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ค าน า 
 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2560 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สาธารณชน เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  

ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงานเป็นช่วงปีการศึกษา  2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560  – 31 
กรกฎาคม 2561) 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้  สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงาน  จุดอ่อน         
จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรค ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ           
ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหาร การผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา   
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานตามด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในรอบ
ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561) และได้จัดท ารายงานประเมินตนเองและผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN QA 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ทั้ง 11 

ด้าน ดังนี้ 
1. AUN 1: Expected Learning Outcomes – ELO (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
2. AUN 2: Program Specification (ข้อก าหนดของหลักสูตร) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
3. AUN 3: Program Structure and Content (โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
4. AUN 4: Teaching and Learning Approach (แนวทางการเรียนการสอน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
5. AUN 5: Student Assessment (การประเมินผู้เรียน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
6. AUN 6: Academic Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
7. AUN 7: Support Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
8. AUN 8: Student Quality and Support (คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
9. AUN 9 Facilities and Infrastructure (สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
10. AUN 10: Quality Enhancement (การส่งเสริมคุณภาพ) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
11. AUN 11: Output (ผลผลิต) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2 
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บทที่ 1 
ส่วนน ำ 

 
1. ประวัติโดยย่อของหลักสูตร 

ในยุคของข้อมูลข่าวสารดิจิตอล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ท าให้ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ธุรกิจต้องปรับตัวและพยายามด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จได้ รวมทั้งเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
อย่างไรก็ตามปัจจุบันทรัพยากรบุคคลทางธุรกิจที่มีคุณภาพยังขาดแคลน ดังนั้น การผลิตบุคลากรด้าน
บริหารธุรกิจจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านธุรกิจของโลกปัจจุบัน
และให้ทัดเทียมกับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยชุมชนสุ
ราษฎร์ธานี ได้น าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรฯ เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจ านวนมาก และมีจ านวนผู้สนใจเลือก
เรียนแผน ก แบบ ก 2 เพ่ิมข้ึนในทุกปี ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการได้ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน โดยเป็นอาจารย์ผู้สอน เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ จะเห็นได้ว่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการมีความพร้อมด้านบุคลากร มีคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาการด้านบริหารธุรกิจในการเรียน
การสอน การท าวิจัย เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปและสังคม และ
เป็นก าลังส าคัญในการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในปีการศึกษา 2557 
 
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 

การเปิ ดหลั กสู ตรบริห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ตของคณ ะศิลปศาสตร์และวิทยาการจั ดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีจุดประสงค์เพ่ือผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้าน
บริหารธุรกิจที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการสร้างความเป็นเลิศ 
(Excellence) ในการวิจัยเพ่ือเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งสามารถประยุกต์เอาหลักการทฤษฎี
ทางบริหารธุรกิจมาแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ต้องเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจได้ และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ผู้เรียน
สามารถบูรณาการผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบริหารธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยยึด
หลักการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความส านึกรับผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเองและ
สังคม 

2.2 ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถน าการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ 
2.3 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญหลักการและทฤษฎีการบริหารธุรกิจ สามารถคิดวิเคราะห์ 

ประยุกต์และบูรณาการเพ่ือน าไปพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตได้ 

2.4 ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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2.5 ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รวมถึงสามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม 

 
3. โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร 

 
ภำพที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 
 
4. นโยบำยกำรประกันคุณภำพของสำขำวิชำ 

4.1 กำรบริหำรหลักสูตร  
4.1.1 กรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
4.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน 

ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

4.1.3 มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตาม
ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

4.1.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลให้การบริหารงาน
หลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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   4.2. กำรบริหำรทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน  
4.2.1 กำรบริหำรงบประมำณ 

4.2.1.1 มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี ให้ กั บหลักสู ตร เพ่ื อจัดหา ต ารา สื่ อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4.2.1.2 คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
เพ่ือให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณ
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้มากท่ีสุดอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.2 ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม  
มหาวิทยาลัยฯมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการ
และด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆกับหอบรรณ
สารสนเทศของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่วนระดับคณะฯ มีหนังสือต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้
คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงโดยอุปกรณ์การสอน
ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
4.2.3 กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับหอบรรณสารสนเทศของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในการจัดซื้อหนังสือ
และต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียน
การสอนโดยการส ารวจความต้องการหนังสือดังกล่าวจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษแต่
ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ในส่วนของคณะฯ 
จะมีห้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือต าราหรือวารสารเฉพาะทางและคณะฯจะต้องจัดสื่อการ
สอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์เพ่ิมเติม 
4.2.4 กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร 

4.2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง                                                            
4.2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 
  4.3 กำรบริหำรคณำจำรย์ 
    4.3.1  กำรรับอำจำรย์ใหม่ 

4.3.1.1 เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายใต้สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจจึงบริหารอาจารย์
จากอาจารย์ของภาควิชาที่มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

4.3.1.2 อาจารย์ที่ได้รับเชิญให้สอนครั้งแรกจะได้รับการประชุมชี้แจงรับคู่มือ
นักศึกษาในวันปฐมนิเทศพร้อมนักศึกษา (กรณีสอนภาคการศึกษาที่ 1) และหรือ ถูกเชิญให้
เข้าร่วมประชุมฟังอธิบาย แนะน ารายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการประชุมอาจารย์ผู้สอนที่จัด
ทุกสิ้นภาคการศึกษา (กรณีสอนในภาคการศึกษาท่ี 2) 

   4.3.2  กำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์ในกำรวำงแผน กำรติดตำมและทบทวนหลักสูตร  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร สัมมนาร่วมกัน
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ออกแบบ และร่วมมือกันท างาน โดยหลักสูตรจะรับผิดชอบวางแผน
ติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

   4.3.3  กำรแต่งตั้งคณำจำรย์พิเศษ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสนับสนุนและจัดให้มีอาจารย์พิเศษที่คัดเลือกจาก

นักธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติและ/หรือศิษย์เก่าที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัยมาให้ความรู้ เพ่ิมเติมจากทฤษฎีในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติและความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและ
อาจารย์พิเศษเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 
 4.4 กำรบริหำรบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  
   4.4.1 กำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.4.2  กำรเพิ่มทักษะควำมรู้เพื่อกำรปฏิบัติงำน 

ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
 

  4.5 กำรสนับสนุนและกำรให้ค ำแนะน ำนักศึกษำ  
   4.5.1 กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร และอ่ืนๆ แก่นักศึกษำ  

4.5.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือแนะน าดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
เกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและเรื่องอ่ืนๆ ตั้งแต่แรกเข้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปจะท า
หน้าที่จนกว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

4.5.1.2  เสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทันทีที่นักศึกษาได้หัวข้อที่ศึกษาและมีอาจารย์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ภายในปีการศึกษาที่ 
1) 

