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บทที่ 1 ส่วนนำ
1. ประวัติโดยย่อของหลักสูตร
หลั ก สู ต รภาษา การสื่ อ สารและธุ รกิ จ ได้ รั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รขึ้ น ในปี พ.ศ. 2550 และเปิ ด รั บ
นักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2551 ต่อมาในปี 2554 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
ของไทย (TQF) โดยรับนักศึกษารุ่นแรกสาหรับหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ในปี พ.ศ. 2555 ต่อมาในปี พ.ศ. 2559
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจ อีกครั้ง โดยใช้ผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรเป็นฐาน
ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ผลจากการวิจัย ชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรควรจะเน้นการเรียนภาษาใด
ภาษาหนึ่งเพียงภาษาเดียว ทั้งนี้โดยที่มีภาษาต่างประเทศอื่นให้เลือกเรียนและสอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้เรียน
ด้วยเหตุนี้ทางหลักสูตรจึงปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้เน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวโดยให้มี
ความลุ่มลึกมากขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งจะทาให้
สามารถต่อ ยอดในการใช้ภ าษาอังกฤษในบริบ ทธุรกิจ ที่ ห ลากหลายได้ อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ดั งนั้ นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ ที่ เน้นทั้งภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน และวิชาทางด้านธุรกิจ เป็นหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ที่เน้นภาษาอังกฤษเพียง
ภาษาเดียวและมีรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (ESP) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในบริบทที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงมีรายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ ไว้ให้ นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน เป็นต้น
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 นี้ เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกใน
ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแรกและมีจานวนนักศึกษาจานวน 105 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ซึ่งเป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรเดิม (ภาษา การสื่อการและธุรกิจ) จานวน 399 คน รวมจานวนนักศึกษาทั้งหมด 504 คน มี
จานวนอาจารย์ประจา จานวน 22 คน
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
หลั ก สู ต รภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทางธุ รกิ จ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554)นี้ จั ดท าขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททาง
ธุรกิ จ และสามารถสื่ อสารได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มีทั กษะในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึง
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้นา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีจิตสาธารณะ จุดเน้น
ของหลักสูตรคือมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ
จุ ด เด่ น ของหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อ การสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในบริบ ททางธุรกิจได้อย่ างดี และสามารถปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้อย่าง
หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน
ในส่วนของหลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) จัดทาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
โดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานใน
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ภาคธุรกิจได้ และผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ และมีคุณธรรมจริยธรรม จุดเน้นของหลักสูตรคือการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้ “เก่งภาษา และ
เข้าใจธุรกิจ”
จุดเด่นของหลักสูตรภาษา การสื่อสารและ ธุรกิจ คือการผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา
นอกเหนือจากภาษาแม่ คือภาษาอังกฤษ และภาษาจีนซึ่งถือเป็นภาษาที่มีความสาคัญมากในปัจจุบัน รวมถึง
อนาคต นอกจากนี้นักศึกษาในหลักสูตรยังมีความรู้และความเข้าใจทางธุรกิจด้วย
3. โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร

ภำพที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
4. นโยบำยกำรประกันคุณภำพของสำขำวิชำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจดาเนินจัดการบริหารหลักสูตรภายใต้นโยบายการ
ประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรเดิม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีรายละเอียดดังนี้
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 โครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559)
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้ำงหลักสูตร
ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชำเฉพำะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาชีพ
- บังคับ
- เลือก
ค. หมวดวิชำเลือกเสรี
ง. ฝึกงำน/สหกิจ
- ฝึกงาน
- สหกิจศึกษา

129

หน่วยกิต

32

หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
14
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
85 หรือ 88 หน่วยกิต
57
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28 หรือ 31 หน่วยกิต
19
หน่วยกิต
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6
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 โครงสร้างหลักสูตรภาษาการสื่อสารและธุรกิจ (หลักสูตรเดิม ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2554)
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
- กลุ่มวิชาภาษาจีน
- กลุ่มวิชาภาษาไทย
- กลุ่มวิชาทางธุรกิจ
2) กลุ่มวิชาชีพ
2.1) วิชาชีพบังคับ
- กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
2.2) วิชาชีพเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า

140

หน่วยกิต

32
9
14
9
96
63
24
18
3
18
33
24
24
24
หรือ 9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4

ง. ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา *
- ฝึกงาน
- สหกิจศึกษา 1
- สหกิจศึกษา 2

3 หรือ 6
3
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

 อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบทั้ง 5 คนตามเกณฑ์ของ
สกอ. และมีอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจาในสาขาวิชาจานวน 22 คน
 นักศึกษา และอัตราการสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจมีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 504คน
อัตราการรับเข้าและการสาเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ปีกำรศึกษำที่รับเข้ำ (ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำทีเ่ ริ่มใช้หลักสูตร)
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จำนวนที่รับเข้ำ
52
96
65
158
119
118
153
144
128
105

อัตรำกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำปกติ
จำนวน
ร้อยละ
45
86.54
70
72.9
61
93.8
134
84.8
94
78.99
87
73.73
82*
53.59*
-

* ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักศึกษารหัส 57 จานวน 20 คน ฝึกงานในภาค
การศึกษาที่ 3/2560 และนักศึกษาดังกล่าวจะฝึกงานเสร็จสิ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ทาให้ไม่สามารถนับ
รวมนักศึกษากลุ่มนี้ในจานวนผู้สาเร็จการศึกษาได้
 ศิษย์เก่า
 งบประมาณ
 สิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

5

บทที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

6

บทที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์
เกณฑ์การประเมิน
ข้อที่
1
2
11
12

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน
สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร
 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
(ตามเกณฑ์)
 (ไม่ได้ตามเกณฑ์)
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ตารางที่ 1.2 รายชื่อ และคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาตรง
ตาแหน่งทางวิชาการ
หรือสัมพันธ์
ตาแหน่งทางวิชาการ รายชื่อ
รายชื่อ
และเลขประจาตัวประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ กับสาขาที่เปิด
และเลขประจาตัวประชาชน
สอน
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.
สาเร็จการศึกษา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง
2559)
สัม
พ.ศ. 2554)
ตรง
พันธ์

1. รศ. สุชาดา ทิพย์มนตรี* 1. รศ. สุชาดา ทิพย์มนตรี* ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ),
2546
3 8015 00081 87 3
3 8015 00081 87 3
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
2535
2. ผศ. รัชฎาภรณ์ จันทร์ 2. ผศ. รัชฎาภรณ์ จันทร์ Ph.D. (English as an 
อุดม*
อุดม*
International
3800901068907
3800901068907
Language), 2553
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ),
2543
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ),
2540
3. นายรภัสศักย์ เหตุทอง
4 9399 00001 67 7

3. นายรภัสศักย์ เหตุทอง
4 9399 00001 67 7

4. นางปิยนุช แก้วกสิ*
3 9401 00286 68 9

4. นางปิยนุช แก้วกสิ
3 9401 00286 68 9

5. นางสาวณปภัช ทองวิจิตร
1 809900013 281

5. นายชวาลิน เพ่งบุญ*

ศศ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ), 2556
อบ. (ภาษาเยอรมัน),
2545
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ), 2556
ศศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ), 2538



ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
เพื่อการสื่อสาร), 2548





ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
2543
หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ครบ
 ไม่ครบ
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 เป็นไปตามเกณฑ์
 เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง ผศ.ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 และมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกจานวน 2 ครั้ง
คือ ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1 ปี ในพ.ศ. 2554 ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ของไทย (TQF) และปรับปรุง
หลักสูตรครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2559
ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 25......
ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย
เกณฑ์ข้อ 12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตารางที่ 1.3 ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 เป็นไป เอกสารประกอบ
ตามเกณฑ์
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
ผลการดาเนินงาน
 ไม่
Performance Indicators)
เป็นไปตาม
เกณฑ์

1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ดาเนินการ
รายงานการ
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
ประชุม
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
ดาเนินการ
เล่ม มคอ. 3
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

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

4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
ดาเนินการ
มคอ. 5 และ 6
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
9

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)

ผลการดาเนินงาน

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
ดาเนินการ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ดาเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12
 ผ่าน เพราะ ดาเนินงานผ่านทุกข้อ
 ไม่ผ่าน เพราะ ดาเนินงานไม่ผ่านข้อ.....................

 เป็นไป เอกสารประกอบ
ตามเกณฑ์
 ไม่
เป็นไปตาม
เกณฑ์



มคอ. 7

10

บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
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บทที่ 3 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
(การเขียนผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือนาไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้)
ระดับการประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา

คะแน
น
1 ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข
แผนหรือไม่มีหลักฐาน)
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา
3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือ คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
มีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้
4 มีเอกสารและหลักฐานการดาเนินการตาม มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์
เกณฑ์
5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์
ดาเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์
6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
แนวปฏิบัติชั้นนา
นา
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AUN 1: Expected Learning Outcomes
Criterion 1
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects
the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and
known to staff and students.
2. The 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
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN1
เกณฑ์
1
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

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1
ตารางที่ 3.2 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN1
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

พื้นที่สาหรับการ
พัฒนา
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university
หลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
มคอ. 2
ความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททางธุรกิจ และสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความเป็นผู้นา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีจิตสาธารณะ
การจัดทา ELOs ดาเนิ น การโดยการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการปรับ ปรุงหลั กสู ตรเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการโดยยึดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นตัวตั้งซึ่งกาหนดขึ้น
ภายใต้เกณฑ์การเปิดหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัย ในการกาหนด ELOs (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) ของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรได้กาหนดตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึง
ความต้องการของมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งต้องการสร้างสมรรถนะสากลให้กับบัณฑิต
และสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ หนึ่ง รวมถึงความ
ต้องการของภูมิภาคที่ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษาเพื่อรองรั บธุรกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นธุรกิจ
ซึ่งมีความโดดเด่นในภูมิภ าคภาคใต้ตอนบนของประเทศ ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการด้วยในการที่คณะมุ่งที่จะเป็นเสาหลักทางปัญญาของภูมิภาคด้านการจัดการ
ภาษา และการท่องเที่ยว ดังนั้นหลักสูตรจึงใช้ความต้องการของมหาวิทยาลัย ภูมิภาค และคณะเป็นตัวตั้ง
ต้นในการกาหนดELOs เพื่อให้คณะ มหาวิทยาลัย รวมถึงภูมิภาคได้บัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการร่างหลักสูตรนั้น คณะกรรมการร่างหลักสูตรกาหนด ELOs โดยอาศัยกรอบที่กาหนดโดยสกอ.
และมหาวิทยาลัยซึง่ กาหนดไว้ 5 ด้านของการเรียนรู้ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม
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ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

พื้นที่สาหรับการ
พัฒนา

ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม

ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ครอบคลุมทั้งความรู้ และทักษะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขา มคอ. 2
(Subject specific) และ ความรู้และทักษะทั่วไปซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยิ่งขึ้น โดยด้านความรู้และทักษะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้น หลักสูตรเน้นให้บัณฑิตมีความรู้และ
ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ โดยปรากฎอยู่ใน ELOs ด้านความรู้ซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้อ คือ ด้านความรู้
ข้อ 1-3 และ 5 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 1
(ตาม มคอ. 2 หน้า 52-55)
สาหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ที่เกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ทั่วไปซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
บั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์นั้ น ครอบคลุ มทั้งหมด 4 ด้านหลักๆ คือ ด้านคุณ ธรรม (5 ข้อ) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (ข้อ1-5) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (5 ข้อ) และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อ 2-4) (ตาม มคอ. 2 หน้า 52-55)
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
Stakeholders ของหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจคือ มหาวิทยาลัย คณะ นักศึกษา
การสารวจความ
อาจารย์ และนายจ้าง โดย Stakeholders หลักคือ นายจ้างโดยเฉพาะในภาคเอกชน ดังนั้นในการร่าง
ต้องการของ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรในรอบที่ผ่านมา นอกจากจะมีการทาวิจัยประเมินหลักสูตรแล้ว หลักสูตร
stakeholders
ได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาว่า คุณสมบัติ
ทุกกลุ่มที่
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่หลักสูตรคาดหวัง สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการมากน้อย
เกี่ยวข้องอย่าง
เพี ย งใด นอกจากนี้ หลั ก สู ต รยั งมี ก ารสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ต รและใช้ ข้ อ มู ล
ชัดเจนและเป็น
ย้ อ นกลั บ จากสถานประกอบการที่ ส่ งนั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก งานเพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อมู ล ในการก าหนด ELOs ของ
ระบบ
หลักสูตรด้วย
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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
ตารางที่ 3.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN2
เกณฑ์
1
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

