3,008,500 4,186,500 4,428,500 
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2) งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วยบำท) 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

2558 2559 2560 2561 2562 
รวมงบด าเนินการ     

3,951,900 
5,632,900      

8,955,600  
12,280,000   

12,326,100  
- งบบุคลากร     

1,115,900  
1,156,900      

1,199,600  
1,244,000     

1,290,100  
- งบด าเนินงาน     

1,196,000  
1,196,000      

1,196,000  
1,196,000     

1,196,000 
- งบเงินอุดหนุน      
- งบรายจ่ายอื่น     

1,640,000  
3,280,000      

6,560,000  
9,840,000     

9,840,000  
รวมงบลงทุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
- ค่าโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี 

         
50,000    

50,000    50,000    50,000    50,000    

- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                 
-    

-                  
-    

-                 
-    

           รวมทั้งสิ้น 4,001,900 5,682,900 9,005,600 12,330,000 12,376,100 
จ านวนนักศึกษา (คน) 40 80 130 190 210 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา      
- เฉพาะงบด าเนินการ      

100,048       71,036       69,274  
        

64,895  
       

58,934  
- รวมทุกประเภทรายจ่าย      

100,048       71,036       69,274  
        

64,895  
       

58,934  
 

 สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ตามเกณฑ์) 
 (ไม่ได้ตามเกณฑ์) 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

12 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร  
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
 
ตารางท่ี 1.2 รายชื่อ และคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีส าเรจ็การศกึษา 

สาขาวิชา 
หมายเหต ุ

ตรง สัมพันธ์ 

1. อาจารย์  นายจิรยุทธ์ จันทนพนัธ์  
3 9206 00194 04 4 

บธ.ม. การเงิน/ 2545 
   

2. อาจารย์  นางสาวบุญฑริกา ใจกระจ่าง* 
3 8009 00423 68 1 

PhD (Accounting and 
Finance)/2556 

   

3. อาจารย์  นางสาวระพีพันธ์   เผ่าชู 
3 8009 00259 08 3 

PhD (International Business 
Management)/2559 

   

4. อาจารย์ นางสาวศศิทร    ราชพิบูลย*์ 
3 8414 00112 64 5 

บช.ม. (การบัญชี)/2558 
   

5. อาจารย์  นางสาววิลานุช  ผดุงเดช* 
1 8099 00350 92 9 

บช.ม. (การบัญชี)/2558 
   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เป็นไปตามเกณฑ์  

 เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง ผศ.ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 
ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561 
  ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

เกณฑ์ข้อ 12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคณุภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตารางท่ี 1.3 ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

เอกสารประกอบ 

1 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การประชุมในแต่ละครั้ง  รายงานการ

ประชุม 

2 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดครบและ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฯ  มคอ. 2 

3 

มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท า มคอ.3 ทุกรายวิชา
ของหลักสูตรฯ ตามก าหนด 

  

4 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้

มีการจัดท า มคอ.5 ทุกรายวิชา
ของหลักสูตรฯ ตามก าหนด 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

เอกสารประกอบ 

ครบทุกรายวิชา 

5 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 
 

 

ด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 
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บทที่ 3 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 
 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 
ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่
มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

หรือพัฒนา 

3 
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 

7 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ
แนวปฏิบัติชั้นน า 

ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
น า 
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AUN 1: Expected Learning Outcomes 

Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and 
known to staff and students. 

2. The program shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course 
and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes 
which should be aligned to the program expected learning outcomes. 

3. The program is designed to cover both subject specific outcomes that relate to the 
knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes called 
transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. written and 
oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, 
etc. 

4. The program has clearly formulated the expected learning outcomes which reflect 
the relevant demands and needs of the stakeholders. 

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN1 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been 
clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university [1,2] 

  
 

    

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

  
 

    

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ตารางท่ี 3.2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN1 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university 
กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด ELO โดยอาศัยกรอบท่ีก าหนดโดย 
สกอ. และมหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้ 5 ด้านของผลการเรียนรู้ที่
ส าคัญของหลักสูตร ไว้ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2)ด้านความรู้ 
3)ด้านทักษะทางปัญญา 4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ5)ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี ทั้งนี้ ได้มีกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการพิจารณา
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะในการก าหนดด้วย โดย  ELO  
ตอบสนองวิสัยทัศน์ทั้ง ของมหาวิทยาลัย และ ของคณะ 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่างหลักสตูร 

หน้าเว็บไซต์แสดงวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ   

มคอ.2 หน้า 33-37 

ตารางผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

  

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes 
จากการก าหนด ELO ภาพรวมส าคัญตามวสิัยทัศน์ พันธกิจหลักของ
ทั้งมหาวิทยาลัยและคณะแล้ว ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ก าหนด ELO  ส าหรับหลักสูตรของบริหารธุรกิจบณัฑติ ดังตารางผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังและตารางผลการเรยีนรู้ในแตล่ะรายวิชา 
 
 
 

ตารางผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

  

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
Does the labour market set any specific requirements for 
graduates to meet? 
To what extent is the content of the program tuned to 
the labour market? 
Is there a well-defined job profile? 

ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา 
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ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ 

คว
าม

รู้แ
ละ

ทัก
ษะ

ทั่ว
ไป

 

คว
าม

รู้แ
ละ

ทัก
ษะ

เฉ
พา

ะด
้าน

 

คุณธรรม จริยธรรม   

ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเคารพในสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 
  

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 
  

เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
องค์กรและสังคม 

 
  

มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชีและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  
 

ด้านความรู้   

มีความรู้ในสาขาวิชาบัญชี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบ เป็นสากล 
และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

  
 

มีความรู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านการบัญชีและสามารถน าไปประยุกต์ได้ใน
การวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านการบัญชี 

  
 

มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ 

  
 

มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขา
อาชีพ 
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ผลการเรียนรู้ 

คว
าม

รู้แ
ละ

ทัก
ษะ

ทั่ว
ไป

 

คว
าม

รู้แ
ละ

ทัก
ษะ

เฉ
พา

ะด
้าน

 

ทักษะทางปัญญา   

มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
งานอ่ืนๆ  

 

  

มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
สามารถแก้ปัญหาทางด้านบัญชี ได้อย่างเหมาะสม  

 

มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และข้อโต้แย้ง  
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก  

 

มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
และการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตนและรับผิดชอบในการกระท าของตน  

 
สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป  

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน  

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม และการน าเสนอข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสืบค้นและศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้วย
ตนเอง 

 
 

เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา  
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ตารางผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

  1 2 3 4 

931-110 Principles of Accounting I  
  

 

931-111 Principles of Accounting II 
 

  

 

931-112 Introduction to Information Technology 
 

 
 

 ด้านความรู้ 
      1 2 3 4 

931-110 Principles of Accounting I 
  

  
 

931-111 Principles of Accounting II 
  

  
 

931-112 Introduction to Information Technology        

ทักษะด้านปัญญา 
      1 2 3 4 

931-110 Principles of Accounting I 
 

      

931-111 Principles of Accounting II 
 

      

931-112 Introduction to Information Technology 
 

      

ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      1 2 3 

 
931-110 Principles of Accounting I 

   

 
931-111 Principles of Accounting II 

   

 
931-112 Introduction to Information Technology   

  

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 
 

931-110 Principles of Accounting I 
 

  
 

 
931-111 Principles of Accounting II 

 
  

 

 
931-112 Introduction to Information Technology   
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AUN 2: Program Specification 

Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the program and 

course specifications for each program it offers, and give detailed information about 
the program to help stakeholders make an informed choice about the program. 

2. Program specification including course specifications describes the expected learning 
outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to 
understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; 
and the relationship of the program and its study elements. 

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางท่ี 3.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN2 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

  
 

    

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ตารางท่ี 3.4 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN2  

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
Are the expected learning outcomes translated into the 
program and its courses? 
 
 
What information is documented in the program and 
course specifications? 
What is the process for reviewing the program and course 
specifications? 

หลักสตูรได้เปดิสอนครั้งแรกในปี 
2557 ทั้งนี้รายวิชาท่ีประกอบ
ทั้งหมดสอดคล้องกับ มคอ.1 
ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และมีการสอดแทรก
รายวิชาฝึกงานและสหกจิศึกษา 
นอกเหนือจากรายวิชาที่ก าหนด
ไว้ตาม มคอ.1 ของสภาวิชาชีพฯ 
นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2558 
หลักสตูรฯ ได้มีการจดัโครงการ
พัฒนานักศึกษา ได้แก่ โครงการ
จริยธรรมทางการบญัชีและการ
น าไปใช้ได้จริง โครงการจัดท า
บัญชีธุรกิจร้านกาแฟ การกรอก
ข้อมูลโครงการการจดัท าข้อมูล
และยื่นภาษีของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
 

  

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
Is the course specification standardized across the 
program? 