4.5.1.3 ก าหนดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.5.1.4 จัดอบรมความรู้เพ่ิมเติมแก่นักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งวิธีการเขียนบทความวิจัย 

    4.5.2  กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ   
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
  4.6 ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคม และ/หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

4.6.1 ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพ่ือได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี โดยการวิจัยหรือการจัดสัมมนาทางวิชาการกับองค์กรภายนอก 
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน) และผู้ใช้บัณฑิต 

4.6.2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ทุก 5 ปีการศึกษา) 
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  4.7 ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

- X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

- X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - X X X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด ำเนินกำร (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี X X X X X 
หมายเหตุ  ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  
5.1 โครงสร้ำงหลักสูตร รายละเอียดตามแผนการศึกษาดังนี้ 

 

6 รำยวิชำ แผน ก แบบก 1 แผน ก แบบก 2 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

รวม 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 
            หมายเหตุ: รายวิชาเสริมพ้ืนฐานเป็นรายวิชาที่ต้องการปรับพ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจแก่นักศึกษาก่อน
เรียนรายวิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
5.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้สอน 

 

ที ่
เลขประจ ำตัว

ประชำชน 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร ชื่อ-สกุล 

วุฒิกำรศึกษำระดับ 
ตรี-โท-เอก (สำขำวิชำ),                    

สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ, 
ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

ภำระงำน
สอนและ

ผลงำนทำง 
วิชำกำร 

1 3-9007-
00532-10-9 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายสุวิต ศรีไหม* ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์, 
2541 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย, 2547 
Ph.D. (Management and 
Accounting), Lincoln University, 
New Zealand, 2555 

มคอ.2
ภาคผนวก ง 

 

2 4-1017-
00092-55-5 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวเกษรา
ภรณ์ สุตตาพงค์ 

สส.บ. (สารสนเทศศึกษา), ม.วลัย-
ลักษณ์, 2546 
กจ.ม. (การจัดการ), ม.มหิดล, 2548    
Ph.D. (Management), Huazhong 
University of Science and 
Technology, China, 2556 

มคอ.2
ภาคผนวก ง 

 

3 3-9298-
00106-07-0 

อาจารย์ นางนนทิภัค  
เพียรโรจน์* 

บธ.บ. (การตลาด), ม.สงขลา-
นครินทร์, 2539 
M.B.A. (Marketing), ม.อัสสัมชัญ, 
2543 
Ph.D. (Marketing), ม.อัสสัมชัญ, 
2555 

มคอ.2
ภาคผนวก ง 

 

4 3-9011- อาจารย์ นางสาวยุวดี ลีเบ็น บธ.บ. (วิทยาการจัดการ), ม.สงขลา- มคอ.2



9 
 

ที ่
เลขประจ ำตัว

ประชำชน 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร ชื่อ-สกุล 

วุฒิกำรศึกษำระดับ 
ตรี-โท-เอก (สำขำวิชำ),                    

สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ, 
ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

ภำระงำน
สอนและ

ผลงำนทำง 
วิชำกำร 

00650-96-9 นครินทร์, 2549 
ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร), 
ม.เกษตรศาสตร์, 2551 
Ph.D. (Agribusiness 
Management), Asian Institute of 
Technology,  2556 
 

ภาคผนวก ง 
 

5 3-1009-
01576-94-1 

อาจารย์ นางสาวฬุลิยา *  
ธีระธัญศิริกุล 

B.Sc. (Accounting), ม.กรุงเทพ, 
2535 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), ม.วลัยลักษณ์, 
2545 
Ph.D. (Management), Asian 
Institute of Technology, 2555 

มคอ.2
ภาคผนวก ง 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ปีการศึกษา 2560 จัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้สอนในทุกรายวิชา 

5.3 นักศึกษำ และอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
ตำรำงท่ี 2 แผนกำรรับนักศกึษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี 

จ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 2560 2561 
แผน ก แบบ ก1 และ ก2 

ชั้นปีที่ 1 7 - 2 - 3 
ชั้นปีที่ 2 - 5 4 2 2 

รวม 7 5 5 2 5 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 1 1 3 5 
5.4 ศิษย์เก่ำ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2557 มีผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ปี 2558 จ านวน 1 คน ปี 2559 จ านวน 1 คน และปกีารศึกษา 2560 3 คน ทั้ง 5 คนเป็นผู้
ท างานแล้วก่อนเข้าศึกษา 
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5.5 งบประมำณ 
 งบประมำณรำยรับ (หน่วยบำท) 

รำยละเอียดรำยรับ 
 

ปีงบประมำณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย* ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 
ค่าบ ารุงการศึกษา 

     
102,750  

      
60,750  

     
174,000  

     
121,500  

     
174,000  

     
121,500  

     
174,000  

     
121,500  

     
174,000  

     
121,500  

ค่าลงทะเบียน 
     
227,250  

     
269,250  

     
486,000  

     
538,500  

     
486,000  

     
538,500  

     
486,000  

     
538,500  

     
486,000  

     
538,500  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล** 

     
900,000  

     
900,000  

     
936,000  

     
973,400  

   
1,012,30
0  

   
1,052,80
0  

   
1,094,90
0  

   
1,138,70
0  

   
1,184,20
0  

   
1,231,60
0  

รวมรายรับ 

   
1,230,00
0  

   
1,230,00
0  

   
1,596,00
0  

   
1,633,40
0  

   
1,672,30
0  

   
1,712,80
0  

   
1,754,90
0  

   
1,798,70
0  

   
1,844,20
0  

   
1,891,60
0  

จ านวนนักศึกษาต่อ
คน 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
*ค่าธรรมเนยีมการศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
**เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค านวณจากค่าจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน + เงินเลื่อนขั้นร้อยละ 4 ต่อรอบการประเมิน 

  
 งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วยบำท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมำณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ก. งบด าเนินการ           
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร      2,007,500       2,133,500       2,307,100       2,495,000       2,698,100  
   - เงินเดือนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร      1,800,000       1,909,400       2,065,100       2,233,600       2,415,800  
   - เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจ า
หลักสูตร        207,480         224,078         242,005         261,365         282,274  

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน(ไม่รวม 3)        408,000         756,000         756,000         771,000         771,000  
   - ค่าสอน + ค่าตอบแทน
วิทยากร        270,000         270,000         270,000         270,000         270,000  

   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่          15,000           15,000           15,000           30,000           30,000  

   - ค่าจัดท าเอกสาร          30,000           60,000           60,000           60,000           60,000  
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หมวดเงิน 
ปีงบประมำณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ก. งบด าเนินการ           
   - ค่าเอกสารส่วนกลาง            3,000             6,000             6,000             6,000             6,000  

   - ค่าจัดสอบ                -             15,000           15,000           15,000           15,000  

   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์                -           300,000         300,000         300,000         300,000  

   - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน          90,000           90,000           90,000           90,000           90,000  

3. ทุนการศึกษา                -                   -                   -                   -                   -    