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2
ตารางที่ 3.4 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN2
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date
การจัดทารายละเอียดต่างๆของหลักสูตรได้ดาเนินการ มคอ. 2
ตามข้อกาหนดการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF 2) ตามที่สกอ. กาหนด โดย
มีรายละเอียดทุกส่วนครบถ้วน ประกอบด้วย 8 หมวดตาม
ข้อกาหนดคือ
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร
4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินผล
5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
6. การพัฒนาคณาจารย์
7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

พื้นที่สาหรับการพัฒนา

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

ในปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกที่ใช้หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2559 จึงยังไม่มีการปรับปรุงใดๆ แต่ทาง
หลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาทั้งสองภาค
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
การศึกษาเพื่อให้มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
รวบรวมปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
รวมถึงพิจารณาข้อมูลสะท้อนกลับจากนักศึกษาจากระบบ
ประเมินผลการสอนรายวิชา ซึ่งอาจารย์ในหลักสูตรจะเป็น
รับทราบข้อมูล เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกัน
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรระบุรายละเอียดและข้อกาหนดของรายวิชาอย่าง
มคอ. 3และ4
ชัดเจนและครบถ้วนตามข้อกาหนดใน มคอ. 3 และ 4 ตาม
แบบฟอร์มของ สกอ. และมีการปรับปรุงในแต่ละภาค
การศึกษาตามความคิดเห็นของผู้เรียนซึ่งสะท้อนผ่านระบบ
การประเมินรายวิชา และตามการประเมินผลการเรียนการ
สอนของผู้สอนเอง เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับ ELOs มากขึ้น
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders
ข้อกาหนดต่างๆของรายวิชาทุกรายวิชาจะปรากฏ
เผยแพร่อยู่ใน website ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
stakeholders ทุกกลุ่มได้รับทราบเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตร สาหรับนักศึกษาซึ่งเป็น stakeholder หลัก
สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของหลักสูตร
ได้ในระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น LMS/
Classstart/ EDMODO นอกจากนั้นในคาบแรกของการ
เรียนทุกรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะแจกรายละเอียด หรือ
อธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรายวิชาเช่น คาอธิบาย

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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ผลการดาเนินงาน
รายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาการเรียน และการวัดผลและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบด้วย รวมถึงนักศึกษาทุกคนจะ
ได้รับคู่มือนักศึกษาสาหรับทาความเข้าใจหลักสูตร และ
รายวิชาต่างๆที่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก
ของการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย

รายการหลักฐาน

พื้นที่สาหรับการพัฒนา

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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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-todate.
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.5 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN3
เกณฑ์
1
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

2

คะแนน
3
4
5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3
ตารางที่ 3.6 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN3
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes
ในการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจดาเนินการโดยใช้ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เป็นตัวตั้ง และกาหนดโครงสร้างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งระบุไว้ในเล่ม มคอ. 2 โดย
แบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักๆ คือ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งในหมวดนี้ แบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม
คือกลุ่มวิชาแกน และกลุ่มวิชาชีพ โดยในกลุ่มวิชาชีพแบ่ง
ออกเป็น วิชาชีพบังคับและชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดฝึกงานและสหกิจศึกษา
โดยรายวิชาของหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
แกนเน้นสร้างทักษะ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ส่วนกลุ่มวิชาชีพจะเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งเป็นความรู้ที่จาเป็นในการ
ประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังมีรายวิชา
ฝึกงานและสหกิจเพื่อสร้างทักษะ ประสบการณ์การทางาน ฝึก
ให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการทางาน และฝึกทักษะทั่วไปซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียน

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

21

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
ประสบความสาเร็จในการเรียน และการประกอบอาชีพใน
อนาคตมากขึ้น เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การปรับตัว การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ การทางานร่วมกับผู้อื่น หรือการวางแผน
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
ทบทวนการกระจายความรับผิดชอบ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) มคอ.
มาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
2 หน้า 58-63 แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา
ที่คาดหวังที่แต่ละรายวิชารับผิดชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ELOs
ทุกตัวของหลักสูตรมีรายวิชาที่รับผิดชอบในการทาให้บรรลุผล

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
การจัดลาดับรายวิชาเรียนก่อนหลังในหลักสูตรเรียงลาดับ
จากง่ายไปยาก จากรายวิชาที่สร้างทักษะความรู้พื้นฐานที่
จาเป็นเช่นฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง หลักไวยกรณ์
พื้นฐาน ไปสู่รายวิชาที่มีความยาก และมีเนื้อหาการเรียนการ
สอนที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงรายวิชาที่ต้องบูรณาการความรู้
จากหลายๆรายวิชา เช่นรายวิชาชีพต่างๆ โดยรายละเอียดได้
ระบุไว้อย่างชัดเจนในเล่ม มคอ. 2 ว่าวิชาใดจาเป็นต้องเรียน
ก่อนวิชาใดบ้าง นอกจากนี้หลักสูตรยังระบุแผนการเรียนในแต่
ละภาคการศึกษาไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรายวิชา
ต่างๆไปตามลาดับตามที่หลักสูตรวางแผนไว้ซึ่งผู้เรียนจะได้รับ
การชี้แจงรายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจนในกิจกรรมพบ
หลักสูตรซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเตรียมความพร้อม
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และนักศึกษาทุกคนจะได้รับแจกรายละเอียดและแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตร
ในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตรนั้น หลักสูตรมีการ
ปรับปรุงตามระยะเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ซึง่
ขณะนี้การปรับปรุงหลักสูตรได้ดาเนินการเสร็จสิ้น และผ่าน
การเห็นชอบจาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว

รายการหลักฐาน

พื้นที่สาหรับการพัฒนา

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

23

AUN 4: Teaching and Learning Approach
Criterion 4
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy
of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by
what methods.
2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the
student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding.
3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of
learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies she
or he chooses to use.
4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed,
supportive, and cooperative learning environment.
5. In promoting responsibility in learning, teachers should:
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, program 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.).
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN4
เกณฑ์
1
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 lifelong learning [6]
Overall opinion

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4
ตารางที่ 3.8 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN4
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
ด้วยในช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มี นโยบายการจัดการเรียน เอกสารการแจ้งเปิดรายวิชา การสื่อสารปรัชญาทางการศึกษาสู่
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปี Stakeholders กลุ่มอื่นๆอย่าง
แบบ Active Learningอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง หลั ก สู ต รจึ ง ใช้ การศึกษา 2560
ทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา
Active Learning เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ของมหาวิทยาลั ย โดยทุกรายวิช าของหลักสูตรมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning อย่ างน้ อย 15 ชม. ในแต่ล ะรายวิช า ซึ่ ง
กาหนดไว้อย่างชัดเจนในเอกสารการแจ้งเปิดรายวิชาของหลักสูตร ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2559 ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
หลั ก สู ต รด าเนิ น การอยู่ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาทางการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี นอกจากนี้หลักสูตรยังคานึงถึงวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรรวมถึงผลการเรียนรู้ที่หลักสู ตรคาดหวัง เป็นแนวทางใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยหลักสูตรจัดการเรียนการสอน
โดยเน้ น ให้ ผู้ เรีย นคิดเป็ น แก้ปั ญ หาเป็ น รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทั กษะที่
สาคัญในศตวรรษที่ 21 คือทักษะทางด้านภาษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารในสังคมโลก นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทักษะทางภาษาในการ
แสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ได้อีกด้วย นอกเหนือจากทักษะ
ทางด้านภาษาแล้ ว หลั กสู ตรยั งส่ งเสริ ม ให้ นั กศึ กษาได้พั ฒ นาทั กษะ
ทางด้านเทคโนโลยีโดยสอดแทรกไว้ใน ELOs ในรายวิชาต่างๆ ด้วย
การสื่อสารปรัชญาทางการศึกษานั้น ได้มีการสื่อสารในกลุ่มผู้สอน
เป็นหลักเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
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4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพื่อให้บรรลุ ELOs
หลักสูตรได้ดาเนินการดังนี้
1. เมื่อคณะส่งรายวิชาที่สาขาวิชาต้องเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาจะสารวจอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยจะจัด
รายวิช าที่อาจารย์ ผู้ส อนแต่ล ะคนเคยสอนแล้ วให้ กับอาจารย์คนเดิม
และสาหรับวิชาใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครสอน หรืออาจารย์ใหม่ที่ยังไม่เคยมี
วิชาสอน จะให้อาจารย์แต่ละคนเลือกสอนในวิชาที่ตนเองถนัด
2. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนจัดทา มคอ. 3 ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
โดยใช้ ELOs ที่แต่ละรายวิชารับผิดชอบ รวมถึงคาอธิบายรายวิชา และ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาเป็นตัวตั้ง ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนแต่
ละรายวิช า หลั ก สู ตรเน้ น ให้ มี การจั ดการเรีย นการสอนแบบ Active
Learning คือเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรีย นรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่ านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู้ เรี ย นที่ มี ค วามหลากหลาย และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ELOs ทั้ งด้ านทั ก ษะเฉพาะ (Subject specific learning outcome)
และ ทั ก ษะทั่ ว ไป (Generic learning outcome) เช่ น การบรรยาย
การแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น การแสดงบทบาทสมมุติ การน าเสนอ
ผลงานหน้าชั้น เรียน การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ซึ่ งการจัดการเรียน
การสอนผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆเหล่ า นี้ จ ะเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ทั้ ง เป็ น
รายบุ ค คล เป็ น คู่ และเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะความรั บ ผิ ด ชอบ การ
ทางานเป็นทีม และการปรับตัว เพื่อให้สามารถทางานกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
การศึกษาตลอดชีวิตหรือ Life-long learning สาหรับหลักสูตรภาษา
การสื่อสารและ ธุรกิจ หมายถึง ความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยทรัพยากรต่างๆที่มี ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้กาหนด
แนวทาง หรือเป็นผู้ดูแลให้คาปรึกษา เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาสัมมนาและวิจัยซึ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า และสรุปองค์
ความรู้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนาเสนอในรายวิชาต่างๆ
การแสดงบทสมมุติซึ่งผู้เรียนต้องออกแบบบทบาททุกอย่างเอง ซึง่ ใน
การทากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกทักษะหลายด้าน
เช่น การค้นคว้าวิจัย การสัมมนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง การค้นหาข้อมูลเพื่อมาใช้ประกอบการ
สร้างสรรค์กิจกรรม การบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่ได้เรียน
มา การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง
นอกจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ในบาง
รายวิชาอาจารย์ผู้สอนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
การจัดการการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

รายการหลักฐาน

พื้นที่สาหรับการพัฒนา
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ตารางที่ 3.9 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
โครงการ / ประเทศ (ถ้าสามารถระบุได้)

1. "Student Exchange Program/
South China Agricultural University (SCAU)/
สาธารณรัฐประชาชนจีน"
2. "โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม/Universitas Jember
International (UJICC)/ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย "

จานวนนักศึกษานานาชาติ (คน)
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
ที่มีระยะเวลา
ต่ากว่า 4 สัปดาห์
แลกเปลี่ยนตั้งแต่ 4
สัปดาห์ขึ้นไป
1

จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน)
ที่มีระยะเวลา
ที่มีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนเวลาต่ากว่า แลกเปลี่ยนเวลาตั้งแต่
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์ขึ้นไป

1

3. "สหกิจศึกษา/ Thai Trade Center, Manila/สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์"

2

4. ฝึกงาน/ ราชอาณาจักรสเปน

1

5. "สหกิจศึกษา/ Tourism Authority of Thailand/ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์”

2

6. "สหกิจศึกษา/ Royal Thai Embassy/ สหพันธรัฐมาเลเซีย"

2

7. "โครงการเปิดโลก ASEAN in Brunei/ เนอการาบรูไนดารุซซา
ลาม"

4

8. "โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม/ Ming Chi University of
Technology (MCUT)/ ไต้หวัน"

1
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ตารางที่ 3.10 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning)
รายวิชา
ร้อยละของ
ลักษณะ
รายวิชา
ร้อยละของ
ลักษณะ
ภาคการศึกษาที่ 1
การจัดการ
กิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2
การจัดการ
กิจกรรม
เรียนการสอน
เรียนการสอน
แบบเชิงรุกใน
แบบเชิงรุกใน
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
1. 105-101 FUNDAMENTAL
100
การนาเสนอ 1. 935-141 COMMUNICATION SKILLS
100
การนาเสนอ
role play
การอภิปราย
ENGLISH LISTENING & SPEAKING
การฝึกทักษะ
2. 935-141 COMMUNICATION SKILLS
100
การนาเสนอ 2. 935-161 ENGLISH LISTENING-SPEAKING 100
การนาเสนอ
role play
การอภิปราย
การฝึกทักษะ
Role play
3. 935-161 ENGLISH LISTENING-SPEAKING
100
การนาเสนอ 3. 935-162 ENGLISH READING-WRITING
100
การนาเสนอ
การอภิปราย
การอภิปราย
การฝึกทักษะ
การฝึกทักษะ
Role play
4. 935-162 ENGLISH READING-WRITING
100
การนาเสนอ 4. 935-266 ACADEMIC ENGLISH
50
การนาเสนอ
การอภิปราย
การอภิปราย
การฝึกทักษะ
การฝึกทักษะ
5. 935-266 ACADEMIC ENGLISH
50
การนาเสนอ 5. 935-462 ENGLISH IN THE WORKPLACE 50
การนาเสนอ
การอภิปลาย
การอภิปราย
Role play
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6. 935-462 ENGLISH IN THE WORKPLACE