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาของหลักสูตรมีการ
สอดแทรกเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และบาง
รายวิชาได้มีการจัดโครงการ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
พัฒนานักศึกษาในรายวิชา ซึ่ง
ลักษณะกิจกรรมมีหลายรูปแบบ 
เช่น การจัดทัศนะศึกษา โดยน า
นักศึกษาไปเรียนรู้  ณ  สถาน
ประกอบการจริง ๆ  และได้
เรียนรู้ประสบการณโ์ดยตรงนอก
ห้ อ งเรี ย น  และท า ให้ เข้ า ใจ
เนื้อหาและทฤษฎีในช้ันเรียนได้
มากขึ้น และหลักสูตรด าเนินการ
จั ดท ารายละ เอี ยด รายวิ ช า 
(มคอ.3, มคอ.4,มคอ.5, มคอ.6) 
ในทุ กรายวิชา  ตามขั้ นตอน 
ดังต่อไปนี้  
 
 
1. รับทราบก าหนดการการ

ส่ ง  ม ค อ .  3,4 ต า ม
ประกาศของคณะฯ  

2. มี ก ารป ระ ชุ ม อ าจ ารย์
ผู้ ส อน ในหลั กสู ต ร เพื่ อ
พิจารณาร่วมกันในกรณีที่
ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร
กิจกรรมระหว่างรายวิชา
และการออกแบบโครงการ
พัฒนานักศึกษาในรายวิชา
ต่างๆ  

3. อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น แ ต่ ล ะ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
รายวิชาจัดท า มคอ.ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดย มคอ.
ออนไลน์ที่จัดส่งในระบบ 
จ ะ ถู ก ร า ย ง า น ไ ป ยั ง
ประธานหลักสูตร/หัวหน้า
สาขาวิชา เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นและรับทราบ ใน
กรณีที่ มคอ.รายวิชานั้นๆ 
ไม่ ต้ อ งแ ก้ ไข ป ระ ธ าน
หลักสูตรสามารถส่ง มอค.
ไปยั งผู้ มี อ านาจในการ
อนุ มั ติ ใน ระดั บ ค ณ ะฯ 
ต่อไป ในกรณีที่ต้องมีการ
ปรับแก้ ประธานหลักสูตร
จะส่ ง มคอ .กลั บ ไปยั ง
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น  เพื่ อ
พิจารณาแก้ ไขและเมื่ อ
ด าเนินการแก้ไขแล้ว มคอ. 
จะถูกส่ งมายั งประธาน
ห ลั ก สู ต ร อี ก ค รั้ ง เพื่ อ
รับทราบและส่งต่อไปยัง
คณะฯ ต่อไป  

4. อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ช้ี แ จ ง
ร าย ล ะ เอี ย ด  ม ค อ .ให้
นักศึกษาทราบในคาบแรก
ของการเรียน  

5. ผู้ ส อน ด า เนิ นการสอน
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 

6. ผู้สอนจัดท า มคอ.5,6 เพื่อ
รายงานผลการด าเนินการ
สอนตามที่วางแผนไว้ ใน 
ม ค อ .3,4 ด้ ว ย ร ะ บ บ
ออนไลน์ ภายใน 30 วัน  
หลังจากวันสุดท้ายของ
การเรียนการสอน  

มคอ.5,6 จะถูกใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงมคอ.3,4 
ในปีการศึกษาต่อไป 

2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
Is the program specification published and made available 
or known to stakeholders? 

หลักสตูรได้มีการเผยแพร่ข้อมลู
ของหลักสูตรผ่านแผ่นพับและ
ประชาสมัพันธ์ผ่านกิจกรรม 
Road Show ของมหาวิทยาลัย 
ให้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียน 
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องค์ประกอบที่ 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร ( Program Specification) 
 

ข้อก าหนดหลักสูตรถูกจัดท าขึ้นตามข้อก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
ในปีการศึกษา 2558 ได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งในคู่มือนักศึกษาที่แจกให้
นักศึกษาทุกคน โดยมีข้อก าหนดหลักสูตรโดยสรุป ดังนี้ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   
รหัสและชื่อหลักสูตร    ภาษาไทย:    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 

ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of  Accountancy Program 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   ภาษาไทย         

ชื่อเต็ม (ไทย):    บัญชีบัณฑิต   
                       ชื่อย่อ (ไทย):     บช.บ.  

ภาษาอังกฤษ     
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):    Bachelor of  Accountancy 

                       ชื่อย่อ (อังกฤษ):      B.Acc. 
 

จ านวนหน่วยกิตเรียนตลอดหลักสูตร 131  หน่วยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี 
ภาษาที่ใช้    ใช้ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
   บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐ
และเอกชน โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร บริหารส านักงาน บริหารงานบุคคล และการ
บริหารโครงการ และสามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและธุรกิจ
ชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีทักษะวิชาชีพบัญชี และทักษะในการสื่ อสาร

ภาษาอังกฤษและศาสตร์แขนงอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้านบริหารธุรกิจ 
- ผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ศาสตร์ทางการบัญชีอีกทั้งสามารถ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับงานบัญชีและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้ในการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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- ผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
ข้อก าหนดของรายวิชา ปรากฏใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามแบบฟอร์มของ สกอ. และต้องแจก

ให้แก่ผู้เรียนในวันแรกของการเรียนทุกรายวิชา 

องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 
โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีจ านวนหน่วยกิต 131 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ และยังสอดคล้องกับข้อก าหนดของสภา
วิชาชีพบัญชี ฯ โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสรุปได้ดังตาราง ดังนี้  

 
ตารางท่ี 1 โครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. บัญชีบัณฑิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา                          15 

หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์                           11 
หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์                              6 
หน่วยกิต 
รวม                                                
32 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาแกน                           42 
หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ                        45-48 
หน่วยกิต   
- วิชาบังคับ                                    33 
หน่วยกิต 
- วิชาเลือก                                 12-15 
หน่วยกิต 
รวม                                          87-90 
หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
4. สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน  3 – 6 หน่วยกิต 

-  สหกิจศึกษา                               6 



25 
 

หน่วยกิต 
-  ฝึกงาน                                       3 
หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิตรวม 
ทั้งหลักสูตร 

120 หน่วยกิต 131 หน่วยกิต 

  
 จากตารางข้างต้น หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 131 หน่วยกิต 
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานขอ สกอ. จ านวน 11 หน่วยกิต  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 32 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 24.43 ของ
หน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
 หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 87-90 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 66.41-68.70 
ของหน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
 หมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 ส าหรับเนื้อหาของหลักสูตร รายละเอียดวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการบริหารจัดการหลักสูตร
แสดงไว้ใน มคอ. 2 หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษาและโครงสร้างของหลักสูตร โดยมีแผนที่กระจายผลการ
เรียนรู้สู่รายวิชาต่าง ๆ ประกอบ จากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู่สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรท าให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ในแต่ละด้านอย่างไร โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และ
ทักษะเฉพาะทาง  
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะและสาขาวิชาการอ่ืนของ
สถาบัน โดยจัดสอนรายวิชาด้านบัญชีและที่เกี่ยวข้องที่เปิดสอนในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นภาษาไทยให้แก่
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนให้ภาควิชาและหลักสูตรอ่ืนสามารถดูได้ใน มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อ 13.2 โดยวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ วิชาบังคับ กลุ่มวิชาชีพเลือก
ทางบัญชีเป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ทั้งในส่วนของเนื้อหารายวิชา และล าดับการเรียน
ก่อนหลัง โดยหมวดวิชาชีพบังคับมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมีความรู้ และมีทักษะทางวิชาชีพบัญชี ซึ่งเนื้อหาแต่ละ
รายวิชารวมทั้งล าดับการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรแม่แบบสภาวิชาชีพบัญชี ฯ 

หลักสูตรมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.2 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่
วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
และมีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างคุณภาพ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตแต่งตั้งกรรมการทบทวนและประเมินผลการด าเนินการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรตามความเหมาะสม หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของสภา
วิชาชีพบัญชี ฯ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ส่วนการปรับปรุงวิธีการสอนและการวัดผลประเมินผล 
กระท าทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีปัจจุบัน 
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AUN 3: Program Structure and Content 
Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 
contribution made by each course in achieving the program's expected learning 
outcomes is clear. 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 

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

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue 
an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments in 
the field. 

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-to-
date. 

 
 ตารางท่ี 3.5 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN3 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

  
 

    

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

  
 

    

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

  
 

    

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ตารางท่ี 3.6 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN3 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
พื้นที่ส าหรับการ

พัฒนา 

ข้อมูลที่
ต้องการ
เพิ่มเตมิ 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
หลักสตูรบญัชีบัณฑติได้ออกแบบรายวิชาและสาระวิชาในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเสนอหลักสตูรผ่าน
กระบวนการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นครบถ้วน  
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีบณัฑิต จ านวน 131 หน่วยกิต มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานขอ สกอ. จ านวน 
11 หน่วยกิต  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 32 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 24.43 ของหน่วยกิตรวม
ทั้งหมด ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
 หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 87-90 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 66.41-68.70 ของหน่วย
กิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. 
 หมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสตูรบญัชีบัณฑิต จ านวน 6 หน่วยกิต เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ท่ี
ก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 

มคอ.2   

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง และการบริหารจดัการหลักสูตรแสดงไว้ใน มคอ. 2 หมวด 3 ระบบการจดัการศึกษาและโครงสร้าง
ของหลักสูตร โดยมีแผนท่ีกระจายผลการเรยีนรูสู้่รายวิชาตา่ง ๆ ประกอบ จากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรยีนรู่สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) แสดงให้เห็นว่าาแตล่ะรายวิชาในหลักสตูรท าให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังในแต่ละด้านอย่างไร โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลมุทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง  
โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีจ านวนหน่วยกิต 131 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และสหกจิศึกษาหรือฝึกงาน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรีของกระทรวงศึกษาธิการ และยังสอดคล้องกับข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ โครงสร้างหลักสตูรบัญชีบณัฑิตสรุปได้
ดัง ตารางที่ 1 โครงสรา้งหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 

ตารางโครงสรา้ง
หลักสตูรตามผลการ
เรียนรู้  และมคอ.2 
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสูตรมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 7 

การประกันคุณภาพหลักสตูร โดยการบริหารหลกัสูตรมคีณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และมีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาท า
หน้าที่จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตาม
ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างคุณภาพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตแต่งตั้งกรรมการทบทวนและประเมินผลการ
ด าเนินการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิติดตามรายละเอียดหลักสูตรตามความเหมาะสม หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ส่วนการปรับปรุงวิธีการสอนและการ
วัดผลประเมินผล กระท าทุกภาคการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีปัจจุบัน หลักสูตร
บัญชีบัณฑิตมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะและสาขาวิชาการอื่นของสถาบัน โดยจัดสอนรายวิชาด้าน
บัญชีและที่เกี่ยวข้องที่เปิดสอนในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นภาษาไทยให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนให้ภาควิชาและหลักสูตรอื่น
สามารถดูได้ใน มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 13.2 โดยวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย กลุ่ม
วิชาชีพ วิชาบังคับ กลุ่มวิชาชีพเลือกทางบัญชีเป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ท้ังในส่วนของเนื้อหารายวิชา 
และล าดับการเรียนก่อนหลัง โดยหมวดวิชาชีพบังคับมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมีความรู้ และมีทักษะทางวิชาชีพบัญชี ซึ่งเนื้อหา
แต่ละรายวิชารวมทั้งล าดับการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรแม่แบบสภาวิชาชีพบัญชี 
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ตารางท่ี 1 โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. บัญชีบัณฑิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา                          15 

หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์                           11 
หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์                              6 
หน่วยกิต 
รวม                                                
32 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาแกน                           42 
หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ                        45-48 
หน่วยกิต   
- วิชาบังคับ                                    33 
หน่วยกิต 
- วิชาเลือก                                 12-15 
หน่วยกิต 
รวม                                          87-90 
หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
4. สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน  3 – 6 หน่วยกิต 

-  สหกิจศึกษา                               6 
หน่วยกิต 
-  ฝึกงาน                                       3 
หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิตรวม 
ทั้งหลักสูตร 

120 หน่วยกิต 131 หน่วยกิต 
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องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
AUN 4: Teaching and Learning Approach 
Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 
of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs 
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by 
what methods. 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the 
student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of 
learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies she 
or he chooses to use. 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed, 
supportive, and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
6. create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN4 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well articulated 
and communicated to all stakeholders [1] 

  
 

    

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

  
 

    

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

  
 

    

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ตารางท่ี 3.8 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
              มคอ. 2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร ได้ระบุปรชัญา
ของหลักสูตรไว้ว่า “หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรทวิภาษาที่มุง่เน้น
ให้บัณฑิตมีความรอบรู้และทักษะทางวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บูรณาการและประยุกต์องค์ความรู้ทางการบญัชีและ
ประสบการณ์ในวิชาชีพไปปฏิบัติงานท้ังในหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ
และการประกอบวิชาชีพอิสระไดอ้ย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและส่งเสริมให้บุคคลร่วมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิน่” โดยหลักสูตรไดม้กีารสื่อสารปรัชญานี้แก่นักศึกษาใน
หลักสตูรในโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ในแต่ละปี
การศึกษา ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต สภาวชิาชีพ
บัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิ มสี่วนร่วมในการก าหนดปรัชญานี้ เนื่องจาก
หลักสตูรบญัชีบัณฑติต้องการผลิตบัณฑิตทีส่นองความต้องการแต่ผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียจากดังกล่าว 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็น 
Active Learning โดยเน้นการสอน 3 วิธี คือ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์  (Experiential Learning) วิธีการสอนแบบโครงงาน 
(Project Based Learning) และวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จัด
บรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญด้านการบัญชี 
หรือผู้มีประสบการณ์ตรง และจัดให้มีรายวิชาโครงงานหรือและการฝึก
ปฏิบัติ รวมไปถึงการฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หลักสูตร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศีกษาในด้าน
การทดสอบ ทั้งสอบย่อย และสอบประจ าภาค การรายงาน การจัดท า
โครงงาน การน าเสนอผลงาน และการประเมินผลงานจากการปฏิบัติสห
กิจศึกษา โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แก่นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักศึกษาด้วย โดยวิธีการสอนของแต่ละ
รายวิชาระบุไว้ใน มคอ.3 หมวดที่  4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 

มคอ.3   

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรทวิภาษา โดยมีความมุ่งหวัง

ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพิเศษคือมีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจึงมีการ
จัดการเรียนการสอน 50% เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร โดย 50% 
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษคือกลุ่มรายวิชาชีพและกลุ่มวิชา
แกนที่เป็นศาสตร์ด้านการบัญชี โดยทางหลักสูตรมีกลยุทธ์ในการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษโดยก าหนดให้นักศึกษาแรกเข้ามีผลการ
เรียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

มคอ.3   
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
ก าหนด และให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษในปีที่ 1 อีกทั้ง การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชา และการค านึงถึงปณิธานของ
พระราชบิดา ในการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ซึ่ง
กิจกรรมในหลักสูตรทั้งหมด ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับนักศึกษา 
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ตารางท่ี 3.9 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
โครงการ / ประเทศ (ถ้าสามารถระบุได้) จ านวนนักศึกษานานาชาติ (คน) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน) 

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนต่ า
กว่า 4 สัปดาห ์

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาต่ ากว่า 4 สัปดาห ์

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 

     
     
     
     
 
ตารางท่ี 3.10 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning) 

รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก

ในรายวิชา 

ลักษณะกจิกรรม รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก

ในรายวิชา 

ลักษณะกจิกรรม 

1. 931-110 การบัญชีขั้นต้น 1 50% วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 
วิธีการสอนแบบ
โครงงาน และ
วิธีการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  

1. 931-111 การบัญชีขั้นต้น 2 50% วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 
วิธีการสอนแบบ
โครงงาน และ
วิธีการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
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องค์ประกอบที่ 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
  

เก ณ ฑ์ ก า รป ระ เมิ ล ผ ล เป็ น ไป ต าม ข้ อ ก าห น ด ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย ซึ่ ง ร ะบุ ใน ระ เบี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ข้อ 11 การวัดและประเมินผล โดยการประเมิน
แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ อิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์กลุ่ม กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค การรายงาน แผนงาน โครงงาน การน าเสนอผลงาน อาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละรายวิชาสื่อการเกณฑ์การประเมินผลแก่นักศึกษาในชั้นเรียนและในใบรายละเอียดวิชา (Course 
Syllabus)  
   

AUN 5: Student Assessment 

Criterion 5 
1. Assessment covers:  

a. New student admission,  
b. Continuous assessment during the course of study,  
c. Final/exit test before graduation 

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

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

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

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.11 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN5. 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

  
 

    

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

  

 

    

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

  
 

    

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

  
 

    

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
[8] 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN5 
ตารางท่ี 3.12 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN5 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
หลักสตูรได้มีการก ากับการการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้าน โดยมีการ
ก าหนดสดัส่วนการให้คะแนนตามที่ ระบุไว้ใน มคอ.3 และ 4  มีการ
ก าหนดให้มีการตรวจสอบประเมนิผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา เป็น
จ านวนร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมดโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ้ และมีการรายงานการประเมินผลการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ 5 
และ มคอ 6 ของทุกรายวิชา 

Curriculum mapping 
มคอ.3-4  มคอ 5-6  

 

  

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
การวัดและประเมินผลนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารยผ์ูส้อน ซึ่งกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร การสอบหรอืด้วยวิธีอื่นเพื่อวัดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมด หรือได้ท างานในรายวิชา
นั้นจนเป็นที่เพียงพอตามทีอ่าจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมสีิทธ์ิได้รับ
การวัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รับการอนมุัติเป็นพเิศษจากคณบดี 
เมื่อคณบดีเห็นว่าเวลาศึกษาทีไ่ม่ครบนั้น เนื่องมาจากเหตุอันจะโทษ
นักศึกษาผู้นั้นมไิด ้
การประเมินผลเป็นแบบระดับคะแนน มีท้ังหมด 10 ระดับตามตาราง
ที่ 2 ระดับคะแนนส าหรับการประเมินนักศึกษา 

มีการก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนนักศึกษาใน มคอ. 3 
และ course syllabus 

  

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment 
เครื่องมือในการประเมินผลนักศึกษา ทางหลักสูตรไดม้ีการก าหนด มคอ 3   
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
เกณฑ์การให้คะแนนโดยก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3  โดยใช้
เครื่องมือเป็นเกณฑ์ในการใหค้ะแนนตามตารางการประเมินผลแบบ
เกรด ทั้งนี้เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการประเมินและตรวจสอบโดย
ประธานหลักสตูรและรองคณบดฝีา่ยวิชาการ 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
หลักสตูรมรีะบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสะท้อนกลับผลการประเมนิ
แก่นักศึกษา โดยหลังการประเมินผลเสรจ็ นักศึกษาสามารถขอการ
สะท้อนกลับได้หลังการประกาศคะแนน โดยสามารถติดต่ออาจารย์
ผู้สอนได้โดยตรง 
 

ระบบสารสนเทศ   

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
ส าหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษา อาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตรสื่อสาร
วิธีการอุทธรณ์แก่นักศึกษาในช้ันเรียน และจัดช่องทางรับค าร้องเพือ่
การขออุทธรณ์ของนักศึกษา เมื่อนักศึกษายื่นอุทธรณ์หลักสตูรจะ
จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณมีีข้อสงสยัเกี่ยวกับ
ผลการสอบผลคะแนนและวิธีการประเมินผล โดยสามารถยื่นค าร้อง
ขอดูคะแนนได้ที่ส านักงานคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
จากนั้นส านักงาน ฯ จะติดต่อผู้สอนผ่านหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อให้
ผู้สอนแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และชี้แจงการให้คะแนน 
หัวหน้าสาขาและอาจารยผ์ู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลการ
อุทธรณ์ให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล  
 

มคอ 2   
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ตารางท่ี 2 ระดับคะแนนส าหรับการประเมินนักศึกษา 
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนนต่อหนึ่งหน่วยกิต 

A ดีเยี่ยม 4.0 
B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 

C+ พอใช้ 2.5 
C ปานกลาง 2.0 

D+ อ่อน 1.5 
D อ่อนมาก 1.0 
E ตก 0.0 
W ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 0.0 
I การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ 0.0 
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ตัวอย่างหัวข้อเกณฑ์การประเมิน (Assessment Rubric) 

หัวข้อเกณฑ์ประเมินการเข้าชั้นเรียนและมสี่วนร่วมในชัน้เรียน 

เกณฑ ์ A (.....คะแนน) B (.....คะแนน) C (.....คะแนน) D (....คะแนน) E (....คะแนน) F (....คะแนน) G (.....คะแนน) 

ความถี่และ
คุณภาพ 

เข้าห้องเรียนเป็นประจ า
สม่ าเสมอมากกว่าร้อยละ 
80 และมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมอย่าง
สม ่าเสมอ 

เข้าห้องเรียนเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ
มากกว่าร้อยละ 
80 และบางครั้งมี
ส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมในช้ัน
เรียน 

เข้าห้องเรียนเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ
มากกว่าร้อยละ 
80 และนานๆ 
คร้ังมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมใน
ช้ันเรียน 

เข้าห้องเรียนเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ
มากกว่าร้อยละ 
80 แต่ไม่เคยมี
ส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมในช้ัน
เรียน หรือ 