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย        483,100         577,900         612,620         653,200         693,800  

รวม (ก)      2,898,600       3,467,400       3,675,720       3,919,200       4,162,900  

ข.งบลงทุน           

ค่าครุภัณฑ์        400,000         400,000         100,000         100,000         100,000  

รวม (ข)        400,000         400,000         100,000         100,000         100,000  

รวม (ก) + (ข)      3,298,600       3,867,400       3,775,720       4,019,200       4,262,900  

จ านวนนักศึกษา               15                30                30                30                30  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา        219,900         128,900         125,900         134,000         142,100  
  

 
5.6 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีห้องสมุดประจ าทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแต่ละแห่งได้ดาเนินการ
จัดหาหนังสือตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ ยกเว้นวารสารออนไลน์
หรือฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จัดหาโดยห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านการคัดเลือกหรือพิจารณาจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดซึ่งสามารถใช้ร่วมกัน
ได้ทั้ง5 วิทยาเขต 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ตารา วารสาร และฐานข้อมูล ที่
ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ 
3. การเสนอ รายการวัสดุและครุภัณฑ์ 
4. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้น าข้อมูลมาจัดการขอเปิดรายวิชา และ
ห้องอาคารสถานที่ในการก าหนดห้องปฏิบัติการทั้งทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการทาง
ภาษา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยปัจจุบันมีห้องทางปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ 300 คน ปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 
2 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ 110 คน 
5. ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ท าการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
เป็นระจ าทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเริ่มและช่วงเที่ยง พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์
ใหม่ทดแทนที่ช ารุด โดยมีการวางแผนจัดซื้อเป็นรายปี โดยน าข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับจ านวน
นักศึกษาที่เพ่ิมในแต่ละปีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อและทดแทน 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
(การเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย 

หรือเขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่
เขียนบรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือน าไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้) 
 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังตอ่ไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไมม่ีเอกสาร ไม่มีแผน
หรือไมม่ีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ตอ้งปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไมไ่ดเ้ริ่มด าเนนิการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกับการปฏิบัติ หรือมีการ
ด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียง
เล็กน้อยสามารถท าใหม้ีคุณภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ ์ มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสตูรตามเกณฑ์ 
5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ

ด าเนินการทีม่ีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ ์
มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสตูรดีกว่าเกณฑ ์

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบตัิในระดบัโลกหรือแนว

ปฏิบัติช้ันน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบตัิในระดบัโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 
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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 programme 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 programme expected learning outcomes. 

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 1 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ตารางท่ี 3.2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN1 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university 
การเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 สอดคล้องกับพันธกิจของของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเสาหลักทางปัญญาของภูมิภาคด้านการ
จัดการ ภาษา และการท่องเที่ยวโดยบัณฑิตของคณะฯ จะมีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเอกของ
ตนเองแล้วยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมุ่งเน้นปลูกจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดแรงงานทั้งนี้ได้มีกรรมการบริหารหลักสูตรได้มี
การพิจารณาวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะในการก าหนดด้วย โดยได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตอบสนอง
วิสัยทัศน์ทั้ง ของมหาวิทยาลัย และ ของคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยน ากรอบที่
ก าหนดโดย สกอ. และมหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้ 5 ด้านของผลการเรียนรู้ที่ส าคัญของหลักสูตร ไว้ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2)ด้านความรู้ 3)ด้านทักษะทางปัญญา 4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ5)ด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
 
มคอ.2 
 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes 
หลักสูตรได้น าการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภาพรวมส าคัญตามวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของทั้งมหาวิทยาลัยและคณะ 
ดังตารางผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังและตารางผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้
และทักษะเฉพาะด้าน โดยกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ในทุกรายวิชาของ
หลักสูตร และได้น าไปจัดท า มคอ.3 แต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2560 มี 3 รายวิชา ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 (รหัส 59) คือ 
926-516 การการจัดการเชิงกลยุทธ์  926-523 สัมมนา 1 และ926-524  สัมมนา 2 มีอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 3 รายวิชา แต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดและอาจารย์ผู้สอนแจ้งให้
นักศึกษาโดยแจกมคอ.3ในทุกรายวิชา  

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
มคอ.2 
มคอ.3 
 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้น าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจ
จ านวนมาก และมีจ านวนผู้สนใจเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 เพิ่มขึ้นในทุกปี ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรทางบริหารธุรกิจโดยเน้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจที่

มคอ.2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีการบริหารธุรกิจ โดยจะต้องสามารถวิเคราะห์ บูรณาการและพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจที่ทันสมัย
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ควบคู่ไปการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง 5 ด้านและสอดรับกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆที่
ต้องการบุคคลากรที่จบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  พนักงาน หัวหน้าแผนก 
หัวหน้าส่วนและ/หรือผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน/ภาครัฐในด้านการจัดการทั่วไป การตลาด การพัฒนาแผนและนโยบาย 
การเงินการบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคลผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และ/หรือ เจ้าของกิจการและที่ส าคัญ
สถาบันการศึกษาท่ียังขาดแคลนนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ  
ปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี (2557-2561) ทางหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรม
ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ นักวิชาการและ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ได้สอบถามพูดคุยกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม น าไปสู่การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ของ
หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2562 

 
จากการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรได้น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านและ
จัดรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 
2557 **หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างการด าเนินการ) ดังตาราง 
 

ELO วัตถุประสงค ์ รายวิชา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรมและความส านึก

รับผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเองและสังคม 
รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-503 ธรรมาภิบาลทางธรุกิจและความรับผดิชอบต่อสังคม 
รายวิชาบังคับ 
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์                                                                                   

ด้านความรู้ 
 

2.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถน าการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาธุรกิจ 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ 
รายวิชาบังคับ  



29 
 

ELO วัตถุประสงค ์ รายวิชา 
  926-521 ระเบียบวิธีวิจัย 1 

926-522 ระเบียบวิธีวิจัย 2 
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 
926-531 วิทยานิพนธ ์
926-532 วิทยานิพนธ์ 

ด้านทักษะทางปัญญา 3.ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญหลักการและทฤษฎีการ
บริหารธุรกิจ สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์และบูรณาการ
เพื่อน าไปพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตได้ 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ                                       
รายวิชาบังคับ 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์                                                                                   
926-514  การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ ์
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบ และสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพ
บริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
รายวิชาบังคับ 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์                                                                                   
926-514  การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ ์
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ELO วัตถุประสงค ์ รายวิชา 
  926-523 สัมมนา 1 

926-524 สัมมนา 2 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
รายวิชาบังคับ 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์                                                                                   
926-514  การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ ์
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 
926-531 วิทยานิพนธ ์
926-532 วิทยานิพนธ์                 
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ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแบ่งออกเป็นความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
 

ผลการเรียนรู้ ความรู้และทักษะทั่วไป ความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