50

การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
Role play
การฝึกทักษะ

6. 935-171 CHINESE I

50

7. 935-171 CHINESE I

50

8. 935-172 CHINESE II
9. 936-002 ENGLISH LISTENING-SPEAKING

การนาเสนอ
การฝึกทักษะ
Role play
การนาเสนอ
การฝึกทักษะ
Role play
การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ

7. 935-172 CHINESE II

50

50

Role play
การฝึกทักษะ

936-003 ENGLISH READING - WRITING

100

100

การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ

1. 936-161 PREPARATORY CHINESE

50

1. 936-162 BASIC CHINESE

50

การฝึกทักษะ
Role play

2. 936-261 ENGLISG FOR BUSINESS

100

2. 936-264 BASIC TRANSLATION

50

การอภิปราย
การฝึกทักษะ

3. 936-263 PRONUNCIATION IN ENGLISH

50

การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ
การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
การอภิปราย
การนาเสนอ
การฝึกทักษะ
การออกเสียง

3. 396-266 PARAGRAPH WRITING

60

การอภิปราย
การฝึกทักษะ

รายวิชาของหลักสูตร
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4. 936-265 ENGLISH READING AND WRITING 60
SKILLS
5. 936-268 PRACTICAL ENGLISH
STRUCTURES

50

6. 936-271 INTERMEAIDTE CHINESE

50

7. 936-368 ENGLISH LISTENING AND NOTE
TAKING

60

8. 936-373 ENGLISH FOR TOURISM

60

9. 936-376 ENGLISH FOR IMPORT-EXPORT

100

10. 936-387 CHINESE FOR BUSINESS
COMMUNICATION

50

การอภิปราย
การนาเสนอ
การฝึกทักษะ
การสอนผู้อื่น
การนาเสนอ
การฝึกทักษะ
Role play
การนาเสนอ
การฝึกทักษะ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ
การอภิปราย

4. 936-267 ENGLISH FOR PRESENTATION

80

การนาเสนอ
การอภิปราย

5. 936-272 ADVANCED CHINESE

50

การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ
การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ

6. 936-396 THAI FOR BUSINESS

50

7. 936-378 BUSINESS TRANLATION

50

การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
Simulation
การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ
Role play

8. 936-388 CHINESE BUSINESS WRITING

50

การอภิปราย
การฝึกทักษะ
การนาเสนอ

9. 396-389 ENGLISH FOR TOURIST GUIDE
1

80

การนาเสนอ
การอภิปราย

10. 936-467 PRACTICUM

100

การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
Simulation
Field trip
การฝึก
ปฏิบัติงานจริง
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11. 936-464 INTERCULTURAL
COMMUNICATION

80

12. 936-466 SEMINAR IN COMMUNICATION
AND BUSINESS

100

การฝึกทักษะ
การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
การนาเสนอ
การอภิปราย

(WIL)
การฝึก
ปฏิบัติงานจริง
(WIL)
การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
การนาเสนอ
การอภิปราย

11. 936-478 COOPERATIVE EDUCATION II

100

12. 936-479 ENGLISH FOR NEGOTIATION

80

การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ
การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
Simulation
Field trip
การนาเสนอ
การอภิปราย

13. 936-481 PESEARCH METHODOLOGY
IN SOCIAL SCIECE

100

14. 936-394 ENGLISH FOR FOOD AND
BEVERAGE SERVICES

50

การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
Simulation

16. 936-398 ENGLISH FOR MEETING
ARRANGEMENT

80

16. 936-396 ENGLISH FOR AIRLINE SERVICES 80

การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ

17. 936-373 ENGLISH FOR TOURISM

60

17. 936-105 INTERNATION TRADE LAWS

การนาเสนอ

18. 936-395 ENGLISH FOR HOTEL

100

การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
Simulation
การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
Simulation
การนาเสนอ

13. 936-473 CHINESE WRITING AND SREECH 50
14. 936-474 ENGLISH FOR TOUSIRT GUIDE II 80

15. 936-477 COOPERATIVE EDUCATION I

80

50

33

AND REGULATION
18. 936-395 ENGLISH FOR HOTEL
PERSONNEL

100

19. 936-364 ENGLISH FOR BUSINESS
COMMUNICATION

60

20. 936-389 ENGLISH FOR TOURIST GUIDE I 80

21. 936-475 READING AND WRITING
WRITING FOR HOTEL AND TOURISM
BUSINESS

50

22. 936-272 ADVANCED CHINESE

50

23. 936-376 CHINSE FOR TOURIST GUIDE I

50

การอภิปราย

PERSONNEL

การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
Simulation
การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
Simulation
การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play
Simulation
Field trip
การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ

19. 936-395 CHINESE FOR TOURIST GUIDE 50
I

การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ
การนาเสนอ

การอภิปราย
Role play
Simulation
การนาเสนอ
การอภิปราย
Role play

21. 936-332 ENGLISH FOR TOEIC

50

บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ

22. 936-114 INTRODUCTION TO
LINGUISTICS

50

การอภิปราย
การนาเสนอ
การฝึกทักษะ
การออกเสียง

23. 936-115 ENGLISH GRAMMAR I

80

การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ

24. 96-116 EVERYDAY ENGLISH
COMMUNICATION

100

การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ
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24. 936-468 CHINSE FORTOURIST GUIDE II

50

การอภิปราย
การฝึกทักษะ
การนาเสนอ
การอภิปราย
การฝึกทักษะ
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AUN 5: Student Assessment
Criterion 5
1. Assessment covers:
a. New student admission,
b. Continuous assessment during the course of study,
c. Final/exit test before graduation
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme
and its courses.
3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic,
formative, and summative purposes.
4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all
concerned.
5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the
programme.
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid,
reliable and fairly administered.
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested.
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures.
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.11 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN5
เกณฑ์
5.1 The student assessment is constructively aligned
to the achievement of the expected learning
outcomes [1,2]
5.2 The student assessments including timelines,
methods, regulations, weight distribution, rubrics and
grading are explicit and communicated to students
[4,5]
5.3 Methods including assessment rubrics and
marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment [6,7]
5.4 Feedback of student assessment is timely and
helps to improve learning [3]
5.5 Students have ready access to appeal procedure
[8]
Overall opinion

1

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5
ตารางที่ 3.12 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN5
ผลการดาเนินงาน

รายการ
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
หลักฐาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes
กระบวนการประเมินผู้เรียนของหลักสูตรเริ่มจากการรับ
นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรสามารถเลือกผู้เรียนที่มีแนวโน้ม
ที่จะสาเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตร โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาและจานวนรับ
2. หลักสูตรกาหนดเกณฑ์ขั้นต่าในการรับนักศึกษาโดยดูจาก
ผลการเรียนเฉลี่ยห้าภาคการศึกษา และผลการเรียนเฉลี่ยใน
รายวิชาภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์
3. หลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาจากใบสมัครตามเกณฑ์ที่กาหนด
เพื่อเรียกสอบสัมภาษณ์
4. อาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของหลักสูตรดาเนินการสอบ
สัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนของนักศึกษาใหม่ ความพร้อมด้านทัศนคติและ
ด้านบุคลิกภาพ

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

สาหรับกระบวนการวิเคราะห์ทักษะ ความสามารถของ มคอ. 3
นักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินสามารถช่วยให้นักศึกษาบรรลุ ELOs ได้นั้นหลักสูตร
ดาเนินการโดยการประชุมคณาจารย์เพื่อให้คณาจารย์ใช้ข้อมูล
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ผลการดาเนินงาน

รายการ
หลักฐาน

พื้นที่สาหรับการพัฒนา

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

จากฝ่ายทะเบียนที่แจ้งเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละคนในแต่
ละภาคการศึกษามาพร้อมกับรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในแต่ละรายวิชาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทาให้ทราบถึงระดับ
ความรู้ความสามารถของนักศึกษา รวมถึงนักศึกษาที่ต้องดูแล
เป็นพิเศษ
สาหรับการประเมินผลระหว่างเรียนนั้น รายละเอียดการ
วัดผลและประเมินผลของแต่ละรายวิชาแสดงไว้อย่างชัดเจนใน
มคอ. 3 โดยทุกรายวิชามีการกาหนดวิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย ตาม ELOs ที่วิชานั้นๆ รับผิดชอบ ซึ่งวิธีการ
วัดผลของแต่ละรายวิชามีความหลากหลาย เป็นการวัดผลทั้ง
แบบ formative และ summative และมีผลการประเมิน
เป็นแบบเกรด A= 4.0, B+= 3.5, B=3.0, C+=2.5, C=2.0,
D+=1.5, D=1 และ E= 0 โดยทุกรายวิชามีการวัดและ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มผู้สอนทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินในภาคการศึกษาที่ผ่านมา โดยให้
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชารายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองว่าอะไรบ้างที่ประสบความสาเร็จ และอะไรบ้าง
ที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึงการให้ข้อมูลกับอาจารย์ที่
จะรับช่วงสอนนักศึกษาแต่ละชั้นปีต่อว่านักศึกษาในชั้นปีนั้นๆมี
จุดแข็งอะไร และมีจุดใดบ้างที่ต้องช่วยกันปรับปรุง พัฒนา
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ผลการดาเนินงาน

รายการ
หลักฐาน

พื้นที่สาหรับการพัฒนา

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

และมีนักศึกษาคนใดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษบ้าง เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนนักศึกษาชั้นปีนั้นๆได้มีข้อมูลในการพัฒนานักศึกษา
ต่อไป เช่นในภาคการศึกษาที่ 1/2560 มีอาจารย์หลายท่าน
รายงานว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไม่ค่อยมีน้าใจ มีทักษะด้านการ
ฟังและการออกเสียงไม่ค่อยดี ที่ประชุมก็มอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ดูแลสอดแทรกทักษะต่างๆ
นี้ในรายวิชา และจากการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลในภาคการศึกษาที่ 2/2559 อาจารย์ผู้สอน
ส่วนใหญ่รายงานว่านักศึกษาส่วนใหญ่แสดงน้าใจในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น และนักศึกษามีความพยายามในการ
เรียนมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็ยังเสนอแนะให้อาจารย์ที่สอน
นักศึกษากลุ่มนี้ในภาคการศึกษาถัดไป (1/2561) ดูแลเพิ่มเติม
เป็นพิเศษด้วย
นอกจากนี้หลักสูตรได้กาหนดวิธีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนก่อนสาเร็จการศึกษาโดยกาหนดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน
ในหลักสูตรสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษและ
ได้ผลการสอบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนดคือ TOEIC 550
หรือ PSU English Test ระดับ 5 หรือ HSK ระดับ 3 จึงจะ
สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้มี
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบผ่านเกณฑ์แล้วจานวน 104 คนจาก
จานวนทั้งหมด 136 คน และยังมีนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคะแนน
จานวน 32 คน