เข้าห้องเรียนน้อย
กว่าร้อยละ 80 
แต่มีส่วนร่วม
เสมอในการท า
กิจกรรมในช้ัน
เรียน 

เข้าห้องเรียนน้อย
กว่าร้อยละ 80 
แต่มีส่วนร่วมเป็น
บางครั้งในการท า
กิจกรรมในช้ัน
เรียน 

เข้าห้องเรียนน้อย
กว่าร้อยละ 80 
แต่มีส่วนร่วม
นานๆ คร้ังในการ
ท ากิจกรรมในช้ัน
เรียน 

เข้าห้องเรียนน้อย
กว่าร้อยละ 80 
และไม่เคยมีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรมในช้ัน
เรียน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching  
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หัวข้อเกณฑ์ประเมินรายงาน 

มิต ิ A=ดีเลิศ (........คะแนน) B=ดี (.......คะแนน) C=พอใช้ (......คะแนน) D=ต้องปรับปรุง (......คะแนน) 

หัวข้อ/ประเด็น/เร่ืองท่ีเลือกท า
รายงาน 

ตรงกรอบ/มีความแปลกใหม/่น่าสนใจ/มี
ประโยชน์อย่างยิ่ง 

ตรงกรอบ/มีความแปลกใหม/่
น่าสนใจ/มปีระโยชน์ค่อนข้างมาก 

ค่อนข้างตรงกรอบ/มคีวามแปลก
ใหม่/น่าสนใจ/มีประโยชน์ 

ไม่ตรงกรอบ/ไม่มคีวามแปลกใหม/่
ไม่น่าสนใจ/ไม่มีประโยชน์เลย 

ความถูกต้อง/หลักฐานอ้างอิง ไม่มีข้อผดิพลาดที่ท าให้ผู้อ่านเสียสมาธิ ไม่ว่า
จะเป็นข้อผดิพลาดเรื่องการสะกดค า การใช้
เครื่องหมาย/การแบ่งวรรคตอนหรือ
ข้อผิดพลาดทางหลักภาษา/ไวยากรณ์ อีกท้ัง
ข้อมูลที่น ามาเขยีนมีความถูกต้องและมา
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได ้เขียนอ้างอิง
ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง 

ส่วนใหญ่สามารถท าไดต้ามวิธีการ
ตามข้อ A 

บางส่วนสามารถท าได้ตามวิธีการ
ตามข้อ A 

ไม่สามารถท าไดต้ามวิธีการตามขอ้ 

A หรือท าได้น้อยมาก 

โครงสร้างรายงาน น าเสนอเนื้อหาอยา่งมีความเชื่อมโยงกัน ไม่
สับสนในการเรียบเรียงเนื้อหา ใช้ขนาดของ
ตัวอักษรที่เหมาะสม จดัรูปแบบเนือ้หาและ
รูปเลม่รายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
รูปแบบที่ก าหนดให ้

ส่วนใหญ่สามารถท าไดต้ามวิธีการ
ตามข้อ A 

บางส่วนสามารถท าได้ตามวิธีการ
ตามข้อ A 

ไม่สามารถท าไดต้ามวิธีการตามขอ้ 

A หรือท าได้น้อยมาก 

ความกระจ่างชัด เขียนประโยคตา่งๆ ได้กระชับรดักมุ เรียบ
เรียงอย่างดี เลือกสรรค าได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายที่
นักศึกษาต้องการสื่อสารได้โดยสะดวก 

ส่วนใหญ่สามารถท าไดต้ามวิธีการ
ตามข้อ A 

บางส่วนสามารถท าได้ตามวิธีการ
ตามขอ้ A 

ไม่สามารถท าไดต้ามวิธีการตามขอ้ 

A หรือท าได้น้อยมาก 

ที่มา: ดัดแปลงจาก How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching  
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หัวข้อเกณฑ์ประเมินการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและการท างานเป็นทีม 

มิต ิ ดี (.......คะแนน) พอใช้ (......คะแนน) ต้องปรับปรุง (......คะแนน) 

การน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

 

- ผู้พูดแต่งกายเรียบร้อย/ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- การฉายสไลด์ไมม่ีผดิพลาดและน าเสนอองค์ประกอบ
หลักของกระบวนการและค าแนะน าได้อย่างมตีรรกะ 

- เนื้อหาทั้งหมดสามารถอ่านได้ถนดั ภาพประกอบต่างๆ 
ช่วยเน้นและสนับสนุนเนื้อหาในประเด็นหลัก 

- ผู้พูดเสียงดังฟังชัดและรู้หัวข้อเนือ้หาเป็นอย่างดี จนไม่
ต้องพึ่งข้อความที่บันทึกไว้ในขณะที่น าเสนอเนื้อหาหรือ
ตอบค าถาม 

- ผู้พูดไม่มีการใช้ค าฟุ่มเฟือยหรือค าพูดที่ซ้ าๆ ในทุก
ประโยค จนเป็นท่ีร าคาญของผู้ฟัง เช่น ค าว่า เอ่อ...  เฮิ่ม
... เป็นต้น  

-  ผู้พดูตอบค าถามและค าวิจารณข์องผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง
แม่นย าและเหมาะสม 

- ภาษาร่างกาย (ดังเห็นได้จากกริยิาท่าทางที่ช่วยสื่อสาร
ความหมายได้อยา่งเหมาะสม เช่น แสดงการใช้มือ
ประกอบการน าเสนอ การสบตาผูฟ้ัง และการเคลื่อนไหว
เป็นอากัปกิริยาทีส่บายๆ ไม่แสดงความเครยีด และให้

- ผู้พูดแต่งกายเรียบร้อย/ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- การฉายสไลด์ไมม่ีผดิพลาดและน าเสนอองค์ประกอบ
หลักของกระบวนการและค าแนะน าได้อย่างมตีรรกะ 

- เนื้อหาส่วนใหญส่ามารถอ่านไดถ้นัด ภาพประกอบต่างๆ 
ช่วยเน้นและสนับสนุนเนื้อหาในประเด็นหลัก 

- ผู้พูดเสียงดังฟังชัดเป็นส่วนใหญ่และรูห้ัวข้อเนื้อหาเป็น
อย่างดีพอสมควร จึงอาศัยดูข้อความที บันทึกไว้แต่เพียง
เล็กน้อย 

- ผู้พูดไม่ค่อยมีการใช้ค าฟุ่มเฟือยหรือค าพูดที่ซ้ าๆ ในทุก
ประโยค จนเป็นท่ีร าคาญของผู้ฟัง เช่น ค าว่า เอ่อ...  เฮิ่ม
... เป็นต้น  

-  ผู้พูดตอบค าถามส่วนใหญ่ได้อยา่งถูกต้องแม่นย าและ
เหมาะสม 

- ภาษาร่างกาย (ดังเห็นได้จากกริยิาท่าทางที่มักท าซ้ าๆ 
และชวนให้เสยีสมาธิ เช่น การเคาะหรือกดเปิดปิดปากกา 
การบิดมือ การยืนโยกตัวบิดตัวไปมา ตลอดจนการไม่
สบตาผู้ฟัง และถึงความอึดอัดเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ฟัง เป็นต้น)   

- ผู้พูดแต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยหรอืไม่เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- การฉายสไลด์มีผดิพลาดและไมไ่ด้ด าเนินไปตามล าดับ
อย่างมีตรรกะ 

- เนื้อหาท่ีน าเสนออ่านไดย้าก ไม่ชัดเจน ขาดภาพ/
ตารางประกอบต่างๆ ที่ส าคัญ ภาพประกอบไมไ่ด้ช่วย
เน้นและสนับสนุนเนื้อหาในประเดน็หลัก 

- ผู้พูดมักใช้เสียงเบาเกินไป พูดเสยีงอยู่ในล าคอฟังไม่รู้
เรื่อง หรือพูดตะกุกตะกัก มักพูดไม่จบความ และส่วน
ใหญ่อ่านเนื้อหาจากสไลด์หรือกระดาษในมือ 

- ผู้พูดมีการใช้ค าฟุ่มเฟือยหรือค าพูดท่ีซ้ าๆ ในทุก
ประโยค จนเป็นท่ีร าคาญของผู้ฟัง เช่น ค าว่า เอ่อ...  
เฮิ่ม... เป็นต้น จนเป็นท่ีร าคาญ 

-  ผู้พูดตอบค าถามไดไ้ม่ชัดเจนและไม่ถูกต้องแม่นย า 
หรือตอบโดยใช้สีหน้า/ค าพูด/น้ าเสียงท่ีไมเ่หมาะสม 

- ภาษาร่างกาย (ดังเห็นได้จากกริยิาท่าทางที่มักท าซ้ าๆ 
บ่อยครั้งและชวนให้เสียสมาธิ ตลอดจนการไม่สบตาผู้ฟัง 
และการเคลื่อนไหวอย่างเกร็งๆ ท าให้รู้สึกมีความอึดอัด



44 
 

ความรูส้ึกมีปฏสิัมพันธ์กับผู้ฟัง เปน็ต้น)  เป็นอย่างมากในการมีปฏิสมัพันธ์กับผู้ฟัง) 

การท างานเป็นทีม 
(เฉพาะงานกลุ่ม 
พิจารณาจากการติ
ชมจากเพื่อนในกลุ่ม 
การเฝา้สังเกตการ
ประชุมกลุม่ และ
การน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน) 

  - การแบ่งงาน/
มอบหมายงานและ
การปฏิบัติหน้าที่
ตามความ
รับผิดชอบ 

 

  - ความรักและ
ความสามัคคีใน
กลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งภาระหน้าที่กันอย่างยตุิธรรม สมาชิกแตล่ะคนมสี่วน
ร่วมท างานอย่างมีคณุค่า สมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมกัน
อย่างพร้อมเพรียงทุกครั้ง และส่งงานได้ทันตาม
ก าหนดเวลา  

 

 