  

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์การบริหารธุรกิจและศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถท่ีทันสมยัใน
การจัดการ 

  

3.ประยุกต์ใช้ความรู้ในการค้นคว้างาน  คิดวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนางานธุรกิจ 

  

4.ท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผดิชอบ และสามารถ
พัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกจิของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  

5.สื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
รวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
เทคนิคการสื่อสารทีเ่หมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum Mapping) 

 

รายวิชา 1 2 3 4 5 

926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ      

926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ                                            

926-503 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผดิชอบต่อ 
               สังคม 

     

926-511 การบัญชีบรหิาร      

926-512 การจัดการการตลาด                    

926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์               

926-514 การจัดการด าเนินงาน                                       

926-515 การจัดการการเงิน         

926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์      

926-521 ระเบยีบวิธีวิจัย 1      

926-522 ระเบยีบวิธีวิจัย 2      
926-523 สัมมนา 1      

926-524 สัมมนา 2      

926-531 วิทยานิพนธ์       

926-532 วิทยานิพนธ์       
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

2. Programme 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 programme and its study elements. 

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางท่ี 3.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 2 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ตารางท่ี 3.4 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN2  

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ได้จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ได้น า
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านมาเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ไม่มีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
จ านวน 2 คน และมีนักศึกษาตกค้าง (รหัสนักศึกษา 2557 เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์) จ านวน 3 คน กรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 2 คน และปรับการ
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ELOs โดยเฉพาะรายวิชา 926-523 สัมมนา 1 และ 926-524  สัมมนา 2 ที่มี
การบูรณาการประเด็นด้านบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการบูรณาการในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท างานวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ในปัจจุบัน 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
มคอ.3 
 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นวิชาปรับพื้นฐานก่อน
การเรียนรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตร โดยได้สอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมนักธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง
ผลกระทบของจริยธรรมต่อการบริหารธุรกิจในประเทศไทยและในระบบเศรษฐกิจโลก ส าหรับรายวิชาบังคับของหลักสูตร
ครอบคลุมทุกหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันและมีรายวิชากลยุทธ์ธุรกิจและรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือการแสดงความเห็น และการตัดสินใจ มีการจัดกิจกรรมในลักษณะ
บูรณาการวิชาการในรูปแบบของการจัดท าวิทยานิพนธ์ เพื่อประมวลความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 2 คนที่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามแผนการ
ศึกษาช้ันปีที่ 2  หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นรายบุคคล โดยใช้กรณีศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง  การฝึกปฏิบัติ 
(Learning by Doing) และการน าเสนอหน้าช้ันแบบมืออาชีพที่มีการซักถามและตอบข้อสงสัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพบริหารธุรกิจ  ตลอดจนส่งเสริมนักศึกษาได้เส่งผลงาน
วิชาการน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน MICE การท่องเที่ยวและการจัดการ (LAMS MICE) ซึ่งจัด
โดยคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ จ านวน 1 คน อีก 1 คน ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCIซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท้ัง 2 คน  
 

มคอ.2 
มคอ.3 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรไดม้ีการปรับปรุงข้อมูลหลักสตูรที่เป็นปัจจุบัน โดยได้มีการเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของ
หลักสตูร ได้แก่ 1) ผู้สนใจทั่วไป นกัศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ได้รับทราบข้อมูลผ่านทางเเว็บไซต์บณัฑิตวิทยาลัยและเว็บไซต์
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 2) สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคใตต้อนบน ได้รับทราบข้อมลูผ่าน
ทางแผ่นพับประชาสมัพันธ์หลักสตูร และ3) คู่มือนักศึกษาเพื่อแจกให้นักศึกษาทุกคน 

เว็บไซต์บณัฑติวิทยาลยั 
เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร (งานประชาสัมพันธ์) 
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Program Specification) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ:   Master of Business Administration Program  
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                  (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration  
 2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย): บธ.ม. 

 (ภาษาอังกฤษ):   M.B.A. 
3.  วิชาเอก   ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   36-42 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  36          หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  42          หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท 

 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

5.3. การรับเข้าศึกษา 
 ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

             ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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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 programme's expected learning 
outcomes is clear. 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางท่ี 3.5 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN3 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ตารางท่ี 3.6 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN3 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติได้ออกแบบรายวิชาและสาระวิชาในหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติเสนอหลักสูตรผ่าน
กระบวนการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นครบถ้วน และไดร้ับการรับรองมาตรฐานหลักสตูรจากสกอ.ในปี 2558 โดยมีโครงสร้างหลักสตูร   ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 กลุ่มรายวิชาและตามแผนการศึกษาดังนี ้

รายวิชา แผน ก แบบก 1 แผน ก แบบก 2 

วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกติ ไม่นับหน่วยกติ 

วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกติ 24 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

รวม 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 
หลักสูตรได้ก าหนดการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะด้านเฉพาะด้านสู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
-รายวิชาเสริมพื้นฐาน จ านวน 3 รายวิชา (รายวิชาเสริมพื้นฐานเป็นรายวิชาที่ต้องการปรับพ้ืนฐานทางบริหารธรุกิจแก่นักศึกษาก่อนเรยีน
รายวิชาบังคับของหลักสตูรโดยไมน่ับหน่วยกิต) สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไป 2 รายวิชา และความรู้และทักษะเฉพาะด้าน1 
รายวิชา 
-รายวิชาบังคับ จ านวน 10 รายวิชา สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไป3 รายวิชา และความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน7 รายวิชา 
-รายวิชาวิทยานิพนธ ์สอดคล้องกบัความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 
ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นจึงได้มกีารทบทวนการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูรโดยเน้น
การบูรณาการความรูด้้านบริหารธรุกิจควบคู่กับการวิจยัซึ่งเป็นเอกลกัษณ์และอตัลักษณ์ที่หลักสูตรก าหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในอนาคต และใช้ในการออกแบบหลักสูตรปรบัปรุง ปีการศึกษา 2562 
 
 

มคอ.2 
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรไดม้ีการวิเคราะห์และจดักลุ่มรายวิชาทัง้หมดของหลักสตูรเพื่อใหส้อดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ดังตารางโครงสร้าง มคอ.2 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสตูรตามผลการเรยีนรู ้และได้ประชุมกรรมการบรหิารหลักสตูรเพื่อก าหนดการพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลในแต่ละด้าน เพื่อจดัท าหลักสตูรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ได้มีการทบทวนและด าเนินการปรับการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรูสู้่ทุกรายวชิาในหลักสูตร โดยแบ่งความรับผดิชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง เพื่อการน าผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง
ของแต่ละรายวิชามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมและการวัดประเมนิผลการเรยีนรู้จริงได้ในทุกรายวิชา 