40

ผลการดาเนินงาน

รายการ
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
หลักฐาน
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated
to students
ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
จัดทารายละเอียดรายวิชา มคอ. 3 ซึ่งระบุรายละเอียดในการ
วัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน รายละเอียดประกอบด้วย
วิธีการวัดและประเมินผล เวลา น้าหนักการให้คะแนนในการ
วัดผลแต่ละวิธี เกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์ในการ
ประเมินผล ซึ่งในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้สอนส่งมคอ. 3
ทุกรายวิชา โดยข้อมูลต่างๆ ผู้เรียนสามารถ download ได้
ทาง website ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ อาจารย์ทุกคนใน
หลักสูตรตกลงร่วมกันว่า ในคาบแรกของการเรียนผู้อาจารย์
สอนจะแจ้งรายละเอียดต่างๆให้ผู้เรียนทราบอีกครั้งเพื่อให้
แน่ใจว่าผู้เรียนทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการ
วัดผลและประเมินผลของรายวิชาอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม
จากการประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา อาจารย์มีเสียงสะท้อนว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่สามารถจดจารายละเอียดต่างๆที่
อาจารย์แจ้งไปในคาบแรกได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการวางแผนการ
เรียนและสัมฤทธ์ผลการเรียน ที่ประชุมสาขาวิชาจึงมอบหมาย
ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน หามาตรการที่ช่วยให้นักศึกษาเห็น
ความสาคัญกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรายวิชาซึ่งจะมี
ประโยชน์ต่อการวางแผนการเรียนของนักศึกษา
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment
เนื่องจากรายวิชาโดยส่วนใหญ่ของหลักสูตรเป็นวิชาที่ คาสั่งแต่งตั้ง
เน้นการฝึกทักษะ การวัดผลประเมินผลจึงเน้นการสอบปฏิบัติ กรรมการ
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ควบคู่กับการสอบวัดด้วย
ประเมินข้อสอบ
ข้อเขียนกลางภาค และปลายภาค โดยในรายวิชาที่สอบปฏิบัติ ของสาขาวิชา
นั้น ผู้สอนแต่ละคนจะมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน (Rubric)
และในการประเมินผลการสอบปฏิบัติในบางรายวิชา จะมีผู้ให้
คะแนน 3 คนขึ้นไปเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรง (reliability)
และ ความยุติธรรมในการให้คะแนน
ในส่วนของข้อสอบกลางภาคและปลายภาคทุกรายวิชา
ของหลักสูตร จะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง
น้อย 2 ท่านซึ่งสาขาวิชาแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
การให้ feedback กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จุดเด่นจุดด้อย
ของตนเองของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
มีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การให้ feedback แบบเป็นทางการ หลักสูตรดาเนินการ
ตามนโยบายของคณะซึ่งกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ประกาศคะแนนสอบทั้งหมดของครึ่งแรกของภาคการศึกษาให้
ผู้เรียนทราบ และต้องแจ้งคะแนนดังกล่าว รวมถึงวันประกาศ
คะแนนให้นักศึกษาทราบไปยังคณะด้วย
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สาหรับการให้ feedback อย่างไม่เป็นทางการนั้น ในการ
วัดและประเมินผลแต่ละครั้ง ผู้สอนจะแจ้งคะแนนให้ผู้เรียน
ทราบเป็นระยะๆ ผู้เรียนสามารถสอบถามผู้สอนได้โดยตรง
หรือขอดูข้อสอบเพื่อดูความถูกต้องในการตรวจให้คะแนนได้
หากมีข้อสงสัยเรื่องการให้คะแนนหรือต้องการทราบจุดอ่อนจุด
แข็ง นอกจากนี้สาหรับการวัดและประเมินผลในเชิงปฏิบัติ
ผู้สอนจะให้ feedback กับผู้เรียนทันทีหลังเสร็จสิ้นการ
ประเมิน
5.5 Students have ready access to appeal procedure
มหาวิทยาลัยมีระบบการอุธรณ์โดยนักศึกษาสามารถยื่น
คาร้องเพื่อขอให้อาจารย์ผู้สอนแสดงรายละเอียดการให้คะแนน
อย่างไรก็ตาม สาหรับสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ ภายหลังจากที่อาจารย์ผู้สอนส่งระดับขั้นผลการเรียน
และนักศึกษาทราบผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้สอน
จะแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่า หากผู้เรียนมีข้อสงสัย ผู้เรียนสามารถ
ติดต่อผู้สอนเพื่อดูรายละเอียดการให้คะแนนได้ และหากพบว่า
มีข้อผิดพลาดในการให้คะแนนและการให้ระดับขั้นผลการเรียน
จริง ผู้สอนจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้ทันทีโดย
ผู้เรียนไม่ตอ้ งร้องขอ ในปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา นักศึกษาใน
สาขาวิชาภาษา การสื่อสาร และใช้ช่องทางการอุธรณ์เรื่องผล
การเรียนกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงเนื่องจากมีความสนิทสนม
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ใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเมื่อผู้สอนตรวจสอบตามคาร้องขอ
ของนักศึกษาและพบว่ามีข้อผิดพลาดจริง อาจารย์ผู้สอนจะ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนผ่านคณะกรรมการคณะ
ทันที
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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
ตารางที่ 3.13 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์AUN6
เกณฑ์
1
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

2

คะแนน
3 4 5
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7

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN6
ตาราง 3.14 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN6
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการจัดทาแผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยกาหนด คือ การวิเคราะห์จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) และ
ภาระงานสอน (Teaching Load) เพื่อสะท้อนภาระงานในปัจจุบัน และทิศทางการ
พัฒนาหน่วยงานในอนาคต โดยมีการทบทวนแผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี เป็นประจาทุกปี
กลไกการรับอาจารย์ใหม่
เมื่อมีอัตรากาลังว่างลงหรือมีอัตรากาลังที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพิ่มใหม่ให้แก่วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตจะดาเนินการสรรหาอาจารย์ใหม่ โดยแจ้งให้หลักสูตรกาหนด
คุณสมบัติที่ต้องการในการเปิดรับสมัคร กาหนดกรอบภาระงาน/หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
และดาเนินการเปิดรับสมัครสรรหาบุคคลตามที่หลักสูตรต้องการ ทั้งนี้ กลไกการคัดเลือก
อาจารย์มีความชัดเจน โปร่งใส ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบ กาหนด
วิธีการสอบ โดยวิธีการสอบมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
สิ่งที่หลักสูตรดาเนินการสาหรับการรับอาจารย์ใหม่คือ
1. กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามศาสตร์ของหลักสูตรภายใต้ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. ประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
3. มีกรรมการจากหลักสูตรร่วมกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้นโดยดูจากเอกสาร
ปรกอบการสมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดหรือไม่
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยมีอาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนจากหลักสูตร 2-3 คน

47

ผลการดาเนินงาน
5. หลักสูตรกาหนดวิธีการสอบคัดเลือกอาจารย์ดังนี้
5.1 สอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ
5.2 สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและดูบุคลิกภาพโดยรวม
รวมทั้งทัศนคติด้านต่างๆ
5.3 ทดสอบการสอนเพื่อวัดทักษะด้านการสอน
6. แต่งตั้งระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลืออาจารย์ใหม่ในการทาความเข้าใจหลักสูตร
และการจัดทาภาระงานอื่นๆเช่น มคอ. 3 และ 5
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิท ยาเขตสุ ร าษฎร์ธ านี มี น โยบายในการพั ฒ นา
บุคลากรสายวิช าการ โดยได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และกาหนดเส้นทางความเชี่ยวชาญ
ระดับบุคคล(สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยในปี
การศึกษาที่ผ่ านมา ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการทางานในด้านต่างของ
บุ คลากรสายวิช าการด้านการเรีย นการสอน เช่นโครงการสร้างสื่ อการเรียนการสอน
เสมือนจริง ด้านวิจัย เช่นการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพ
และด้านอื่นๆเช่นการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

รายการหลักฐาน

พื้นที่สาหรับการพัฒนา

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ อีก อาทิ
- โครงการ Ph.D. 50%
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่
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- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความสนใจของ
บุคลากร) ปีละ 10,000 บาท
การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
มหาวิทยาลั ย สงขลานคริน ทร์ ได้ มีการกาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีป ระเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
1) รอบการประเมิน ให้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 ครั้ง (ซึ่งเพิ่ง
เปลี่ยนจากปีละ 2 ครั้ง ) เริ่มใช้ในรอบประเมิน 2561 ตามปีงบประมาณ โดยรอบการ
ประเมินเริ่มจากวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20
3) การกาหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100
ระดับดีมาก คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89
ระดับดี
คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79
ระดับพอใช้ คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง คะแนนน้อย
กว่าร้อยละ 60
4) ระดับการประเมิน กาหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ
4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
คณะหรือหน่วยงาน

รายการหลักฐาน

พื้นที่สาหรับการพัฒนา

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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4.3 ระดั บ ที่ 3 คณะกรรมการกลั่ น กรองผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง มีดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ประชุมบุคลากรเพื่อให้รับทราบเกณฑ์การประเมินและเปิดโอกาสให้บุคลากรซักถาม
หัวข้อที่สงสัย
3. ประกาศหลักหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. จัดทาข้อตาลงภาระงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน
6. บุคลากรปฏิบัติตามที่ได้ทาข้อตกลงภาระงานไว้
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
8. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คะแนนการประเมินร่วมกัน
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9. ประกาศผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ และให้ผู้ประเมินลงนามรับทราบ
10. ประกาศผู้ที่ได้ผลคะแนนในระดับดีเด่นและดีมากให้ทราบโดยทั่วกัน
11. นาผลคะแนนประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง
การด าเนิ น การประเมิ น ด าเนิ น การโดยให้ แ ต่ ล ะสาขาแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินของแต่ละสาขาเองโดยมีหัวหน้าสาขาเป็นประธานและมีกรรมการซึ่งมาจากการ
เสนอชื่อของอาจารย์ในสาขาให้เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทุก
คนในสาขา หลังจากนั้นกรรมการประเมินของสาขาสรุปคะแนนการประเมินเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการลาดับต่อไป
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, research and service
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ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจมีนักศึกษาใน
หลักสูตรประมาณ 504 คน มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่
ปฏิบัติงานอยู่ จานวน 22 คน คิดเป็นสัดส่วนอาจารย์ประจาต่อ นักศึกษา เท่ากับ 1: 23
ทั้งนี้ในทุกภาคการศึกษา ทางหลักสูตรจะดาเนินการจัดทาภาระงานสอน ซึ่ง
ประกอบด้วย จานวนชั่วโมงที่อาจารย์ในหลักสูตรรับผิดชอบสอนในแต่ละภาคการศึกษา
รวมทั้งจานวนชั่วโมงภาระงานสอนทั้งหมดของอาจารย์ในหลักสูตรเสนอต่อคณะเพื่อ
พิจารณาอัตราอาจารย์เพิ่มเติม หรือขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อลดภาระงานสอนของ
อาจารย์ประจา โดยในภาคการศึกษาที่ 1/ 2560 สาขาต้องจ้างอาจารย์พิเศษสอน
รายวิชาต่างๆ จานวน 180 ชั่วโมงซึ่งแบ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป 45 และรายวิชาใน
หลักสูตร 135 ชั่วโมง และมีจานวนอาจารย์ในหลักสูตรเพียงพอสาหรับการจัดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาที่ 2 อย่างไรก็ตามอาจารย์ในสาขาส่วนใหญ่ยังต้องรับหน้าที่
สอนเกินเกณฑ์จานวน Load Unit ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion are determined and
communicated
กระบวนการคัดเลือกอาจารย์ดาเนินการอย่างโปร่งใส โดยมีกระบวนการดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก¬ โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน เพื่อ
ดาเนินการสรรหาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกาหนด ประกอบด้วย
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว เป็นกรรมการ
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คนจากสาขาวิชา เป็นกรรมการ
2. มีการกาหนดภาระงานของตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการ
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สรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และมี
ระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์
4. ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร
สาหรับในส่วนของการดาเนินการของสาขาวิชาจะกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์
อย่างชัดเจน โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ บุคลิกภาพ ความสามารถ
ในการสอน และ ความรู้ด้านการวิจัย นอกจากนี้ผู้สมัครเป็นอาจารย์ต้องผ่านการทดสอบ
ความรู้เฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษด้วย ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรแน่ใจว่าผู้ที่จะผ่านการ
คัดเลือกเป็นอาจารย์มีสมรรถนะของความเป็นอาจารย์ของหลักสูตรครบถ้วน
หลังจากที่อาจารย์ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาจะตกลงร่วมกันกับอาจารย์ที่ผ่าน
คัดเลือกเกี่ยวกับกาหนดการเริ่มงาน โดยคานึงถึงความสะดวกของทั้งสองฝ่าย
ในวันรายงานตัวหัวหน้าสาขาวิชาจะแจ้งให้อาจารย์ทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของ
การเป็นอาจารย์ เช่นภาระงานสอนและภาระงานอื่นๆของอาจารย์ เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฎิบัติงาน สวัสดิการที่จะไดัรับ นอกจากนี้อาจารย์รับเข้าใหม่ทุกคนจะมี
อาจารย์พี่เลี้ยงคอยให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับระบบการทางาน และการจัดทาเอกสาร
ต่างๆ
ในการมอบหมายภาระงาน ทางสาขาวิชาจะมอบหมายภาระงานขั้นต่าให้อาจารย์ใหม่
ทั้งนี้การมอบหมายภาระงานเกินกว่ามาตรฐานภาระงานขั้นต่าจะดาเนินการก็ต่อเมื่อ
อาจารย์สมัครใจ ในส่วนของภาระงานด้านอื่นๆ อาจารย์สามารถเลือก Commit ได้
อย่างอิสระตามความถนัด ภายใต้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated ***
มหาวิทยาลัยได้กาหนดคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการไว้อย่างชัดเจน
โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีจานวน 3 ข้อ ได้แก่
1. P: Professionalism (ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ) หมายถึง ใฝ่รู้เสาะหาวิชาสร้างสม
ปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็วมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ
2. S: Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม) หมายถึง เป็นที่พึ่งและชี้นา
สังคมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดีสู่สังคม
3. U: Unity (รู้รักสามัคคี) หมายถึง มีความรักและสานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม ร่วมกันทางานด้วยความเต็มใจเสียสละและอดทน
สมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) มีจานวน 5 ข้อ ได้แก่
1. ความสามารถ/ทักษะในการสอน
มีความรู้ทักษะในการสอน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรือสร้าง
นวัตกรรมเพื่อบูรณาการการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค์
เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง นาไปประยุกต์ในการดาเนินการ
วิจัย/ งานสร้างสรรค์ ทั้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากนี้ยังสามารถนาไปพัฒนาเทคนิค
วิธีการ เครื่องมือสาหรับวิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม
3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ
การประยุกต์องค์ความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในสาขาของตนเองเพื่อการพัฒนา
และตอบสนองความต้องการของสังคม และมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ความเข้าใจในหลักการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนิน
ภารกิจการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม
5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา
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เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาที่เป็นไป
ตามระเบียบ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทางหรือส่งเสริมให้คาปรึกษา
แก่นักศึกษา มีแนวทางที่เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานในการดูแลนักศึกษา ซึง่
มหาวิทยาลัยใช้คุณลักษณะดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินด้าน competency
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
จากผลการประเมินการปฏิบัติการในรอบที่ผ่านมา อาจารย์ในหลักสูตรส่วนใหญ่
ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ยังมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาซึง่
อาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ใน
หลักสูตรบางท่านได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง สมรรถนะของอาจารย์ในหลักสูตร
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to fulfill them
อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศการเป็นอาจารย์ และการ
อบรมการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น มหาวิทยาลัย วิทยาเขต
รวมถึงคณะ จัดการสารวจความต้องการ การพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน
เพื่อดาเนินการจัดอบรม ในทุกปีการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง โดย
ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีอาจารย์ในหลักสูตรได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ รวมถึงการจัดอบรมโดยหน่วยงานภายนอกโครงการที่
จัดโดยมหาวิทยาลัยวิทยาเขตและคณะโดยอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรเข้าร่วมมีดังนี้
1. การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL)
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะศิลป์ฯ ประจาปี 2561
3. ระบบรายงาน มคอ ออนไลน์ สาหรับผู้บริหาร อาจารย์หรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดทา
รายงาน มคอ
4. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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National Conference & Exhibition
5. ระบบรายงาน มคอ ออนไลน์ สาหรับผู้บริหาร อาจารย์หรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดทา
รายงาน มคอ
6. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences
National Conference & Exhibition (LAMS NCE)