สมาชิกในกลุ่มมีปฏสิัมพันธ์กันอยา่งราบรื่น มีการสื่อสาร
กันอย่างชัดเจนถูกต้องเหมาะสม มีการให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน การช่วยเหลือกัน และมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งภาระหน้ากันโดยมีจุดทีไ่ม่ค่อยยุติธรรมอยู่บ้าง
เล็กน้อย สมาชิกบางคนท างานหนักกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ 
แต่สมาชิกทุกคนก็ท างานได้ส าเร็จตามความรับผดิชอบ
ของตน สมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมสม่ าเสมอ มีบางคน
ขาดประชุมไปบ้างในบางครั้ง และส่งงานได้ทันตาม
ก าหนด 

สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีปฏิสมัพนัธ์กันอย่างราบรื่น มี
บางครั้งท่ีอาจสื่อสารกันไมค่่อยรู้เรื่องหรือสื่อสารผดิพลาด
หรือไม่ค่อยเหมาะสม มีการใหเ้กียรติซึ่งกันและกันเป็น
ส่วนใหญ่ และค่อนข้างมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งภาระหน้าที่กันโดยไม่ยตุิธรรมเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้
ชัดว่าคณะท างานบางคนกินแรงคนอ่ืนและมีบาง
คนท างานไม่ส าเร็จตามทีร่ับผดิชอบ หรือมีสมาชิกบาง
คนท่ีครอบง ากลุ่มและกีดกันผู้อื่นไม่ให้มีส่วนร่วมในงาน 
สมาชิกมักขาดประชุมบ่อยครั้ง และ/หรือมักจะท างาน
ไม่ส าเร็จทันตามที่ก าหนดไว ้

สมาชิกในทีมมีการทะเลาะหรือแตกแยก ไม่ร่วมมือกัน
ท างาน ไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  สมาชิกบางคนท างาน
เป็นเอกเทศหรือใช้ความคดิตนเองเป็นใหญ่โดยไม่รับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้อื่น 

ที่มา: ดัดแปลงจาก How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching  
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AUN 6: Academic Staff Quality 
Criterion 6 

1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 
(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) 
are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the 
needs for education, research and service. 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic 
staff will be able to: 
- design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
- apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 

assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 
- develop and use a variety of instructional media; 
- monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses they 

deliver; 
- reflect upon their own teaching practices; and 
- conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 

aptitude. 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, 

taking into account their academic freedom and professional ethics. 
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and 

appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.13 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์AUN6 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfill 
the needs for education, research and service [1] 

  
 

    

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research and 
service [2] 

  
 

    

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 
academic freedom for appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated [4,5,6,7] 

  
 

    

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
[3] 

  
 

    

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfill them [8] 

  
 

    

6.6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [9] 

  
 

    

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff 
are established, monitored and benchmarked for improvement 
[10] 

  
 

    

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN6 
ตาราง 3.14 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN6 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเตมิ 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, 
research and service 
หลักสตูรได้ให้คณาจารย์ในหลักสตูรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับการเรยีนการสอน ความก้าวหนา้ในสาย
วิชาชีพ และหลักสตูรฯ วางแผนอตัราก าลังภายใต้กรอบนโยบายของวิทยาเขตฯ มีการวางแผนอัตราทดแทนการ
เกษยีณราชการ และการย้ายคณะฯ 

- ป ระกาศรับสมั ค ร
อาจารย์ (จาก กจ.) 
- ผลการวิเคราะห์
อัตราก าลังจาก
หลักสตูร(จาก กจ.) 

  

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, research and service 
หลักสตูรมีการวัดสัดส่วนอาจารยต์่อนักศึกษาในหลักสตูร แต่พบว่า จ านวนอาจารย์ยังไม่เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา 

ผลการวิเคราะห์
อัตราก าลังจาก
หลักสตูร (จาก กจ.)  

  

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
กระบวนการได้มาซึ่งอาจารย์ใหมข่องหลักสูตร ไดม้ีการประกาศรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีการแจ้งคุณลักษณะที่หลักสูตรมีความประสงค์ หลังจากน้ันเมื่อได้ผูส้มัครตามต าแหน่งที่ต้องการ หลักสตูร
ท าการสัมภาษณโ์ดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ใหม่ใหม้ีความสอดคล้องกับหลักสตูรที่มี
การพัฒนาต่อไปในอนาคต หากมผีู้ผ่านการสมัภาษณ์จะเข้าสู่กระบวนการการเป็นอาจารย์ของมหาวทิยาลัย ซึ่ง
กระบวนการคดัเลือกที่โปร่งใส คือ คัดเลือกขั้นตอนแรกจากใบสมัครและการสัมภาษณ์ทีม่ีเกณฑ์ชัดเจน ส าหรับ
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ มีกระบวนการดังนี ้
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  

2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 

-ประกาศรับสมัคร 

-เกณฑ์การสัมภาษณ์
จากการเจ้าหน้าท่ี 

  



48 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเตมิ 

3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย 

   3.1ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็น
ประธานกรรมการ 

   3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 

   3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 

4. หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 

   4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่ง 

   4.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 

5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังน้ี 

   5.1 สอบข้อเขียน 

   5.2 สอบปฏิบัติ 

   5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

   5.4 วิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ 

6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ า
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเตมิ 

กว่าร้อยละ 70 

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ให้จ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคดัเลือกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่งจา้งและลง
นามในสัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มหีลักเกณฑ์ ดังนี ้

1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปีนั้น 

2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี 

3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 5 ปี งบประมาณ และด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจา้งได้จนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

4. การท าสัญญาจ้างให้ท าตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และให้หน่วยงานท่ีจะจ้างก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับ
ภาระงานท่ีจะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลยัปฏิบตัิให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาจ้างด้วย 

5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศคุณลักษณะในหน้าท่ีของบุคลากรสายวิชาการไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ความสามารถเชิง
สมรรถนะหลักจ านวน 5 ข้อ และสมรรถนะเฉพาะงานจ านวน 3 ข้อ ดังนี ้

สมรรถนะหลัก 5 ข้อ ได้แก ่

- รายละเอียดเกีย่วกับ 
competency ที่งาน
การเจ้าหน้าที ่
- TOR online 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเตมิ 

1. จริยธรรม  

    การด ารงตนและประพฤติปฏิบตัิอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และจรรยาบรรณบุคลากร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์

2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ  

    ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มาตดิต่อ 

3. การท างานเป็นทีม  

    ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน หนว่ยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถใน
การสร้างและรักษาสมัพันธ์ภาพกบัสมาชิกในทีม 

4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

    ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบตัหิน้าท่่ีด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เขา้กับการปฏิบตัิงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

5. การม่งผลสัมฤทธ์ิ  

    ความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัตหิน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานทีม่ีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มากอ่น  

สมรรถนะเฉพาะงาน จ านวน 3 ข้อ ได้แก ่

1. ความรู้ความเข้าใจในงานท่ีรับผดิชอบ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเตมิ 

    มีความรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานใหเ้กิดผลส าเรจ็ได้ 

2. ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ 

    มีทักษะ ความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผดิชอบ 

3. ความสามารถในการประสานงาน 

    การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร ความคดิเห็นต่าง ๆ ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานได้อย่างถูกตอ้งและ
ชัดเจนโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่เหมาะสมท าให้เกดิผลดีแก่ทุกฝ่ายและ
บรรลเุป้าหมายของงาน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
วิชาการ ดังนี ้

1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี ้

     1.1 ครั้งท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 

     1.2 ครั้งท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 

2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 

     2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  สัดสว่นค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 

     2.2 พฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมนิ ร้อยละ 20 
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3) การก าหนดระดับผลการประเมนิ  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

     ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 

     ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89 

     ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 

     ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69 

     ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

4) ระดับการประเมิน  ก าหนดใหม้ีการประเมิน 3 ระดับ ดังน้ี 

     4.1 ระดับที่ 1  การประเมินตวับุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และ
ต้องมีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นกรรมการ 

     4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏบิัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน 

     4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏบิัตริาชการระดับมหาวิทยาลยั โดย
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤตกิรรมการปฏิบตัิราชการสายวิชาการ ดังนี้ 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency)  

2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหาร (Managerial Competency)  
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3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นวิชาชีพ (Functional Competency)  

บุคลากรสายวิชาการ ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) จ านวน 3 ข้อ  

บุคลากรสายวิชาการทีด่ ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะ
ใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ 

การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัตริาชการของบุคลากรสายวชิาการ 

ระบบในการบริหารทรัพยากรบคุคลสายวิชาการ ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูลบุคลากร
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหารและอื่น ๆ) ผลงานทางวิชาการ และประวัติ
การเข้าประชุม อบรมสัมมนา ข้อมูลบางส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการเพื่อการ
พัฒนาและเพิ่มคา่จ้าง และเป็นประวัติผลงานของแต่ละบคุคลทีส่ามารถสืบค้นย้อนหลังได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

บุคลากรสายวิชาการ เมื่อมีคณุสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี ้

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้ว ดงันี้ 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าเก้าปี 

2) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าห้าป ี

3) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสองปี 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่
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น้อยกว่าสามป ี

ต าแหน่งศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปี 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to fulfill them 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ตาม
ยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสรุาษฎรธ์านี ดังนี้ 

- โครงการ Ph.D. 80% 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 

- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานท่ี  

(รวมกลุ่มสัมพันธ์ และโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long Learning)) 

- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพฒันาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร) 

- โครงการเช่ือมความสัมพันธ์บุคลากร 

- จัดอบรมการสร้างนวัตกรรมการจัดเรยีนการสอน 

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเขา้สู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- กระตุ้นให้บุคลากรจดัท าแผนการก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
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- กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
หลักสตูรได้มีแรงจูงใจให้กับคณาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรด าเนนิงานการตอบแทนและสวัสดิการให้แก่
บุคคลากรภายใตร้ะเบียบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประเมินการขึน้เงินเดือน สวัสดิการการรักษาสุขภาพ เงิน
รางวัลพิเศษส าหรับอาจารย์ทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ เงินรางวัลส าหรับผลงานการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลนานาชาติ ระบบการคัดเลือกอาจารย์รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์
ดีเด่นดา้นการเรียนการสอน อาจารย์ดีเด่นด้านวิจยั อาจารยด์ีเด่นด้านบริการวิชาการ เป็นต้น 
และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวญัก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสงูขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงไดม้อบเงินรางวัลเนื่องในโอกาสวันส าคัญของ
วิทยาเขต ดังนี ้

1) ไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท 

2) ไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 

3) ไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดก้ าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มผีลการสอนตามที่สถาบันก าหนด ท้ังนี้ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย 

1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดมีอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 

2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอก าหนด
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ต าแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ 

3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอนด้วย ซึ่งอาจขอรับการประเมินผลการ
สอนล่วงหน้าก่อนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายไุดไ้มเ่กิน 3 ปี 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement 
1) คณาจารย์ในหลักสตูรได้มีการจัดท าวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี ในหัวข้อศักยภาพและผลตอบแทนของการปลูกมะพร้าวน้ าหอมเปรยีบเทียบกับการปลูกปาล์ม
น้ ามัน ยางพาราและมะพร้าวท ากะทิ แหล่งทุนภายนอก (สกว.) และ  
2) คณาจารย์ในหลักสตูรได้มีการท าวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี และสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ในหัวข้อ การสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปไม้
ปาล์มน้ ามันขนาดเล็กเพื่อผลิตกระถางเพาะเมล็ดแหล่งทุนภายนอก (สกอ.) 