(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสตูรได้จดัการการศึกษาแบบแผน ก แบบ ก 2 ใน 2 ช้ันปี โดยจัดล าดับตามความส าคัญของรายวิชาโดยเริม่ต้นจากจัดการเรยีนการ
สอนภาคฤดรู้อนส าหรับชั้นปีที่ 1 กลุ่มรายวิชาเสริมพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ (ส าหรับนักศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรสีาขาอ่ืนท่ี
ไม่ใช่สาขาบรหิารธรุกิจ) และรายวชิาเสริมพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องโดยใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ปีการศึกษาท่ี 1 นักศึกษาเรียนในรายวิชาบังคับ และภาคเรียนท่ี 2 ต้อง
ลงรายวิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 3 หน่วยกิต ในการขออนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามก าหนด ปีการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาเรียนในรายวิชาบงัคับ 2 รายวิชา และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงปี
การศึกษา 2562 ได้ปรับการจัดการศึกษาโดยมีทั้งแบบแผน ก แบบ ก 2และแบบแผน ข เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
สถานประกอบการ รวมถึงการปรบัล าดับรายวิชาให้สอดคล้องกับท้ัง 2 แผนการศึกษา (แบบแผน ก แบบ ก 2และแบบแผน ข) 

มคอ.2 
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 
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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: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

responsibly in the learning process; and 
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 

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

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn 
and instil 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.). 

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN4 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ตารางท่ี 3.8 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  “การจัดการศกึษาตาม แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 
คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพือ่ให้พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดตีามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
โดยใช้กระบวนการจัดการ เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผูเ้รียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา 
จากความต้องการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการแก้ปญัหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรยีนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลง การเรยีนรู้จึงไม่ได้หยุด
อยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
ด้วย” ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซตข์องมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้
ทราบแนวทางการจัดการศึกษา โดยให้ทุกคณะ/หน่วยงาน น าไปประยุกต์ใช้ในการจดัการศึกษา รวมถึงการประกันคณุภาพ
การศึกษาด้วย ซึ่งจากปรัชญาการศึกษาดังกล่าว หลักสูตรได้น ามาประยุกต์ใช้และทบทวนในการเรยีนการสอนการของ
หลักสตูร ซึ่งปรัชญาหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 คือ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทีม่ีความเช่ียวชาญหลักการ ทฤษฎีการ
บริหารธรุกิจ และการวิจัยโดยมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ และบรูณาการ เพือ่น าไปปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจบุัน และแนวโน้มในอนาคต มุ่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและความส านึกรบัผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเองและสังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และได้สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม ่ และน าปรัชญา
หลักสตูรแขวนไว้ในเว็ปไซดค์ณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ  
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสตูร ปีการศึกษา 2562  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรได้น า
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มาใช้ในการก าหนดปรัชญาหลักสูตรใหส้อดคล้องในการจัดการเรียน
การสอนสู่การจดัการศึกษาที่มุ่งเนน้ผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ คือ การจัดการเรยีนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็น
ฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรูโ้ดย
การบริการสังคม (Service Learning) และยดึพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อน 
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ  
 
 

มคอ. 2 
มคอ. 3  
มคอ. 5  
เว็ปไซดม์หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
ในการจัดสรรรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมกรรมการบรหิารหลักสูตรเพื่อ
มอบหมายรายวิชาสอนและพูดคยุถึงวัตถุประสงค์ของรายวิชา รวมทัง้กระบวนการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ควร
จะมีให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 2 คน ต้องลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการศึกษาในภาค
เรียนที่ 1/2560 จ านวน 2 รายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ประชุมวางแผนร่วมกับอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชา
สัมมนา ในกิจกรรมการเรยีนการสอนที่มีการบูรณาการประเด็นด้านบริหารธรุกิจในสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ใน
อนาคต รวมถึงการบรูณาการในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) 
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท างานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร นอกจากน้ีในการประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรได้ก าหนดวาระประชุมในการติดตามผลการจัดการเรยีนการ
สอนในแต่ละรายวิชาและการติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปีการศึกษา 2557 ท่ีตกค้าง
จ านวน 3 คน และทั้ง 3 คน ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2560 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ 
มคอ.2 
มคอ.3 
 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
ในการจัดการเรียนการสอนไดม้อบหมายให้นักศึกษาสืบค้นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยจากฐานข้อมูลงานวิจัยท่ี
มหาวิทยาลยัไดซ้ื้อไว้ ท้ังฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ แตล่ะรายวิชาได้ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง อ่าน สรุป และอภิปราย ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งเป็นกระบวนการคน้หาข้อมูลและสืบค้น
ความจริงจากเอกสาร พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลทีส่อดคล้องกับทฤษฎีของบทความนั้นๆ รวมทั้งพูดคุยเรื่องทีเ่ป็น
ปัจจุบันทางบริหารธรุกิจ ท าให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

มคอ. 2  
มคอ. 3 
 

 
ตารางที่ 3.9 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

โครงการ / ประเทศ (ถ้าสามารถระบุได้) จ านวนนักศึกษานานาชาติ (คน) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน) 
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนต่ า

กว่า 4 สัปดาห ์
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาต่ ากว่า 4 สัปดาห ์

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 

-     
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ตารางที่ 3.10 รายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning) 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ร้อยละของการจัดการ

เรียนการสอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา 

ลักษณะกจิกรรม รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก

ในรายวิชา 

ลักษณะกจิกรรม 

 926-531 Thesis 100 นักศึกษาท างานวิจัยตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษา
มอบหมายและรายงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกเดือน 

1.  926-531 Thesis  100 นักศึกษาท างานวิจัยตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษา
มอบหมายและรายงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุก
อาทิตย์/เดือน 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

2. Infostering 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตารางท่ี 3.11 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN5 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
[8] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ตารางท่ี 3.12 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN5 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
ในการศึกษาปี 2560 มีนักศึกษารวม 5 คน เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 รหัส 2559 จ านวน 2 คน และปีการศึกษา 2557 จ านวน 
3 คน ในส่วนการประเมินการจดัการเรยีนการสอนและการประเมินหลักสตูรตามปฏิทินการศึกษาถูกก าหนดโดยวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ มีระบบและกลไกในการประเมินวิทยานิพนธ์โดยด าเนินการตามระเบียบของบณัฑิตวิทยาลัยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1. รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ.5 จ านวน3รายวิชา
(ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์) โดยมีการรายงานผ่านระบบ TQF Online มีกรอบระยะเวลาในการรายงานตามปฏิทิน
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสตูร หัวหน้าสาขา และอนุมัตโิดยคณบดี 
2. คณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ที่ไดร้ับการเสนอช่ือโดยหลักสูตรได้ด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560เป็นจ านวน 3 รายวิชา (ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์) 

มคอ.2 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มคอ. 5 
 
มคอ. 5 จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ สัมมนา 1, สัมมนา 2 และ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
หลักสตูรได้ก าหนดวิธีการให้เกรดนักศึกษาไว้ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน
โดยรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดการให้เกรดไว้ดงันี้ 