รายการหลักฐาน

พื้นที่สาหรับการพัฒนา

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในโครงการดังกล่าวแล้ว อาจารย์ประจาหลักสูตร
ยังได้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาตนเองดังนี้
ผศ. สุชาดา ทิพย์มนตรี
ผศ.ดร. รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม
อ. ปิยนุช แก้วกสิ
อ. รภัสศักย์ เหตุทอง

อ. ณปภัช ทองวิจิตร

- การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการกับคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
วิชาการ
- การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการกับคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
วิชาการ
- การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการกับคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
วิชาการ
- - Innovation in English Language Teaching and
Learning, 28 -29 June 2018
- การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการกับคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
วิชาการ
- AUN QA: Gap Analysis at program level

นอกจากนี้คณะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอนกันเพื่อให้สามารถนาความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอน
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง เช่น การจัดกิจกรรมkm การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning
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6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดมาตรฐานภาระงานสาหรับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ นอกจากนี้ในระดับคณะยังมีแผนในการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการโดย
การให้บุคลากรทาแผนในการพัฒนาตนเองทางวิชาการ โดยมีการระบุช่วงเวลาในการเข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์จานวน 1 ท่าน และการขอเข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU TPSF) และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็น
ระยะๆ ทั้งนี้อาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจได้ผ่านการ
ประเมิน PSU TPSF ในระดับดรุณาจารย์แล้วจานวน 9 ท่าน และในปีการศึกษา 2560
มีอาจารย์ผ่านการประเมิน PSU TPSF ในระดับดรุณาจารย์ จานวน 5 ท่าน และระดับ
วิชชาจารย์จานวน 1 ท่าน
นอกจากนีท้ ั้งมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะยังสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัล
หากอาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ หรือได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณในการผลิตผลงานทางวิชาการเช่น ตารา การนาเสนอ
ผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement
มหาวิทยาลัยกาหนดมาตรการผลักดันให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยโดยกาหนดอยู่ใน
การกาหนดผู้รับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยอาจารย์ทุกคนต้อง
อย่างชัดเจน และการ
Commit งานวิจัยไม่ว่าจะเลือก track ด้านการสอนหรือการวิจัยก็ตาม นอกจากนี้คณะ
กาหนด Benchmark
ได้มีการติดตามความก้าวหน้าด้านการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ทุกคนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการพัฒนาผลงาน
เพื่อผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
สาหรับการดาเนินการของหลักสูตรเองได้มีการพูดคุย มอบหมายผู้รับผิดชอบใน
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การผลิตผลงานวิจัยในแต่ละปีการศึกษา โดยเน้นวิจัยด้านการเรียนการสอน ซึง่ ถือว่า
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนมุ่งสู่สมรรถนะ
สากล โดยผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนส่วนใหญ่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้วิทยาเขตยังมีมาตรการกระตุ้นและจูงใจให้อาจารย์ใหม่ผลิตผล
งานวิจัยโดยให้ทุนสนับสนุนการเริ่มต้นโครงการวิจัยสาหรับนักวิจัยใหม่ทุนละ 50,000
บาท มีอาจารย์ใหม่หลายท่านในหลักสูตรขอทุนดังกล่าว
สาหรับในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
มีผลงานวิจัยดังนี้
อ. ณปภัช ทอง
Thongwichit, N. (2018). Reading in
TCI 1
วิจิตร
English: what problems do students
face in the south of Thailand?
Silapakorn University Journal of
Social Sciences, Humanities, and
Arts, 18(1), 75-89.
อ. ณปภัช ทอง
Thongwichit, N. (2018). Metacognitive TCI 1
วิจิตร
Reading Strategies with Southern
Thai University Students. Suranaree
Journal of Social Science, 12(1), 1-16.
อ. อัสมา ทรรศนะ Siriphanich P, Tasanameelarp A
Internationa
มีลาภ
(2017) Using Web-application in
l journal
Training to Enhance Oral English
Proficiency of the Local Tour Guides
in Southern Thailand. Journal of

รายการหลักฐาน
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Tourism and Hospitality. 6: 327. Doi:
10.4172/2167-0269.1000327
* อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางที่ 3.15 แสดงสัดส่วนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTE)
เพศ
Category
ชาย
หญิง
ป.ตรี
รองศาสตราจารย์
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1
1
อาจารย์ประจา
8
11
อาจารย์พิเศษ
1
1
Visiting Professors/
Lecturers
รวม
9
14
1

รายการหลักฐาน

วุฒิการศึกษา
ป.โท
1

ป.เอก

-

2
1
-

19

3

18

พื้นที่สาหรับการพัฒนา

จานวนรวม
ตามตาแหน่ง
FTEs
1
2
19
1
-

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

Percentage of PhDs
13.64

23

ตารางที่ 3.16 แสดงสัดส่วนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Staff-to-student Ratio)
Academic Year
Total FTEs of Academic staff
Total FTEs of students
2558
20
487
2559
21
501
2560
22
504
2561

Staff-to-student Ratio
1:24
1:24
1:23
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ตารางที่ 3.17 แสดงผลงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจาแนกตามฐานข้อมูล (ฉบับ)
รวมการเผยแพร่ สัดส่วนการเผยแพร่ผลงาน
ปีการศึกษา
ผลงานวิชาการ ทางวิชาการระดับนานาชาติ
National
International
TCI
SCOPUS
ISI
ระดับนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์
Conference
Conference
2557 แผน
1
1
ผล
2
2
2558 แผน
1
1
ผล
1
1
1
1:19
2559 แผน
2
2
2
ผล
2
3
3
3
3:21
2560 แผน
2
2
2
ผล
1*
2
1
1:22
2561 แผน
3
3
ผล
* บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Tourism and Hospitality เป็นฐานข้อมุล open access ระดับนานาชาติ
ตารางที่ 3.18 เงินทุนวิจัยอาจารย์ในหลักสูตร
โครงการวิจัย

แหล่งทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยทั่วไป
แหล่งทุนวิจัยภายนอก

มูลค่าทุนวิจัย
(บาท)

40,000

ระยะเวลา
เริ่มต้น-สิ้นสุด
โครงการ
2561-2562

จานวน
นักวิจัย
(คน)

มูลค่าทุนวิจัยในปี
การศึกษา 2560
(บาท)

มูลค่าทุนวิจัยของ
อาจารย์ในหลักสูตรใน
ปีการศึกษา 2560
(บาท)

1
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โครงการวิจัย

มูลค่าทุนวิจัย
(บาท)

งบประมาณบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจาก
155,200
กระทรวงศึกษาธิการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนและประสานพลังประชารัฐและตลาด MICE ประจาปี
งบประมาณ 2561
สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประเทศ 300,000
จีน
(60,000 หยวน)

ระยะเวลา
เริ่มต้น-สิ้นสุด
โครงการ

จานวน
นักวิจัย
(คน)

2561-2562

2

2561-2562

1

มูลค่าทุนวิจัยในปี
การศึกษา 2560
(บาท)

มูลค่าทุนวิจัยของ
อาจารย์ในหลักสูตรใน
ปีการศึกษา 2560
(บาท)

495,200
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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
ตารางที่ 3.19 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN7
เกณฑ์
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

1

2

คะแนน
3 4 5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7
ตารางที่ 3.20 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN7
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
7.1 มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนมีการดาเนินการเพื่อให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการได้อย่างเพียงพอ
Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to fulfill the needs for education, research and
service
วิทยาเขตมีการวิเคราะห์อัตรากาลังบุคลากรสาย
สนับสนุนและแผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อตาม
จานวนนักศึกษาและจานวนอาจารย์เพื่อให้สามารถสนับสนุน
งานด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการได้เพียงพอ
7.2 มีการพิจารณา และการสื่อสารกระบวนการในการสรรหา การคัดสรร การแต่งตั้ง และการเลื่อนขั้น
Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and communicated
วิทยาเขตมีกระบวนการในการสรรหา การคัดเลือก การ
แต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นบุคลากรดังนี้
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ประกอบด้วยคณะกรรมการ จานวน 3-5 คนดังนี้
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธาน
กรรมการ
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ
1.4 กาหนดภาระงานของตาแหน่งและ
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คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก
1.5 ดาเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั่วไป
และดาเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้
1.6 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ
1.7 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่
ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์
ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ทั้งนี้ทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรร
หาและคัดเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยและมีการประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวทราบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
สาหรับการประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน ดังนี้
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial
Competency)
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional
Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของ
มหาวิทยาลัย
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6
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รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จานวน 3 รายการ และ
สมรรถนะด้านวิชาชีพ จานวน 3 รายการ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมิน
สมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จานวน
3 รายการ และเลือกสมรรถนะด้านวิชาชีพ และหรือ
สมรรถนะด้านบริหาร รวม 3 รายการ
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตมีหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
1) รอบการประเมิน ให้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปีละ 1 ครั้ง ตามปีงบประมาณ โดยมีการเริ่มใช้การ
ประเมินผลปีละ 1 ครั้งในรอบประเมินปี 2561 ระหว่างวันที่
1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้าหนักในการ
ประเมิน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้าหนักในการ
ประเมิน ร้อยละ 80
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ส่วนค่าน้าหนักในการ
ประเมิน ร้อยละ 20
3) การกาหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการ
ประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
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รายการหลักฐาน
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
ระดับดีเด่น คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100
ระดับดีมาก คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89
ระดับดี
คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79
ระดับพอใช้ คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการ
พิจารณาเพิ่มค่าจ้าง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60
4) ระดับการประเมิน กาหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ
ดังนี้
4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดย
คณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา
และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ
4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน
4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการ
ปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
มีการประกาศผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบหลัง
เสร็จสิ้นการประเมิน
7.3 มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุน Competences of support staff are identified and evaluated
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนดสมรรถนะของบุคลากร
สายสนับสนุนไว้ ดังนี้
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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Competency)
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional
Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยดาเนินการประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากรปีละ 2 ครั้ง
7.4 มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้สามารถทางานได้ตามสมรรถนะหลักที่กาหนดไว้
Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfill them
เนื่องด้วยระบบการบริหารขอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นแบบรวมศูนย์การวางแผนและการ
ดาเนินการด้านการอบรมและพัฒนาบุคลากรจึงดาเนินการ
โดยวิทยาเขต ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดอบรมและมีโครงการ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆตามความจาเป็นของ
หน่วยงานนั้นๆ
7.5 มีการนาการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้เพื่อจูงใจ และสนับสนุนงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ
Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service
บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ดังนี้
ระดับชานาญการ ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการ
มาแล้ว ดังนี้
1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี
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3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ระดับชานาญการพิเศษ
ดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4
ปี
สาหรับในส่วนของรางวัลจูงใจ วิทยาเขตฯจะมีการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับบุคลากรดีเด่นในงานสาคัญๆเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
ทุกๆ ปี
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ตารางที่ 3.21 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
หน่วยงานสนับสนุน
บุคลากรห้องสมุด
บุคลากรศูนย์สารสนเทศ
บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
บุคลากรด้านงานบริหาร
บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา
บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา
รวม