   

 
ตารางท่ี 3.15 แสดงสัดส่วนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTE) 

Category 
เพศ วุฒิการศึกษา จ านวนรวม 

Percentage of PhDs 
ชาย หญิง ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ตามต าแหน่ง FTEs 

ศาสตราจารย ์         
รองศาสตราจารย ์         
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์         
อาจารย์ประจ า 2 3  3 2 5  40% 
อาจารย์พิเศษ         
Visiting Professors/ Lecturers         

รวม 2 3  3 2 5  40% 
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ตารางท่ี 3.16 แสดงสัดส่วนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Staff-to-student Ratio)  

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
2558 5 26 1: 5.2 
2559 5 18 1: 3.6 
2560 5   
2561 5   

 
ตารางท่ี 3.17 แสดงผลงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
จ านวนการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการจ าแนกตามฐานข้อมลู (ฉบับ) รวมการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

สัดส่วนการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย ์
National 

Conference 
International 
Conference 

TCI SCOPUS ISI 

2557 แผน 1 1 0 0 0 1 0.2 ช้ิน/คน 
 ผล 1 1 0 0 0 1 0.2 ช้ิน/คน 

2558 แผน 1 1 1 0 0 1 0.2 ช้ินต่อคน 
 ผล 1 0 0 0 0 0 0 ช้ินต่อคน 

2559 แผน 1 1 1 1 0   
 ผล        

2560 แผน 1 1 1 1 0   
 ผล        

2561 แผน 1 1 1 1 0   
 ผล        
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 ตารางท่ี 3.18 เงินทุนวิจัยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

โครงการวิจัย มูลค่าทุนวิจัย 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เริ่มต้น-สิ้นสุด 

โครงการ 

จ านวน
นักวิจัย 
(คน) 

มูลค่าทุนวิจัยในปี
การศึกษา (บาท) 

มูลค่าทุนวิจัยของ
อาจารย์ในหลักสูตรใน

ปีการศึกษา (บาท) 
แหล่งทุนวิจัยภายใน      
1. ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2560 โครงการย่อย 
รูปแบบการจัดการความรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาต าบลมะขามเตี้ย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

250,000 เม.ย.2560-มี.ค.2561 3 250,000 225,000 

ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการเก็บรักษาละอองเกสรเพศผู้
ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ N. mirabili, และ N. thorelii. 

50,000  ส.ค.2560-ก.ค.2561 2 600,000 600,000 

แหล่งทุนวิจัยภายนอก      
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากปลากดุกร้า 600,000 ส.ค.2560-ก.ค.2561 4 600,000 600,000 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งข้าวมีสีผสมไข่เค็มไชยา. 600,000 ส.ค.2560-ก.ค.2561 4 600,000 600,000 

3. การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  สุราษฏร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา ผ่านสื่อการตลาดแบบ
ดิจิตอล 

605,000 มี.ค.2560-ก.พ.2561 1 605,000 151,250 
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AUN 7: Support Staff Quality 

Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that 
the quality and quantity of support staff fulfill the needs for education, research and 
service. 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfill the 
identified needs. 

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

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.19 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN7 

เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is carried out to fulfill the needs for  
education, research and service [1] 

  
 

    

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and communicated 
[2] 

  
 

    

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3]        
7.4 Training and developmental needs of support staff are 
identified and activities are implemented to fulfill them [4] 

  
 

    

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

  
 

    

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ตารางท่ี 3.20 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN7 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 

บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคณุสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน 
สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี ้
ระดับช านาญการ  ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้ 
1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ป ี
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ป ี
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ป ี
ระดับช านาญการพิเศษ 
    ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ป ี

   

7.2 มีการพิจารณา และการสื่อสารกระบวนการในการสรรหา การคดัสรร การแต่งตั้ง และการเลื่อนขัน้ 
Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน มีดังต่อไปนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ านวน 3-5 คนดังน้ี 
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ 
 1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกลา่ว เป็นกรรมการ 
   1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคณุสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ใน
การสรรหาและคดัเลือก 
3. ด าเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั่วไปและด าเนินการ
คัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
   3.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ  
   3.2 สอบสัมภาษณต์ามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ทีผ่่านการคัดเลอืกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสมัภาษณ์  ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 
7.3 มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนนุ Competences of support staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศคุณลักษณะในหน้าท่ีของบุคลากรสายสนับสนุน
ไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการประเมนิพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ ไดแ้ก่ 
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ ดังนี้ 
1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบตัิอย่างถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม       จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ
จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการ
ให้บริการแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่มาติดต่อ 
3. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกับผู้อื่นเปน็
ส่วนหน่ึงของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการ
สร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม 
4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝรู่้ สั่งสมความรู้ 
ความสามารถของตนในการปฏิบตัิหน้าที่่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ 
เข้ากับการปฏิบตัิงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 5. การม่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดี
หรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไมเ่คยมผีู้ใด
สามารถกระท าได้มาก่อน 
นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
1) รอบการประเมิน  ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัตริาชการปลีะ 2 
รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี ้
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
     1.1 ครั้งท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
     1.2 ครั้งท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
     2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  สัดสว่นค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 
80 
     2.2 พฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมนิ 
ร้อยละ 20 
3) การก าหนดระดับผลการประเมนิ  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 
5 ระดับ ดังน้ี 
     ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89 
     ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 
     ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69 
     ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่ม
ค่าจ้าง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดใหม้ีการประเมิน 3 ระดับ ดังน้ี 
     4.1 ระดับที่ 1  การประเมินตวับุคคล  โดยคณะกรรมการของ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และต้องมผีู้บังคับบัญชาช้ันต้น
เป็นกรรมการ 
     4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏบิัติ
ราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน 
     4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏบิัติ
ราชการระดับมหาวิทยาลยั โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบตัิราชการสายสนับสนุน ดังนี ้
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency)  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหาร (Managerial 
Competency)  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นวิชาชีพ (Functional Competency) 
ให้เลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 
3) จ านวน 3 ข้อ  
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 
1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 
ข้อ 
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
7.4 มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้สามารถท างานได้ตามสมรรถนะหลักท่ีก าหนดไว้ 
 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfill them 
หน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย
สนับสนุน  คือบริหารงานบุคคล งานนโยบายและการบริหาร กองการ
บริหารและการพัฒนายุทธศาสตร ์วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ก าหนดนโยบาย
และแผนการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสรุาษฎรธ์านี 
ดังนี ้
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานท่ี  
- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพฒันาบุคลากรรายบุคคล (ตามความ
ต้องการของบุคลากร) 
- โครงการเช่ือมความสัมพันธ์บุคลากร 
- โครงการส่งส่งเสริมความก้าวหนา้ในวิชาชีพ (การขอต าแหน่ง/
การศึกษาต่อ) 
- กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

   

http://office.surat.psu.ac.th/person/
http://www2.surat.psu.ac.th/index.php?name=aboutus&file=department
http://admin.surat.psu.ac.th/
http://admin.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
- โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ีมีการจดัฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางของบุคลากรสายสนับสนุนท้ังแบบการ
ฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะทางให้กับรายบุคคล แบบรายกลุ่มตามสาย
งาน และแบบรวมที่ทุกคนต้องเข้าฝึกอบรม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ไมม่ีการก าหนด
ช่ัวโมงการเข้าร่วมอบรม เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม 
ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ท้ังนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่จดั
โดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาค
บังคับท่ีให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรไดเ้ข้าร่วมโครงการไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 
7.5 มีการน าการบรหิารผลการปฏบิัติงานมาใช้เพื่อจูงใจ และสนับสนุนงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ 
 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีการน าระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมา
ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการประเมินผลผลการปฏิบตัิ
ราชการของบุคลากรสายสนับสนนุ ตามเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ 
เพื่อน าผลประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารค่าตอบแทน และมี
การยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นบุคลากรดเีด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบตัิตนชอบ
ด้วยคุณธรรม ศลีธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบตัิงานด้วยความอุทิศทุ่มเท 
และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขต
ฯ จึงได้จดัช่อดอกไม้แสดงความยนิดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ป ีนอกจากน้ีไดม้ีการน าผลประเมินการ
ปฏิบัติงานไปใช้ในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลากรสายสนับสนุนเช่นกัน 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ประจ าปีการศกึษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
2558 อยู่ในระดับ 3.93 
 
ตารางท่ี 3.21 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุน 
วุฒิการศึกษา 

Total 
ม.3 ลงไป ม.6/ปวช./ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 0 3 1  4 
บุคลากรศูนย์สนเทศ 0 0 9 1 0 10 
บุคลากรวิทยาลัยชุมชน       
บุคลากรกองบริหาร 0 7 46 8 0 61 
บุคลากรกองวิชาการและพัฒนานักศึกษา 0 0 29 6 0 35 
บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 0 16 3 1 20 
รวม       
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AUN 8: Student Quality and Support 

Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

defined, communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 

and workload, student progress, academic performance and workload are 
systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective actions 
are made where necessary. 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student 
learning, the institution should provide a physical, social and psychological 
environment that is conducive for education and research as well as personal well-
being. 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.22 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN8 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteria are 
defined, communicated, published, and up-to-date [1] 