1. รายวิชา สัมมนา 1, สัมมนา 2 และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้เกรด A, B, C, D, E 
2. วิชาวิทยานิพนธ์ ให้เกรดตามความก้าวหน้าของผลงานโดยหลักสตูรได้ก าหนดเกณฑ์การให้หน่วยกิตในรายวิชา

วิทยานิพนธ์และท าความเข้าใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน 
ทัง้นี้ในรายวิชาสัมมนา 1, สัมมนา 2 และ การจัดการเชิงกลยุทธ์อาจารยผ์ู้สอนได้ก าหนดการให้เกรดตามสดัส่วนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ไว้ในมคอ. 3 และชี้แจงให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน  

มคอ. 2  
มคอ.3  
เอกสารการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่องการ
ก าหนดการใหห้น่วยกติรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment 
กระบวนการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีอาจารยผ์ูส้อนประเมิน และเพื่อนร่วมชั้น
เรียนประเมิน ในส่วนของข้อสอบแต่ละวิชา (หากมี) มีกระบวนการตรวจสอบความเชื่อมั่นความเที่ยงตรงและความเชื่อมโยง
กับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการตดัเกรดได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรเพือ่ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ
และความยุติธรรมในการใหเ้กรดนักศึกษา 

มคอ. 3 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
การมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาทุกครั้ง มีการพูดคุยร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้งช้ันเรียนกับอาจารย์ผู้สอนถึงผลการ
ประเมินความส าเร็จของงานที่มอบหมายในทุกครั้ง เช่น รายวิชา926-523สัมมนา 1และ 926-524สัมมนา 2 หลังจาก
นักศึกษาอ่านบทความและน าเสนอในช้ันเรียนแล้ว เพื่อนร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมการเขียน
วิทยานิพนธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จากการสอบถามในช้ันเรียนนักศึกษาพึงพอใจกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบนี้เพราะได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ด้วย 
นอกจากน้ีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีได้ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ประจ า
รายวิชาในทุกสิ้นภาคการศึกษา โดยนักศึกษาได้มีการประเมินอาจารย์ผูส้อนในทุกวิชา (ยกเว้นวิทยานิพนธ์) นอกจากนั้นเมื่อ
เรียนจบวิชาและมีการพูดคุยกับอาจารยผ์ู้สอนอย่างส่ าเสมอ  

มคอ. 3 
ประเมินผลการการสอน 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
มหาวิทยาลยัก าหนดให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้ โดยยื่นค าร้องขอดูคะแนนท่ีงานทะเบยีน เพื่อประสานงาน
กับคณะและอาจารยผ์ู้สอนต่อไป นอกจากน้ันในกระบวนการที่ไม่เปน็ทางการ อาจารยผ์ู้สอนจะแจ้งเตอืนนักศึกษาท่ีมีผล
การเรยีนไมด่ีในช่วงสอบกลางภาคและการส่งงานแต่ละครั้งในแตล่ะรายวิชา เพื่อให้พัฒนาตนเอง และมีกระบวนการติดตาม
อย่างใกล้ชิด 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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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. 

 
 
 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.13 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN6 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

6.2 Staff-to-studentratio 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 fulfil them [8] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ตารางท่ี 3.14 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN6 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs 
for education, research and service 
งานนโยบายและแผนมีการวิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์โดยวิเคราะห์ปริมาณงาน FTES และ teaching 
load และก าหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมเทียบกับอัตราก าลังที่มีเพื่อหาอัตราก าลังที่หลักสูตรต้องการ
รวมทั้งมีการวางแผนในการสรรหาอัตราทดแทนอาจารย์ผูท้ี่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการแล้วน าแผน
อัตราก าลังที่แต่ละหลักสูตรต้องการให้คณะทวนสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความต้องการอัตราก าลัง จากนั้น
ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลังกรอบระยะเวลา 4 ปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพื่อท า
การจัดสรรอัตราก าลังและเข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป โดยการประกาศรับสมัครผ่านเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัย วิทยุ และจากการแนะน าของอาจารย์ด้วยกัน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรับสมัครและ
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และให้ทางหลักสูตรด าเนินการคัดเลือกการจะพิจารณาจากวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสอดคล้องกับหลักสูตร และมีคุณสมบัติครบตามที่ สกอ. ก าหนดโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จากนั้นจึงเสนอเรื่องผ่านสาขาเพื่อน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการคณะเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  
ส าหรับปีการศึกษา 2560  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษา
สัมพันธ์กับหลักสูตรและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สกอ .ทั้งหมด 5 คน โดย 3 ใน 5  เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 2 คน คือ ผศ.ดร.สุวิต ศรีไหม และ ผศ.ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์  

ข้อมูลจากงานนโยบายและแผน (เอกสารแนบ AUN 6.1, เอกสารแนบ AUN 6.1 แผน
อัตราก าลัง) 

 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, research and service 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการโดยใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์  เพื่อให้บุคลากรสามารถกรอกข้อมูล ตรวจสอบ หรือแก้ไข
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานได้จากทุกเวลา        และทุกสถานท่ี ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรแก่บุคลากรเป็นอย่างดี โดยระบบสารสนเทศท่ีบริหารงานบุคคล ได้น ามาใช้มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระบบ MIS-DSS เป็นระบบที่ให้บุคลากรยื่นลาราชการ ตรวจสอบวันลาราชการผ่านระบบ

TOR ( https://tor.psu.ac.th/) 

มคอ.3 

https://dss.psu.ac.th/dss_person/ 

https://tor.psu.ac.th/
https://dss.psu.ac.th/dss_person/
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สารสนเทศออนไลน์ https://dss.psu.ac.th/dss_person/ 
 2. ระบบ HR-MIS เป็นระบบที่ให้บุคลากรได้กรอกข้อมูลภาระงานที่ได้ด าเนินการเพื่อจัดเก็บ
เ ป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล  แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ 
https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx 
 3. ระบบ Competency Online และระบบ TOR Online เป็ น ระบบที่ ให้ บุ คลากร                 
จั ด ท า ข้ อ ต ก ล ง ภ า ร ะ ง า น แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx 
 4. ระบบ Compensation Online คือระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งทางวิชาการ https://compensation.psu.ac.th/login.aspx 