มัธยมศึกษา
0
0
0
6
0
0
6

ระดับการศึกษาสูงสุด (จานวน)
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1
2
1
3
9
1
0
17
3
5
55
8
0
11
5
0
8
1
9
105
21

ปริญญาเอก
0
0
1
0
0
0
1

รวม
4
13
21
74
16
9
133
67

AUN 8: Student Quality and Support
Criterion 8
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly
defined, communicated, published, and up-to-date.
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated.
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload, student progress, academic performance and workload are
systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective actions
are made where necessary.
4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability.
5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student
learning, the institution should provide a physical, social and psychological
environment that is conducive for education and research as well as personal wellbeing.
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.22 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN8
เกณฑ์
1
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

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8
ตารางที่ 3.23 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN8
ผลการดาเนินงาน

รายการ
หลักฐาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date
หลักสูตรรับนักศึกษาโดยผ่านโครงการรับนักศึกษาต่างๆทั้งการรับตรง และการสอบรวมจากส่วนกลาง
(Admission) และโครงการพิเศษต่างๆ ที่ดาเนินการโดยวิทยาเขต โดยหลักสูตรเป็นผู้กาหนดสัดส่วนและจานวน
การรับนักศึกษาในแต่ละโครงการโดยพิจารณาจากคุณภาพของนักศึกษาที่ได้มาจากแต่ละโครงการ และจานวน
นักศึกษาที่สมัครให้หลักสูตรคัดเลือกในแต่ละโครงการ หลังจากนั้นหลักสูตรเป็นผู้กาหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา
โดยในแต่ละปีการศึกษา ฝ่ายดาเนินการรับนักศึกษาจะขอให้หลักสูตรทบทวนและยืนยันจานวนรับ รวมถึงเกณฑ์
การรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตรเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการตกออกระหว่างเรียน
โดยในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ในหลักสูตรจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้า
ใหม่หลังจากมีการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว 1 ปีการศึกษา และหลักสูตรได้ปรับปรุงเกณฑ์การรับนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตรโดยมีการประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับ
นักศึกษาทั้งในรูปแบบเอกสารและการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางwebsite ของมหาวิทยาลัย
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
หลักสูตรกาหนดจานวนรับนักศึกษา ปี การศึกษาละ 120 คน ในปีที่ผ่านมาหลักสูตรมีจานวนนักศึกษาใหม่ เกณฑ์การ
จ านวน 105 คน จากการประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รซึ่ ง รั บ มาตามระบบและกลไกของ สัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยพบว่าแม้ว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีส่วนร่วมในกระบวนการรับ เช่น การกาหนดคุณสมบัติ การ นักศึกษา
กลั่นกรองคุณ สมบั ติ และการสอบสัมภาษณ์ แต่ห ลักสูตรยังไม่ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณ สมบัติตามที่มุ่งหวังทั้งนี้ ปรับปรุงใหม่
เนื่องจากการสัมภาษณ์มีความยืดหยุ่นมากเกินไปในเรื่องเกณฑ์การสัมภาษณ์เพื่อเปิดกว้างและขยายโอกาสทาง
การศึกษาซึ่งส่งผลให้หลักสูตรรับนักศึกษาได้เกินแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2-3 ปี ด้วยคานึงถึงคุณภาพ
ของบัณฑิตทางหลักสูตรจึงได้ทบทวนปรับเกณฑ์การรับนักศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีแนวโน้มที่จะสามารถประสบ
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ความสาเร็จในการเรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
สืบเนื่องจากที่หลักสูตรรับนักศึกษาได้จานวนเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
คุณภาพในการดูแลนักศึกษาของหลักสูตร ที่ประชุมหลักสูตรจึงกาหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาเพิ่มเติมโดยกาหนดให้
มีคะแนนการสอบสัมภาษณ์ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพื่อให้หลักสูตรสามารถคัดนักศึกษาทีมีคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรมุ่งหวังเข้ามาเรียนในหลักสูตรได้ และสามารถคัดนักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมออกได้ซึ่งจะส่งผลให้หลักสูตร
ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนและได้จานวนนักศึกษาเป็นไปตามเป้าที่เปิดรับ
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload
หลักสูตรมีกระบวนการในการควบคุมดูแล และการให้คาปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาปริญญาตรีดังนี้
1. หลักสูตรจัดประชุมเพื่อจัดอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาแต่ละชั้นปี และติดตามดูแลจนกระทั่งนักศึกษาในรุ่นที่
รับผิดชอบจบการศึกษา
2. มีร ะบบการปฐมนิ เทศนั กศึกษาใหม่ของหลั กสู ต รเกี่ ยวกั บข้ อมูล รายละเอียดต่ างๆของหลั ก สู ตรที่นั กศึก ษา
จาเป็นต้องรู้ เช่นรหัสวิชาของหลักสูตร กลุ่มวิชาต่างๆในหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเรียน เงื่อนไขการจบของหลักสูตร
การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา การวางแผนการเรียน
3. เมื่อมีนักศึกษาจบการศึกษาไป 1 รุ่น และหลักสูตรรับนักศึกษาใหม่เข้ามา หลักสูตรกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 3-4
คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาที่รับใหม่โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในเรื่อง
การเรียน การลงทะเบียนเรียน การวางแผนการเรียน และการควบคุมดูแลนักศึกษาในด้านอื่นๆ เช่นการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาจะมีการกาหนดเวลาสาหรับให้
นักศึกษาเข้าพบไว้อย่างชัดเจนที่หน้าห้องพัก มีการแจ้งช่องทางในการสื่อสารให้กับนักศึกษา

การดูแล
นักศึกษาด้าน
วิชาการที่เป็น
ระบบ
โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่มีผล
การเรียนต่า

4. เนื่องจากนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถล็อคการลงทะเบียนของนักศึกษาที่มี ผลการเรียนต่าเพื่อให้นักศึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรียนร่วมกับ
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อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์จะถูกกาหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ากว่าเกณฑ์เพื่อให้
นักศึกษาสามารถจัดเวลาเรียนได้อย่างเต็มที่และลดความเสี่ยงในการตกออก นอกจากนี้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า
กว่าเกณฑ์ต้องดาเนินการจาลองเกรดร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลังทราบผลการสอบกลางภาคเพื่อวางแผนการเรียน
เป็นระยะๆ
5. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตารางเวลาว่างไว้หน้าห้องทางานเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาได้ตามเวลาที่
อาจารย์ว่างจากภาระงานสอน
6. มีการจัดโครงการคณาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง ชื่อโครงการ
LCB Meeting
7. มอบหมายให้นักศึกษาที่เข้าใหม่แต่ละปีการศึกษาจัดรวบรวม profile ของนักศึกษาทุกคนและจัดทาเป็นรูปเล่ม
มอบให้กับอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนเพื่อให้คณาจารย์ในหลัก สูตรมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษาและมีช่องทางใน
การติดต่อนักศึกษา
8. มีการสารวจข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาเพื่อให้จบตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรและมีการจัดโครงการสอนเสริมเพื่อผลักดันให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านได้ตามเกณฑ์ เช่น
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ HSK

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are available to improve learning and
employability
นอกจากการสนับสนุนนักศึกษาทางวิชาการ หลักสูตรได้ดาเนินการจัดโครงการต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาใน
ด้านต่างๆ ด้วย โดยมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้
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1. เมื่อคณะแจ้งวงเงินงบประมาณสาหรับการจัดโครงการพัฒนานักศึกษามายังหลักสูตร หลักสูตรดาเนินการ
ประชุมอาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตรเพื่อวางแผนการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับ ELOs ทั้ง 5
ด้านของหลักสูตร โดยลักษณะและรูปแบบของโครงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆดังนี้
1. โครงการพัฒนานักศึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เน้นจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในรายวิชา เน้นให้นักศึกษา
ฝึกทักษะทางภาษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การ
แก้ปัญหา และการทางานเป็นทีม
2. โครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เน้นโครงการในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้จาก
หลากหลายวิชา รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพในการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนสาหรับการสื่อสารทางธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว โดยผสมผสานทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน และประกอบอาชีพ พร้อมกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ซึ่งมีความสาคัญในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางานหลัง
สาเร็จการศึกษาเช่นการทางานเป็นทีม การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ เป็นต้น โครงการ
ดังกล่าวประกอบด้วยโครงการต่างๆหลายโครงการเช่น โครงการ The MICE, Simulation on Stage, และ the
road to the tourist guide
3. การจัดโครงการที่ไม่ใช่โครงการในรายวิชา แต่เป็นโครงการซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศ
เช่น โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน (HSK) และภาษาอังกฤษ (TOEIC) รวมถึงการจัดสอบทั้งการจัดสอบเพื่อวัด
ระดับความรู้ และการจัดสอบจริงเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนดไว้
นอกจากการจัดโครงการต่างๆแล้ว หลักสูตรยังการส่งเสริมให้นักศึกษาไปเพิ่มพูนประสบการณ์ทางภาษาและ
วัฒนธรรมในต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษา เช่นการแข่งขันการ
พูดภาษาจีน
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งกาลังจะสาเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจ โดยมีกระบวนการในการคัดเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของ
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นักศึกษา มีกระบวนการเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ มีอาจารย์นิเทศให้
คาปรึกษาด้านทักษะในการทางานและมีพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการเป็นผู้ให้คาปรึกษาในการทางาน หลังการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจนักศึกษาจะต้องจัดทารายงานและการสัมมนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้ประกอบการ กระบวนการเหล่านี้จึง
ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความพร้อมและคุณสมบัติในการปฏิบัติงานหลังสาเร็จการศึกษา
เมื่อการจัดโครงการเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรจะจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ
รายงานผลการจัดโครงการในภาคการศึกษานั้นๆเพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป
นอกจากกิจกรรมต่างๆที่ดาเนินการโดยหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องเขาร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และเพิ่มโอกาสในการได้งานซึ่งจัดโดยวิทยาเขตอีกด้วยซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการอบรมตามจานวนชั่วโมงที่
ส่วนกลางกาหนดจึงจะสามารถได้รับอนุญาตให้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการสาเร็จการศึกษาตามเงื่อนไข
การเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบจานวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as personal well-being
กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้คาปรึกษา จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ดาเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการดาเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม
non – academic โดยมีแผนและระบบการดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาอย่างรอบด้าน รวมทั้งด้านจิตใจ เช่น
1.ระบบการให้คาปรึกษาปัญหาด้านจิตใจ ความสัมพันธ์กับเพื่อน
2. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย
3. การปฐมพยาบาล และการดูแลติดตามส่งโรงพยาบาลกรณีได้รับอุบัติเหตุหรือป่วยหนัก รวมถึงการประสาน
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง
4. การดูแลด้านทุนการศึกษา และทุนทางานเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการเรียน
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ผลการดาเนินงาน