       

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated [2] 

       

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload [3] 

       

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student 
competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability [4] 

       

8.5 The physical, social and psychological environment 
is conducive for education and research as well as 
personal well-being [5] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ตารางท่ี 3.23 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
หลักสตูรมีการก าหนดนโยบายในการรับนักศึกษาอย่างชัดเจน 3 ระบบ 
คือ ระบบการรับตรงและโควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการ ระบบ
การรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 
(Admission) และระบบวิธีพิเศษซึ่งด าเนินการโดยวิทยาเขต ได้แก่ 
โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โครงการเพชร
นครินทร์ และโครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์ ซึ่งได้มีการ
ประชาสมัพันธ์การรับนักศึกษาไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ และมี
การด าเนินการโรดโชว์ไปยังโรงเรยีนต่างๆในภาคใต้ด้วย โดยจะมีการ
ปรับปรุงข้อมูลทุกป ี

   

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
มีการก าหนดเกรดเฉลีย่ขั้นต่ า การสอบสัมภาษณโ์ดยอาจารย์ในหลักสูตร
โดยจะมีการทบทวนวิธีการด าเนินงานและยืนยันเกณฑ์การรับนักศึกษา
ทุกปี 

   

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
ระบบตดิตามการพัฒนาการเรียน คือ ระบบ SIS มีระบบการ Lock การ
ลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่เรียนอ่อน คือ ได้เกรดต่ ากว่า 2.00 
(Critical) 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีการจดัโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศกึษา 
หลักสตูรมีการวัดประสิทธิภาพของนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในทุกโครงการใน
ปีท่ีผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are available to improve learning and employability 
หลักสตูรมีการท ากิจกรรมเสรมิสตูรโดยจัดผ่านรายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสตูร โดยในปีศึกษาที่ผ่านมา มีกิจกรรมหลักสูตร 2 โครงการคือ 
โครงการลูกพระบดิารู้คา่การออม ปลูกฝังให้น้องพอเพียง และโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบ BBL ตอน Library have life หลักสูตรมี
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแนะน าความรู้และเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตโดยนักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาเป็น
รายกลุม่หรือรายบุคคลได้และยังมกีารเชิญวิทยากรมาจากภายนอก 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในด้านการประกอบอาชีพ
ผ่านโครงการจรยิธรรมทางการบญัชีและการน าไปใช้ได้จริง 

   

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as personal well-being 
กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัดสวัสดิการดา้นสุขภาพ 
ด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศกึษา 
เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุน
กิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  
ด้านให้ค าปรึกษา    
 หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 
บริการให้ค าปรึกษา 
   เมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ท้ังเรื่องความรัก การเรียน การ
ปรับตัว ครอบครัว เพื่อนและอื่นๆอีกมากมาย ก าลังหาทางออกต้องการ
คนช่วยคิด มีขั้นตอนการรับบริการดังนี้  
ขันตอนการรับค าปรึกษา  
1. เลือกช่องการรับบริการ 
– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
– Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท์ : 077-355040 ตอ่ 2118 
– มาพบพ่ีด้วยตนเอง ท่ี ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กอง
วิชาการฯ 
2. บอกเล่าปัญหาเพื่อส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ให้ค าปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง 
5. วางแผนแก้ปัญหา  
6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา  
บริการสารสนเทศ  
  งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่
น้องๆทั้งในเรื่องของการศึกษา การใช้ชีวิต อาชีพและการด ารงชีวิตใน
สังคม ช่องทางการให้บริการมดีังนี้  
– บอร์ดประชาสัมพันธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท ์: 077-355040 ตอ่ 2118 
– มาพบพ่ีด้วยตนเอง ท่ีงานพัฒนานักศึกษา 
บริการแนะแนวศึกษาต่อ 
1. เลือกช่องทางรับบริการ 
– บอร์ดประชาสัมพันธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท ์: 077-355040 ตอ่ 2118 
 การดูแลใหค้ าปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก เพื่อให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจดัให้มีระบบพ่ีดูแลน้อง โดยมี
คณะกรรมการนักศึกษาประจ าแตล่ะหอพัก  หอพักละ 5 คน คอยดแูลให้
ค าปรึกษาเบื้องต้น  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ  
 จัดให้มีกิจกรรมโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ จ าแนกเป็น  3 
ด้าน  ได้แก่ รณรงค์ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟ ู
ด้านบริบทสังคม 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3.24 จ านวนรับนักศึกษาแรกเข้า  

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

จ านวนรับ จ านวนผู้สมัคร จ านวนเข้าสอบสัมภาษณ ์ จ านวนลงทะเบียนเรียนจริง 
2558 40 - - 28 
2559 40 - -  
2560 50    
2561 60    
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AUN 9 Facilities and Infrastructure 

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.25 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN9 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 

    

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

       

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research [1,2] 

       

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

  
 

    

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

  
 

    

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN9 
ตารางท่ี 3.26 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN9 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ท้ังหมด ด าเนินการโดยวิทยาเขต ภายใตร้วม
ศูนย์บริการประสานภารกิจ โดยสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 
ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์  ทรัพยากรการ
เรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทจ าลองศรีตรัง  

ส าหรับการจัดห้องเรียนของแตล่ะวิชา หลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดขนาดของห้องเรียนและสือ่โสตทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อน
เปิดภาคการศึกษา ท้ังนี้ศูนย์สนเทศและการเรยีนรูไ้ด้ท าการ
ตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็นประจ า
ทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนและช่วงเที่ยง พร้อมท้ังได้ตรวจสอบ
และจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนท่ีช ารุด โดยมีการวางแผนจดัซื้อ
เป็นรายปี โดยน าข้อมลูการเปิดหอ้งเรียนกับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มใน
แต่ละปมีาเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนการจดัซื้อและทดแทน 

   

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสตูรเปิดสอน โดย
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งรายชื่อหนังสือให้แก่ห้องสมดุ 
ภายในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อทางห้องสมุดไดม้ีการจดัซื้อจัดจ้าง
ตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป   

   

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
ทางหลักสูตรใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตัิการทางภาษา 
และบริษัทจ าลองที่มีอยู่ในวิทยาเขต โดยปัจจุบันมีห้องทางปฏิบัติการ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ 300 
คน และปฏิบตัิการทางภาษา จ านวน 2 ห้อง รองรับนักศึกษาได้
จ านวน ครั้งละ 110 คน 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรในการวางแผนการเปิด
รายวิชา หลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดขนาดของห้องเรยีนและสือ่
โสตทัศนูปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น ต้องใช้ในการ
เรียนการสอนในแตล่ะรายวิชาเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา  

- บริษัทจ าลอง ทางหลักสูตรได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการ
บริหารธรุกิจภายใต้ช่ือ “บริษัทจ าลอง ศรีตรังนครินทร์” โดยให้
นักศึกษาทุกช้ันปีมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทจ าลอง โดยนักศึกษามี
การแบ่งแผนกในการบริหารเสมือนการตั้งบริษัทจริง ประกอบด้วย 
แผนกจัดซื้อ แผนกคลังสินค้า แผนกการตลาด แผนกขาย แผนกน้ า
ดื่ม แผนกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ภายใต้การก ากับดูแล
ของคณาจารย์ในหลักสตูร และหลักสูตรได้มีการบูรณาการรายวิชาใน
หลักสตูรที่เปดิสอนเข้าร่วมกับบรษิัทจ าลอง เพื่อให้นักศึกษามีส่วน
ร่วม และเรียนรู้จากประสบการณจ์ริงมากที่สุดในการบริหารจดัการ
ทางธุรกิจ ทางหลักสูตรได้มีการจดัท าค าของบประมาณเพื่อสนับสนนุ
การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research 
ทางหลักสูตรได้มีการเสนอโปรแกรมส าเร็จรูปให้กับศูนยส์ารสนเทศ
ติดตั้งก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนของ
หลักสตูร อย่างเช่น โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถติิ SPSS เป็นต้น 

   

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
- ทางหลักสูตรได้ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตรวจสอบ
ความเรยีบร้อยและความปลอดภยัของอุปกรณ์การเรียนการสอนกอ่น
เริ่มเรียนในแตล่ะคาบเรียนเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์และ
นักศึกษา 
- ทางหลักสูตรได้ให้แม่บ้านมีการท าความสะอาดห้องเรียนก่อนเริ่ม
เรียนทุกในทุกคาบเรยีน 
- ทางหลักสูตรมีการจดักิจกรรมและส่งเสรมิให้นักศึกษาได้ออกก าลงั
กายเพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง  เช่น การจัดแข่งขันกีฬาสภีายในหลักสูตร 
และการสนับสนุนให้นักศึกษาไปออกก าลังกายในบริเวณสถานท่ีออก
ก าลังกายตามที่ศูนย์กีฬาของวิทยาเขตได้เอื้ออ านวยสถานท่ีให ้
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AUN 10: Quality Enhancement 

Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 

alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations. 
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically 

reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and 
effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected 
learning outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subject to evaluation and enhancement. 
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.27 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN10 

เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development [1] 

  
 

    

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and enhancement [2] 

       

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated to ensure 
their relevance and alignment [3] 

  
 

    

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
[4] 

       

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) is subjected to 
evaluation and enhancement [5] 

  
 

    

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic 
and subjected to evaluation and enhancement [6] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ตารางท่ี 3.28 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN10 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
What are the roles of the stakeholders in the design and 
review of the curriculum? 
How are academic staff and students involved in the 
curriculum design? 

   

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and enhancement 
Who is responsible for designing the curriculum? 
How do curriculum innovations come about? Who takes 
the initiative? On the basis of what signals? 
Who is responsible for implementing the curriculum? 
When designing curriculum, is benchmarking with other 
institutions done? 
In which international networks does the department 
participate? 
With which institutions abroad do student exchanges take 
place? 
Has the program been recognised abroad? 

   

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
Is a structured quality assurance in place? 
Who are involved in internal and external quality 
assurance? 
Is there a curriculum committee? What is its role? 
Is there an examination committee? What is its role? 

   

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
How is research output applied to teaching and learning?    
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement 
How is the quality of support services and facilities 
evaluated? 