       ทุกภาคการศึกษาจะมีการประชุมหารือด้านโหลดภาระชั่วโมงงานสอนของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรจากรายงานข้อตกลงการปฏิบัติงาน TOR ( https://tor.psu.ac.th/) ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร พร้อมท้ังสรุปจ านวนช่ัวโมงโหลดการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้านการจดัการเรียน
การสอน อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร มีการแบ่งภาระงานสอนของหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ 
ภาระงานสอนเพียงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน อย่างไรกต็ามอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้อง
รับผิดชอบสอนในรายวิชาของสาขาวิชาการจัดการตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและตามการมอบหมายของ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทีไ่ดม้กีารประชุมตกลงในภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งอาจมี
บางท่านมีภาระงานสอนเกินโหลด ซึ่งสามารถเบิกค่าสอนเกินโหลดในแต่ละภาคการศึกษาได้แต่ต้องไม่
เกิน 75 ช่ัวโมงตามระเบยีบของวิทยาเขต  
นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทั้งที่ด าเนินการโดยคณะและการ
ประชุมติดตามในระดับหลักสูตรมีการกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิจัยนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์ เป็นต้น 
โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลงานนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวน 2 ผลงาน 
 
 

https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx 

https://compensation.psu.ac.th/login.aspx 

รายงานการประชุมสาขาการจดัการ 

https://tor.psu.ac.th/
https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx
https://compensation.psu.ac.th/login.aspx
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion  
are determined and communicated 
การสรรหาบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงสมรรถ นะ         
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งคณะ/หน่วยงานเจ้าของอัตรามีการก าหนด
คุณสมบัติ/เง่ือนไขการคัดเลือก กรอบภาระงานที่รับผิดชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกที่มีความรู้         ความเช่ียวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ทั้งนี้ การด าเนิ นการสรรหาเป็นไปตาม
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (ตามเอกสาร
แนบ) มีวิธีการพอสังเขป ดังนี้ 

1. ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 
2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก 
5. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่  

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและความโปร่งใส 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน เพื่อด าเนินการสรรหา
ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย 

1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา
ดังกล่าว 

เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกลา่ว  
เป็นกรรมการ 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี (1. เอกสารแนบ AUN 6.3 ประกาศ  2. AUN 6.3 แบบ
ประเมิน 3. AUN 6.3 Flow สรรหา)  
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1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 

2. มีการก าหนดภาระงานของต าแหน่ง คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและ
คัดเลือกอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร 
3. ประกาศรับสมัครสอบคดัเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และมีระยะเวลาการรับ
สมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห ์
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 
5. กระบวนการด าเนินการคดัเลือกเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และให้
อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง โดยการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปีนั้น 
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างข้ันต่ า ไม่ต่ ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. การท าสัญญาจ้างให้ท าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้างก าหนดข้อตกลง
เกี่ยวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ ให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้างด้วย 
5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
คุณลักษณะในหน้าท่ีของบุคลากรสายวิชาการ มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลยัเพื่อให้ปฏิบัตไิปในทิศทางเดียวกันซึ่งแบ่งเป็นสมรรถนะหลัก จ านวน 3 ข้อ ได้แก ่P: 

TOR ( https://tor.psu.ac.th/) 
ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี (1. เอกสารแนบ AUN 6.4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมิน) 

https://tor.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
Professionalism (ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ) , S: Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อ
สังคม) , U: Unity (รู้รักสามัคคี) และสมรรถนะเฉพาะงานจ าวน 5 ข้อ ได้แก่ 1. ความสามารถ/ทักษะ
ในการสอน คือ มีความรู้ทักษะในการสอน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรือสร้างนวัตกรรม
เพื่อบูรณาการการสอนให้มีประสทิธิภาพ 2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค ์
เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง น าไปประยุกต์ในการด าเนินการวิจัย/            งาน
สร้างสรรค์ ท้ังในสาขาและตา่งสาขา นอกจากน้ียังสามารถน าไปพัฒนาเทคนิค วิธีการ เครื่องมือส าหรบั
วิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ การประยุกต์องค์ความรู้
ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในสาขาของตนเองเพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของสังคม 
และมีการบูรณาการเข้ากับการเรยีนการสอน การวจิัย และพัฒนาหลักสตูร 4. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมความเข้าใจในหลักการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนิน
ภารกิจการ        ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา 
เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบ 
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทางหรือส่งเสรมิให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มีแนวทางที่
เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานในการดูแลนักศึกษา 
          อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามผลการปฏิบัติงานที่
ได้ตกลงกันไว้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ TOR Online มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์โดย
ผ่านคณะกรรมการประเมินคณะฯ หลังการประเมินเสร็จสิ้น จะมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูก
ประเมินทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินเข้าพบหากมีข้อสงสัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการ ดังนี ้
1 รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี ้
 1.1 ครั้งท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
1.2 ครั้งท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 
2 องค์ประกอบการประเมินและสดัส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  สัดส่วนคา่น้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 

ระบบสารสนเทศบุคลากร (https://hrmis.psu.ac.th/)  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
3 การก าหนดระดับผลการประเมนิ  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

     ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89 
     ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 
     ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 

   ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมนิ และไม่ไดร้ับการพิจารณาเพิ่มคา่จ้าง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
4 ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังน้ี 
4.1 ระดับที่ 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา 
และต้องมีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นกรรมการ 
4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน 
4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
    ส าหรับกระบวนการประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบันก าหนด 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย 

1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
2) กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่

เสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ 
3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
โดยผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอน ซึ่งอาจขอรับการ

ประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่
เกิน 3 ป ี

มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็น
ระบบท่ีสามารถเก็บข้อมูลบุคลากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหาร
และอื่น ๆ) ผลงานทางวิชาการ และประวัติการเข้าประชุม อบรมสัมมนา ข้อมูลบางส่วนถูกน าไปใช้
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ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาและเพิ่มค่าจ้าง และเป็นประวัติผลงาน
ของแต่ละบุคคลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to fulfill them 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และมีการเข้าร่วม
โครงการอบรมบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย ภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร ตลอดจนเพื่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน นอกจากน้ียังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่บุคลากรใหม่สังกัดให้การดูแล ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือในภารกิจต่าง ๆ ท่ีบุคลากรใหม่ต้องเรียนรู้ 
เพื่อสร้างความช านาญในการท างาน  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
โดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากร
บุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และ
ขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และก าหนด
เส้นทางความเช่ียวชาญระดับบุคคล(สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
โดยในส่วนของการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรนั้น ได้ก าหนดขั้นตอน                    ให้มี
การแต่งตั้งคณะท างานที่เป็นตัวแทนของคณะในการพิจารณาและน าเสนอโครงการที่หน่วยงานสนใจ
เพื่อให้เข้าถึงความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างแท้จริงก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท างานในด้านต่างของบุคลากรสายวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
นโยบาย โครงการ/กิจกรรมที่จัด ผลการด าเนินการ 

ด้านการสอน 1.การสร้างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง บุคลากรทราบแนวทางการจัด
สื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านการวิจัย 2.การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารคุณภาพ 

บุคลากรทราบขั้นตอนการเขียน
ผลงาน และแนวทางการจัดท า
ผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี ( http://qadata.surat.psu.ac.th) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาและจัดท ารายละเอียดค าของงบประมาณรายจ่ายปี 
2560 (70382/2558) 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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ด้านอื่นๆ 3.การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บุคลากร เพื่อให้เกิดบรรยากาศ
ในการท างานร่วมกัน 