รายการ
หลักฐาน

พื้นที่สาหรับ
การพัฒนา

ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม

5. ระบบการสร้างสุขให้กับนักศึกษาของงานพัฒนานักศึกษาในส่วนของสันติศึกษาซึ่งจัดโครงการต่างๆเพื่อช่วยให้
นักศึกษารู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
6. การดาเนินการด้านทุนกู้ยืม
7. ระบบการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นา หรือการปลูกฝัง
จิตสานึกสาธารณะให้กับนักศึกษา
ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการด้านต่างๆทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในด้านต่างๆสาหรับการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมสาหรับการใช้ชีวิตมากขึ้น
ในส่วนของหลักสูตรนั้น เนื่องจากหลักสูตรมีความใกล้ชัดกับนักศึกษา จึงอาจทราบปัญหาของนักศึกษาก่อน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึกษาจะทาหน้าที่ในการให้คาปรึกษาก่อน และจะ
ดาเนินการขอความช่วยเหลือจากฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นลาดับต่อไปทั้งนี้มักจะดาเนินการแบบไม่เป็นทางการ เช่น
เมื่อทางหลักสูตรทราบว่านักศึกษาคนใดขาดแคลนทุนทรัพย์ก็จะประสานกับฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อหาทางออก
ร่วมกัน
นอกจากนั้น หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้นักศึกษาเรียนในหลักสูตรได้อย่างมี
ความสุข เช่น การจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาของหลักสูตร และ โครงการ LCB Meeting ซึ่งจัดขึ้นปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง เป็นต้น
อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตร มีความเห็นว่ามีกิจกรรมของนักศึกษาและ
อาจารย์ได้ทากิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมยังมีน้อย และจากการจัดกิจกรรมกีฬา ปี 2559 เป็นการนาร่องการ
ส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปีและอาจารย์ในหลักสูตร ในปีที่ผ่านมาหลักสูตรจึงได้จัด
กิจกรรมกีฬาของสาขาขึ้นและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตร ดังนั้นจึงมี
ความเห็นตรงกันว่าจะมีการจัดกีฬาในสาขาในปีต่อๆ ไปด้วย
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ตารางที่ 3.24 จานวนรับนักศึกษาแรกเข้า
ปีการศึกษา
2558
2559
2560

จานวนรับ
120
120
120

จานวนนักศึกษา (คน)
จานวนผู้สมัคร
จานวนเข้าสอบสัมภาษณ์
372
203
140
535
172

ตารางที่ 3.25 จานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2560
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
2556
119
105
136
51
2557
156
103
97
132
2558
144
143
97
97
2559
128
137
141
94
2560
105
129
133
137

จานวนลงทะเบียนเรียนจริง
144
128
105

Total
411
488
481
500
504
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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
ตารางที่ 3.25 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN9
เกณฑ์
1
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

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN9
ตารางที่ 3.26 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN9
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
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
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีระบบการบริหารแบบรวมศูนย์
หลักสูตรใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆเช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องสมุดและอื่นๆ ตามที่ส่วนกลางจัดให้ โดยหลักสูตรมี
หน้าที่แจ้งความประสงค์ไป ทั้งนี้ในการแจ้งเปิดรายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษา หลักสูตรจะดาเนินการแจ้งสิ่งที่ต้องการใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เช่น
computer, whiteboard, หรือ Projector และจะ
ดาเนินการสะท้อนปัญหาไปยังคณะหากพบปัญหาอุปกรณ์
เพื่อการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้ หรือไม่
ตอบสนองความจาเป็นของการจัดการเรียนการสอนของแต่
ละรายวิชา เช่นขนาดห้องเรียนเล็กเกินไปเมื่อเมื่อกับจานวน
นักศึกษา
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research
วิทยาเขตได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและ
วัสดุที่หลักสูตรต้องการเข้าห้องสมุด โดยในแต่ละปีการศึกษา
ห้องสมุดจะจัดส่งแบบฟอร์ม รวมทั้งวงเงินงบประมาณการ
ซื้อหนังสือประกอบการสอนของแต่ละรายวิชา รวมถึงข้อมูล
รายชื่อหนังสือที่มีอยู่แล้วตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสาร
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
หลักใน มคอ 3 ไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้แจ้งรายชื่อหนังสือ
ให้ห้องสมุดจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับการจัดการเรียน
การสอน
นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรออนไลน์
ซึ่งทาให้การสืบค้นข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น และมีระบบ
เครือข่ายห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research
สาขาวิชามีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสาขาวิชามีส่วนร่วมในการเสนอขอ
งบประมาณ และกาหนดรูปแบบของห้อง
ทั้งนี้ นอกจากการใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ช่วงเวลาที่ว่างจากการเรียนอีกด้วย ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา 3 ห้อง ใช้งานได้ 2 ห้อง และกาลังดาเนินการเพื่อ
ของบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานได้
อีก 1 ห้อง
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research
หลักสูตรมีการจัดให้มีการบูรณาการโปรแกรม Tell Me
More กับรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของ

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
นักศึกษา นอกจากนี้ ศูนย์สารสนเทศยังมีโปรแกรมต่างๆ
ให้บริการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้ง
การให้บริการสัญญาณ wifi ครอบคลุมพื้นที่ทั้งวิทยาเขต เช่น
อาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เพื่ออานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented
วิทยาเขตมีระบบและมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อ
มีการเตรียมพร้อมในการ
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา เช่น ดูแลนักศึกษาที่มีความ
การจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบการ ต้องการการดูแลเป็น
เข้าออก แม่บ้านคอยดูแลความสะอาด มีระบบกล้องวงจรปิด พิเศษ
ศูนย์กู้ชีพ ห้องพยาบาล รถฉุกเฉิน
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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
ตารางที่ 3.27 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN10
เกณฑ์
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

1

คะแนน
2 3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10
ตารางที่ 3.28 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN10
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรปรับปรุง ในปี
การศึ ก ษา 2559ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ประเมิ น
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ. 2) ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตร ได้มี
การแต่งตั้งผู้ ทรงคุณ วุฒิ ทั้งที่เป็ น อาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา ด้านธุรกิจ
รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนซึ่งถือเป็น Stakeholders ที่สาคัญของหลักสูตร
โดยก่ อนการเริ่มปรับ ปรุงหลั กสู ตรมี การจั ดประชุมอาจารย์ในหลั กสู ตรเพื่ อหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบหลักสูตรใหม่โดยอยู่บนพื้นฐานของผลการวิจัยดังกล่าว
และมี การสอบถามความคิดเห็ น ของนั กศึ กษาที่มี ต่อหลั กสู ตรเพื่ อใช้ข้อมู ล ในการ
ปรับปรุงหลักสู ตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้เรียน
ผู้สอน และสถานประกอบการได้มากขึ้น

พื้นที่สาหรับการ
พัฒนา

ข้อมูลที่
ต้องการ
เพิ่มเติม

การสารวจความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างเป็น
ระบบ และ
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
เพื่อใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุง
หลักสูตร

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and enhancement
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ในหลักสูตรที่มีประสบการณ์
การประเมิน
สอนในหลักสูตรมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งขั้นตอนการปรับปรุงมีดังนี้
กระบวนการและการ
1.คณาจารย์ ในหลั กสู ตรจั ดประชุมเพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเกี่ยวกับข้อดีและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ข้อเสียของหลักสูตรเดิม บนพื้นฐานของผลการวิจัยประเมินหลักสูตร
ออกแบบหลักสูตร
2. จัดประชุมนักศึกษาเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของหลักสูตร
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ที่กาลังศึกษา
3. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาร่างหลักสูตรใหม่
4. คณะทางานประชุมจัดทาร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ 2และเสนอเข้าที่ประชุม
หลักสูตรเพื่อพิจารณาร่วมกัน
5. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาภาษา 3 คน และตัวแทนจากสถาน
ประกอบการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณา
ความทันสมัยของสาระรายวิชาของหลักสูตรและความสอดคล้องของคุณลักษณะ
บัณฑิตต่อความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ
6. ปรับแก้ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
7. เสนอให้คณะกรรมการในระดับต่างๆ พิจารณา
เมื่อพิจารณากระบวนการออกแบบหลักสูตรโดยใช้มาตรฐาน AUN QA พบว่าการ
ออกแบบหลักสูตรยังไม่เป็นระบบที่ถูกต้อง เนื่องจากผู้รับผิดชอบหลักในการออกแบบ
หลักสูตรยังขาดความรู้ และความเข้าใจที่ชัดเจนในกระบวนการ เช่น การกาหนด
ELOs และการดึง ELOs เป็นตัวตั้งในการกาหนดรายวิชาและองค์ประกอบโดยรวม
ทั้งหมดของหลักสูตร
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and
alignment
กระบวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินดาเนินการโดย รายงานการประชุมและเอกสาร
อาจารย์ผู้สอน ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประกอบการทวนสอบ
รวมถึงนักศึกษาโดยมีกระบวนการดังนี้
1. หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาประเมิน
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คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน โดยอาศัยผล
การประเมินจากนักศึกษา
3. อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมิน และแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมิน (มคอ.5) ให้ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ทราบตามลาดับ
4. สาขาวิชามีการประชุมหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อ
ทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ตลอดจน
อุปสรรค ปัญหาและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถของนักศึกษาในภาพรวมแต่ละชั้นปี
5. สาขาวิชาแต่งตั้งกรรมการทวนสอบโดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธานโดย
กรรมการทวนสอบมีหน้าที่พิจารณาสัดส่วนการให้คะแนนและผลการเรียนของ
นักศึกษาแต่ละรายวิชาและแต่ละชั้นปีในแต่ละปีการศึกษาและสรุปผล รวมทั้งตั้งข้อ
สังเกตุเสนอในที่ประชุมสาขาเพื่อสื่อสารข้อมูลไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินต่อไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
ในการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีการนาผลวิจัยในชั้นเรียน
มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชา และสื่อการเรียนรู้ เช่น ตาราเพื่อใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมี
การนาผลวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
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การส่งเสริมให้มี
การบูรณาการ
งานวิจัยกับงานสอน
มากขึ้น
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เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาให้กับนักศึกษาในบางรายวิชา นอกจากนี้ยังมีการทา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีทั้ง
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วและกาลังดาเนินการ
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is subjected to evaluation and
enhancement
มีระบบการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี
การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ เช่น
ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ โดยเมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับบริการต่างๆในแต่ละครั้ง
เรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ให้บริการจะส่งแบบประเมินมายังผู้ใช้บริการเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการให้บริการ
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement
หลักสูตรกาหนดระบบการติดตาม feedback ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กระบวนการและ
หลักสูตรดังนี้
ระบบที่จะให้ได้มาซึ่ง
1. ในทุกภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจส่งนักศึกษาไป
Feedback ของผู้มี
ฝึกงานและสหกิจในสถานประกอบการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน หลังจากนั้น
ส่วนได้ส่วนเสียจาก
อาจารย์ในหลักสูตรจะออกนิเทศการทางานของนักศึกษาซึ่งในการออกนิเทศ เพื่อ
ทุกภาคส่วน รวมถึง
ประเมินความสามารถของนักศึกษาในการทางาน และเพื่อสอบถามข้อมูลจาก
กระบวนการนาผลมา
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิ่งที่หลักสูตรควรเพิ่มเติมและปรับปรุง รวมถึงการสอบถาม
ใช้เพื่อพัฒนาและ
นักศึกษาในฐานะที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรหลังจากได้ทดลองใช้งานสิ่งที่ได้เรียนรู้
ปรับปรุงหลักสูตร
จากหลักสูตร
2. จัดโครงการ Learning and Sharing เพื่อให้นักศึกษาที่กลับจากการฝึกงาน
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และสหกิจมาสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร และนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตรหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านประสบการณ์การฝึกงานและสหกิจมาแล้ว
3. อาจารย์นิเทศรายงานผลการนิเทศนักศึกษาให้ที่ประชุมสาขาวิชาทราบถึงความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4. รายงานผลการประเมินนักศึกษาโดยผู้ประกอบการหลังเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์ให้ที่ประชุมสาขาทราบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาจุดเด่นและ
ปรับปรุงจุดด้วยร่วมกัน
โดยในปีการศึกษา 2560 สามารถสรุป feedback ของผู้ประกอบการต่อคุณสมบัติ
ของนักศึกษาฝึกงานและหสกิจของหลักสูตรโดยแยกออกเป็นจุดเด่นและจุดที่ต้อง
ปรับปรุงได้ดังนี้
จุดเด่น
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
-ตรงต่อเวลา
-มีน้าใจ
-แต่งกายเรียบร้อย
-ทางานเป็นทีมได้ดี
-ความสามารถในการปรับตัว
-เรียนรู้งานได้เร็ว ใฝ่รู้
- มีความกระตือรือร้นในการทางาน
-อดทน ทุ่มเท เสียสละ

จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา
- ศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่จะเข้ามาฝึก
เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับตัว
-ความสามารถในการสื่อสาร ขาดคาศัพท์
เฉพาะที่ใช้ในการสื่อสารในหน่วยงาน
-ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับงานที่ทา
-ทักษะทางด้าน computer เช่น Basic
excel
-ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และจีน
-ความรอบรู้ ความรู้รอบตัว
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกงานให้มากขึ้น
- ความมั่นใจในการทางาน และเข้าพบลูกค้า
- ความรวดเร็วในการให้บริการ
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- มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาเฉพาะ
หน้า
-มีจิตสาธารณะ
-มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง
- มนุษยสัมพันธ์ดี