   

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
How are the program and its courses evaluated? 
Is the evaluation done systematically? 
How are students involved in evaluating the curriculum 
and courses? 
How and to whom are the evaluation results made 
known? 
What actions are taken to improve the curriculum and its 
design process? 
What feedback mechanisms are used to gather inputs and 
feedback from staff, students, alumni and employers? 
Is the way to gather feedback from stakeholders 
structured and formal? 
How is feedback analysed and used for improvement? 
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AUN11: Output 

Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
program should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of 
the stakeholders. 

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
program and its graduates. 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.29 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 11 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

 
      

11.2 The average time to graduate is established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

       

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

       

11.4 The types and quantity of research activities by students 
are established, monitored and benchmarked for improvement 
[2] 

 
      

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

       

Overall opinion 1       
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
ตารางท่ี 3.30 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN11 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเตมิ 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสตูรยังไม่บณัฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษาจึง
ไม่มีข้อมลูส่วนน้ี 

   

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

   

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

   

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
หลักสตูรยังไม่บณัฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษาจึง
ไม่มีข้อมลูส่วนน้ี 

   

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

   

 
ตารางท่ี 3.31 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี
นักศึกษาเข้า

ศึกษา 

จ านวนนักศึกษาคงเหลือ (คน) จ านวนนักศึกษาคง
อยู่ (คน) 

จ านวนนักศึกษาท่ี
ส าเรจ็การศึกษา
ตามแผน (คน) 

2558 2559 2560 2561 

2554       
2555       
2556       
2557       
2558 28 26 - - 26  
2559  18 - - 18  
2560       
2561       
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ตารางท่ี 3.32 ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนบัณฑติ (คน) จ านวนบัณฑติทั้งหมด ลบ 
จ านวนที่ศึกษาต่อ (คน) 

จ านวนบัณฑติที่ได้งานท า
และประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว (คน) 

อัตราการได้งานท าของ
บัณฑิต ทั้งหมด ได้งานท า ธุรกิจส่วนตัว/

อาชีพอิสระ 
ศึกษาต่อ ยังไม่ได้งานท า 

2557         
2558         
2559         
2560         
2561         

 
ตารางท่ี 3.33 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณภาพบัณฑิต 

ปีการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
คุณธรรม จรยิธรรม    เฉลี่ยรวม 

2557      
2558      
2559      
2560      
2561      
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
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บทที่ 4  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 

จุดแข็ง 

1. อาจารย์ในหลักสูตรมีศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2. อาจารย์ในหลักสูตรมีทักษะการสื่อสารและประสบการณ์สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรบัญชีที่มีการสอนแบบทวิภาษาหลักสูตรแรกในภาคใต้  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นชาวต่างประเทศเพ่ือท าให้หลักสูตรมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
2. อาจารย์ในหลักสูตรควรมีต าแหน่งทางวิชาการเพราะจะท าให้เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้มากยิ่งขึ้น 
3. ควรมีห้องปฏิบัติการทางบัญชีและมีโปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชีเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 อาจารย์ในหลักสูตรควรผ่านการอบรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูน
ทักษะในการสอน ควรมีการท าวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนด้านบริหารธุรกิจหรือที่เก่ียวข้องตลอดจน
การสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในระดับภูมิภาค ด้านการสรรหาบุคลากรชาวต่างประเทศ
ควรใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ล าดับ

ที ่
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับหน่วยงาน 
หลักสูตร คณะ 

1 จ ำนวน
หลักสตูร 
(7) 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1  
2  -ระดับปรญิญำตร ี 1  
3  -ระดับ ป.บัณฑิต   
4  -ระดับปรญิญำโท   
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
6  -ระดับปรญิญำเอก   
7  -จ ำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนท่ีตั้งท้ังหมด   
8 จ ำนวน

หลักสตูร
นอกท่ีตั้ง 
(6) 

จ ำนวนหลักสตูรที่จดักำรเรียนกำรสอนนอกสถำนท่ีตั้ง   
9  -ระดับปรญิญำตร ี   
10  -ระดับ ป.บัณฑิต   
11  -ระดับปรญิญำโท   
12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
13  -ระดับปรญิญำเอก   
14 จ ำนวน

นักศึกษำ 
(6) 

จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 58  
15  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำตร ี 58  
16  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
17  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท   
18  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
19  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำเอก    
20 จ ำนวน

อำจำรย์
จ ำแนก
ตำม
ต ำแหน่ง
ทำง
วิชำกำร 
และ
คุณวุฒิ
กำรศึกษำ 
(20) 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 5  
21  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ

ปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำ 
  

22  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ปริญญำโทหรือเทยีบเท่ำ 

3  

23  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ 

2  

24 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 5  
25  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

26  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ 

3  

27  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ 

2  

28 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
29  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวฒุิปริญญำ

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

30  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ 
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31   -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ 
  

32 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
33  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

34  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ 

  

35  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ 

  

36 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
37  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือ

เทียบเท่ำ 
  

38  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 

  

39  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 

  

40 คุณวุฒิ
อำจำรย์
ประจ ำ
หลักสตูร 
(12) 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2  
41  -ระดับปรญิญำตร ี   
42  -ระดับ ป.บัณฑิต   
43  -ระดับปรญิญำโท   
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
45  -ระดับปรญิญำเอก 2  
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
47  -ระดับปรญิญำตร ี   
48  -ระดับ ป.บัณฑิต   
49  -ระดับปรญิญำโท   
50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
51  -ระดับปรญิญำเอก   
52 ผลงำน

ทำง
วิชำกำร
ของ
อำจำรย์
ประจ ำ
หลักสตูร 
(20) 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4  
53  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ
1  

54  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำต ิหรือในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำว่ำดว้ย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทัว่ไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ 

1  

55  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
56  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
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57  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมลู ตำมประกำศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต ่

1  

สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมตัแิละจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเปน็กำร
ทั่วไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ 
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

58  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดบั
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมลูระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

1  

59  -ผลงำนไดร้ับกำรจดสิทธิบัตร   
60  -ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมทีไ่ดร้บักำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว 
  

61  -ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร   
62  -ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน   
63  -ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว 
  

64  -ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตไ่ม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

  

65  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

  

66  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
67  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ   
68  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ 
  

69  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซียน   
70  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ    
71  -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรญิญำเอกท่ีไดร้ับกำร

อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 
  

72 กำรมี
งำนท ำ
ของ
บัณฑิต 
(11) 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด    
73 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีต่อบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ

ภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
  

74 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำภำยใน 1 ปีหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพอิสระ) 

  

75 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีป่ระกอบอำชีพอิสระ   
76 -จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 
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77  -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีม่ีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่

แล้ว 
  

78 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีศ่ึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ   
79 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีอุ่ปสมบท   
80 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีเ่กณฑ์ทหำร   
81 -เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้

งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 
  

82 -ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเรจ็กำรศกึษำ
ระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

83 ผลงำน
ทำง
วิชำกำร
ของ
ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษ
ำระดับ
ปริญญำ
โท (16) 

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  

84  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีม่กีำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
85  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำต ิ 
  

86  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำต ิหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไมอ่ยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้
ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันทีอ่อก
ประกำศ 

  

87  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
88  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2 
  

89  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำต ิที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศ
ให้ทรำบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  

90 -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำต ิที่ปรำกฏอยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

  

91  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดสิทธิบตัร   
92  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 
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หลักสูตร คณะ 
93  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
94  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ   
95  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ 
  

96  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซียน   
97  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ    
98  -จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำท่ีเปน็

วงรอบประเมิน) 
  

99 ผลงำน
ทำง
วิชำกำร
ของ
ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษ
ำระดับ
ปริญญำ
เอก (15) 

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  

100  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำต ิ 

  

101  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำต ิหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไมอ่ยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้
ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันทีอ่อก
ประกำศ 

  

102  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
103  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2 
  

104  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำต ิที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้
ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันทีอ่อก
ประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  

105  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำต ิที่ปรำกฏอยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

  

106  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดสิทธิบตัร   
107  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 
  

108  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
109  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ   
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110   -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ 
  

111  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซียน   
112  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ    
113  -จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำท่ีเป็น

วงรอบประเมิน) 
  

114 นักศึกษำ 
เต็มเวลำ
เทียบเท่ำ  
(7) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  60.83  
115  -ระดับอนุปรญิญำ   
116  -ระดับปรญิญำตร ี 60.83  
117  -ระดับ ป.บัณฑิต   
118  -ระดับปรญิญำโท   
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
120  -ระดับปรญิญำเอก   
121 จ ำนวน

เงิน
สนับสนุน
งำนวิจัย 
(24) 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,168,900  

122  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

123  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   

124  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 2,168,900  

125 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,530,000  

126  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

127  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   

128  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 1,530,000  

129 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 5  
130  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
131  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
132  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 5  
133 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   
134  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
135  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
136  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
137 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาต่อ   
138  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
139  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
140  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
141 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ   
142  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
143  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
144  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
145 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 4  
146 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ
1  
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147   -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
148  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
149  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 1  
150  บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเนื่องจำกกำร 
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำต ิหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่
อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบนั
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ 

1  

151  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
152  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
153  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 1  
154 ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร   
155  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
156  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
157  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
158 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
  

159  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
160  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
161  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
162 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมลู ตำมประกำศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมตัแิละจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ 
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1  

163  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
164  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
165  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 1  
166 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมลูระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

1  

167  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
168  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
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169   -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 1  
170 ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร   
171  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
172  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
173  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
174 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว 
  

175  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
176  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
177  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
178 ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร   
179  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
180  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
181  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
182 ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับกำรจดทะเบยีน   
183  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
184  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
185  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
186 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผำ่นเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
  

187  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
188  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
189  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
190 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผำ่นกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร

ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตไ่ม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

  

191  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
192  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
193  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
194 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีม่ีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
  

195  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
196  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
197  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
198 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
199  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
200  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
201  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
202 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ   
203  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
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204   -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
205  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
206 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ 
  

207  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
208  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
209  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
210 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซียน   
211  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
212  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
213  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
214 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
215  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
216  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
217  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   

 
 