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวหลักสูตรจะรวบรวมไว้เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของหลักสูตรก่อนออกฝึกงานใน
ปีการศึกษาต่อๆไป
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AUN 11: Output
Criterion 11
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the
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
ตารางที่ 3.29 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 11
เกณฑ์
1
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

คะแนน
2 3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11
ตารางที่ 3.30 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN11
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement
ระบบการติดตามอัตราการสอบผ่าน ตกออก รวมถึงนักศึกษาที่มี
การbenchmark เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น
สถานภาพ Critical, pro 1-3 มีดังนี้
1. ฝ่ายทะเบียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษาไว้
ในระบบ SIS ซึ่งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ
เข้าถึงได้ และได้แจ้งข้อมูลมายังคณะ
2. คณะแจ้งอัตราการสอบผ่านและสถานภาพของนักศึกษามายัง
สาขาวิชาทุกภาคการศึกษา
3. สาขาวิชาแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนทราบในที่
ประชุมสาขาเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็น
ข้อมูลในการติดตามดูแลนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ได้ทาบทาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นคู่เทียบและได้รับการตอบรับแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของ
การร่างเอกสารเพื่อที่หลักสูตรจะได้มีคู่เทียบอย่างเป็นทางการเพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement
สาขาวิชามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อคอยกากับดูแล
การติดตามจานวนนักศึกษาที่ยื่นผล
ติดตาม และให้คาปรึกษาการวางแผนการเรียนของนักศึกษาอย่าง
คะแนนการสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
ใกล้ชิดเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีปัญหาผลการเรียน
และภาษาจีนอย่างต่อเนื่องโดยสาขาวิชา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์และมีแนวโน้มที่จะไม่จบการศึกษาตามแผน
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ผลการดาเนินงาน
รวมถึงการติดตามจานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาจีน ตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาที่หลักสูตรกาหนด
ซึ่งนักศึกษาต้องยื่นคะแนนกับเจ้าหน้าที่ของคณะเพื่อสรุปให้กับ
ฝ่ายทะเบียนต่อไป

รายการหลักฐาน

พื้นที่สาหรับการพัฒนา

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

ทางสาขาได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจบการศึกษาสาหรับ
หลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง 2554) เมื่อปี
การศึกษา 2558 โดยให้นักศึกษาสามารถเลือกสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาเพียงภาษาเดียว และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาใช้ระดับคะแนน PSU English Test ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้น
ไปเพื่อขอสาเร็จการศึกษาได้ซึ่งจากการเพิ่มช่องทางนี้ ทาให้
นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตรงตามเวลามากขึ้น
อย่างไรก็ตามจากการติดตามแนวโน้มการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาในหลักสูตร พบว่ายังคงมีนักศึกษาที่ยังไม่ยื่นคะแนน
ภาษาอังกฤษหรือจีนเพื่อจบการศึกษาอีกจานวน 32 คน
ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการเปิดสอนรายวิชา TOEIC เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ การ
สอนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English
Test ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการสอบ HSK
จากการติดตามจานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์และยื่น
คะแนนไว้กับคณะเรียบร้อยแล้วจานวน 104 คน จากนักศึกษา
ทั้งหมดจานวน 136 คน
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
พื้นที่สาหรับการพัฒนา
ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement
มหาวิทยาลัยและคณะมีการสารวจข้อมูลการได้งานทาจาก
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแต่ละปีซึ่งจะเก็บข้อมูลในช่วงที่นักศึกษา
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ประมาณช่วงเดือนกันยายน –
ตุลาคม) ดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูลการได้งานทาของบัณทิตที่จบในปี
การศึกษา 2560 อย่างไรก็ตามมีข้อมูลการได้งานทาของบัณฑิตใน
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีจานวนร้อยละ 92.9
นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมการนาเสนอผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาได้มีการสอบถามข้อมูลการได้งาน
ทาเบื้องต้นของนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2560 พบว่ามี
นักศึกษาจานวนหนึ่งได้งานทาทันทีหลังจากที่นักศึกษาผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษากลุ่มนี้ได้งานทาตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียน เช่น งานโรงแรม
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and benchmarked for improvement
ประเภทงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นแบบวิจัย
การกาหนดแนวทางการทาวิจัยของ
เชิงปฏิบัติ (Action research) คือ เป็นการวิจัยประยุกต์ใน
นักศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจน และ
ลักษณะที่มุ่งแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ ไป โดยในการจัดการเรียนการ
การกาหนด benchmark เพื่อการ
สอน นักศึกษามีโอกาสได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองตามผลการ
ปรับปรุงพัฒนา
เรียนรู้ที่มุ่งหวัง (Expected learning outcomes) เช่น
นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้การทาวิจัยทางสังคมศาสตร์ในมิติทาง
ภาษา ได้เรียนรู้การทางานร่วมกัน ฝึกความมีวินัย และความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม ได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ (E-
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database) ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากอินเตอร์เน็ตโดยพิจารณาแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและ
สามารถนามาอ้างอิงทางวิชาการได้ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการจากการเขียนรายงานเป็น
ภาษาอังกฤษ ผลงานวิจัยของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้รับ
คัดเลือกให้นาเสนอทั้งระดับคณะและระดับ International
Conference ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ
ให้กับนักศึกษา
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for improvement
สาขาวิชามีระบบการติดตามระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
การติดตามความพึงพอใจของ
ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ และ
stakeholders ทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบ
นายจ้าง ทั้งนี้ ระบบการกากับดูแลระดับความพึงพอใจของ
และการกาหนด benchmark สาหรับการ
นายจ้าง ซึ่งถือเป็น stakeholders หลักของสาขาวิชา ดาเนินการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
โดยคณาจารย์นิเทศและนาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นจุดเด่นและจุดที่
ควรปรับปรุง แก้ไขของนักศึกษามานาเสนอในที่ประชุมสาขาวิชา
เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขต่อไป อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรยังไม่มีระบบการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิตและ
ผู้ใช้บัณฑิตหลังสาเร็จการศึกษาเอง ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ดาเนินการและแจ้งข้อมูลมายังหลักสูตร
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ตารางที่ 3.31 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ปีการศึกษาที่
นักศึกษาเข้าศึกษา
2558
2555
99
2556
109
2557
145
2558
144
2559
2560
-

จานวนนักศึกษาคงเหลือ (คน)
2559
2560
1
1
94
5
141
136
137
133
129
129
105

ตารางที่ 3.32 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
ปีการ
จานวนบัณฑิต (คน)
ศึกษา
ทั้งหมด
ได้งานทา ธุรกิจส่วนตัว/
ศึกษาต่อ
อาชีพอิสระ
2556
61
44
8
2557
94
78
2558
93
43
1
2559
87
72
6
-

2561

จานวนนักศึกษาคงอยู่
(คน)
1
5
54
133
128
105

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาตามแผน (คน)
94
89
82
-

จานวนบัณฑิตทั้งหมด จานวนบัณฑิตที่ได้งาน
ยังไม่ได้งานทา ลบ จานวนที่ศึกษาต่อ ทาและประกอบธุรกิจ
(คน)
ส่วนตัว (คน)
9
61
52
6
94
78
49
92
43
6
84
78

อัตราการได้งานทา
ของบัณฑิต
ร้อยละ 85.24
ร้อยละ 82.90
ร้อยละ 62.80
ร้อยละ 92.90

(กรอกข้อมูล 84 คน)

2560*
หมายเหตุ: ยังไม่มีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2560 จะมีการสารวจช่วงบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ประมาณเดือนกันยายน –
ตุลาคม)
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ตารางที่ 3.33 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี อ่ คุณภาพบัณฑิต
ปีการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คุณธรรม
ความรู้ความสามารถ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
จริยธรรม
บุคคล
2557
4.34
4.35
4.41
4.37
4.24
2558
2559
2560
2561

เฉลี่ยรวม
4.34
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
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บทที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
จุดแข็ง
( 5 ประเด็น)
1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่สกอ. กาหนด
2. มีระบบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินที่ชัดเจนและเป็นระบบ
3. มีระบบการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร
4. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
5. การกาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพื่อประกันคุณภาพของนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
( 5 ประเด็น)
1. การสารวจความต้องการของ Stakeholders จากทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและระบบติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2. ดาเนินการร่างเอกสารเพื่อกาหนด benchmark อย่างเป็นทางการ
3. การบูรณาการงานสอนกับงานวิจัย
4. จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร
แนวทางการพัฒนา
การกาหนดระบบการสารวจความต้องการของ Stakeholders จากทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและระบบติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
รวมถึงดาเนินการร่างและเตรียมเอกสารที่ชัดเจนกับคู่เทียบ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) ที่ได้ทาบทามอย่างไม่เป็นทางการไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อที่หลักสูตรจะได้มีคู่
เทียบอย่างเป็นทางการและมีแนวทางที่ชัดเจนในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป นอกจากนี้ หลักสูตรควรหา
แนวทางในการกระตุ้น และสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและ
คุณภาพในภาพรวมแก่หลักสูตร
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชุด
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล
จำนวน จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
หลักสูตร -ระดับปริญญำตรี
(7)
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
-จำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งทั้งหมด
จำนวน จำนวนหลักสูตรที่จดั กำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง
หลักสูตร -ระดับปริญญำตรี
นอกที่ตั้ง -ระดับ ป.บัณฑิต
(6)
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
จำนวน จานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
นักศึกษำ -จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี
(6)
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก
จำนวน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
อำจำรย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
จำแนก
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
ตำม
-จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ตำแหน่ง ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
ทำง
-จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
วิชำกำร
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
และ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งอาจารย์
คุณวุฒิ
กำรศึกษำ -จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ
(20)
-จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ
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-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ
คุณวุฒิ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อำจำรย์ -ระดับปริญญำตรี
ประจำ
-ระดับ ป.บัณฑิต
หลักสูตร -ระดับปริญญำโท
(12)
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
-ระดับปริญญำตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
ผลงำน จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทำง
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
วิชำกำร สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
ของ
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
อำจำรย์ สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำง
ประจำ วิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
หลักสูตร คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
(20)
วิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
นำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทัว่ ไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
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-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั แิ ละจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร
-ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมทีไ่ ด้รบั กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว
-ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
-ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน

58
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-ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

กำรมี
งำนทำ
ของ
บัณฑิต
(11)

-ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สสู่ ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
-จำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำร
อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทตี่ อบแบบสำรวจเรื่องกำรมีงำนทำ
ภำยใน 1 ปี หลังสำเร็จกำรศึกษำ
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทไี่ ด้งำนทำภำยใน 1 ปีหลังสำเร็จ
กำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพอิสระ)
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทปี่ ระกอบอำชีพอิสระ
-จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนทำก่อนเข้ำศึกษำ
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-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทมี่ ีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจำอยู่
แล้ว
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทศี่ ึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทอี่ ุปสมบท
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทเี่ กณฑ์ทหำร
-เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้
งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย)
-ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ผลงำน จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ทำง
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิชำกำร -จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ทมี่ กี ำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ของ
-จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
ผู้สำเร็จ วิชำกำรระดับชำติ
กำรศึกษ -จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
ำระดับ วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ปริญญำ ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
โท (16) ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัทำเป็นประกำศให้
ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่ อก
ประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศ
ให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบตั ร
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สสู่ ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

4.34

101

ลาดับ
ที่
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104

105

106
107
108
109

ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
-จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็น
วงรอบประเมิน)
ผลงำน จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ทำง
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิชำกำร -จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
ของ
วิชำกำรระดับชำติ
ผู้สำเร็จ -จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
กำรศึกษ วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ำระดับ ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ปริญญำ ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
เอก (15) พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัทำเป็นประกำศให้
ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่ อก
ประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัทำเป็นประกำศให้
ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่ อก
ประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบตั ร
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สสู่ ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
102

ลาดับ
ที่
110

ชุด
ข้อมูล

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

นักศึกษำ
เต็มเวลำ
เทียบเท่ำ
(7)

จำนวน
เงิน
สนับสนุน
งำนวิจัย
(24)

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
-จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็น
วงรอบประเมิน)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
-ระดับอนุปริญญำ
-ระดับปริญญำตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

377.42
377.42

579,073
579,073

5
5

4
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ลาดับ
ที่
147
148
149
150

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

163
164
165
166

167
168

ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่
อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั แิ ละจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

1

1

2

2
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ลาดับ
ที่
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผำ่ นกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทมี่ ีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

1

1
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ลาดับ
ที่
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
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