 

 นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ อีก อาทิ 
 - โครงการ Ph.D. 50% 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
 - โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานท่ี  
 - การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร) 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อสรา้ง
ความสุขในการท างานให้แก่บุคลากร อีกด้วย   
 ในส่วนของความการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี ได้ก าหนดคุณสมบัติในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

- ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว
มาแล้ว ดังนี ้

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าเก้าป ี
2) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าห้าป ี
3) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสองปี 
- ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ ใน

ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
 - ต าแหน่งศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
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6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคณุและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏบิัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ 
เมื่อไดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จงึได้มอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาส
วันส าคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 
1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท 
2) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 30,000 บาท 
3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 บาท 
ในด้านการท าวิจัยทางวิทยาเขต มรีางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยมีขวัญ
และก าลังใจในการท าผลงานทางวิชาการ  ตามประกาศทุนการสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่และสิทธิบัตร  ทั้งนี้  ในสว่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก็มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัย ให้ส าหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานเพื่อขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน  ตามประกาศทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย และมีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยใหแ้ก่อาจารย์ในการริเริม่จัดท า
งานวิจัย การจัดตั้งกลุ่มวิจัย เป็นตน้ 
   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยประกาศกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ
ยื่นขอประเมินสมรรถนะอาจารย์ โดยแบ่งตามความช านาญการด้านการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 
ระดั บและมี เ งินรางวัล ให้ แต่ ละระดับ เป็ น เวลา 3 ปี กรณี ที่ ผ่ านการประเมิน  http://psu-
tpsf.psu.ac.th/contents.html    

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี ( http://qadata.surat.psu.ac.th) 
http://psu-tpsf.psu.ac.th/contents.html 
เอกสารแนบ AUN 6.6 ประกาศเงนิรางวัลวิจัย 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement 
ในการสร้างสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยมีอ านาจหน้าที่  ก าหนดยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนานักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้มีความสามารถและศักยภาพระดับสูง  ด าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย  แผนงาน  มาตรการและกลยุทธ์ในการบริหารงานวิจัยและเงินอุดหนุนการวิจัย ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการ
วิจัย  รวมทั้งสนับสนุนรางวัลแก่งานวิจัยที่ประสบความส าเร็จทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
            เพื่อให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  
คณะกรรมการบรหิารงานวิจัยฯ  ได้ก าหนดประกาศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของวิทยาเขตสุ

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี ( http://qadata.surat.psu.ac.th) 
ประกาศอุดหนุนทุนวิจยัhttp://rdo.psu.ac.th/th/index.php/all-budget-

income/440-budget-income59 
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ราษฎร์ธานี  รายละเอียดดังนี ้
1.  ทนุอุดหนุนการวิจัย  จากเงินกองทุนวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี  
2.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน   
3.  ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเน้นการศกึษาวิจัย 
4.  ทุนเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
5.  ทุนเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
6.  ทุนสนับสนุนการรเิริ่มโครงการวิจัย 
7.  การสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบตัร 
8.  ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีแนวทางก ากับและส่งเสริมให้อาจารย์ท างาน
วิจยัทั้งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ   
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชการโดยก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติแก่
อาจารย์ทั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีระบบการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนท่ีเหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล   
 ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ใน 3 
กลุ่ม  ได้แก่   1. การพัฒนาศักยภาพปัจจัยน าเข้าด้านการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในส่วนของปัจจัย
น าเข้าด้านการวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัย ทุนวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพด้านปัจจัยน าเข้า 3 ประเด็นย่อยดังนี้ 
  1.1 การพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของคณาจารย์ 
  1.2 การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
  1.3 การพัฒนาศักยภาพการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของบุคลากรที่มี
ศักยภาพด้านการวิจัยแล้วเพื่อเพิ่มจ านวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และเพื่อให้สามารถจัดสรรทุน
ภายในให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์การท าวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่าง
เพียงพอ 
2. การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัยภายในวิทยาเขต โดย
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การ 
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ หรือสาขาความเป็นเลิศ ที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับภาคเอกชนได้จริง 
3. การพัฒนาศักยภาพผลลัพท์ด้านการวิจัย 
    ผลลัพท์ด้านการวิจัย ประกอบด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
  3.1 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ เพื่อให้มีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอต่อการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการให้ได้
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2 การพัฒนาส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีการติดตามผลงานวิจัย  โดยด าเนินการส่งหนังสือติดตามผลงานวิจัยไปยัง 
คณะวิชาต้นสังกัดของผู้รับทุน ทั้งรายงานความก้าวหน้า ทุกรอบ 6 เดือน และรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เมื่อครบก าหนดตามสัญญารับทุน  ท้ังนี้  ระบบการติดตามผลงานท่ีเป็นระบบสารสนเทศ  เพื่อ
แจ้งเตือนถึงนักวิจัยโดยตรง อยู่ระหว่างการวางแผนการด าเนินการจัดท าระบบต่อไป 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการรวมถึงการได้รบัการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไป
ตามวิสยัทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเปน็มหาวิทยาลยัวิจัย 
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ตารางท่ี 3.15 Full-Time Equivalent (FTE) 

Category 
เพศ วุฒิการศึกษา จ านวนรวม 

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

ศาสตราจารย ์         
รองศาสตราจารย ์         
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 1   2    
อาจารย์ประจ า  3   3    
อาจารย์พิเศษ         
Visiting Professors/ Lecturers         

รวม         
 

ตารางท่ี 3.16 Staff-to-student Ratio  
Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 

2558    
2559    
2560  6.22  
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ตารางท่ี 3.17 Research Activities 

ปีการศึกษา 
จ านวนการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการจ าแนกตามฐานข้อมลู (ฉบับ) รวมการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

สัดส่วนการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย ์
National 

Conference 
International 
Conference 

TCI SCOPUS ISI 

2557 แผน  1 1 1  2  
 ผล  3 1 3  6  

2558 แผน  1 1 1  2  
 ผล  2 6 -  2  

2559 แผน  1 1 1  3  
 ผล  - 1 -  1  

2560 แผน  1 1 1  3  
 ผล  - 3 -  3  

2561 แผน  1 1 1    
 ผล  - - -    
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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 fulfil 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 fulfil the 
identified needs. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 7  
Support Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตารางท่ี 3.18 ผลการประเมินตนเอง AUN7 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) 
is carried out to fulfil 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 fulfil them [4] 

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ตารางท่ี 3.19 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to fulfil the needs for education, research and 
service 
งานนโยบายและแผนมีการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนโดยวิเคราะหป์ริมาณงาน และความต้องการของหน่วยงาน
สนับสนุนและคณะ จากนั้นก็จะเขา้สู่กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลังกรอบระยะเวลา 4 ปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพื่อท า
การสรรหาต่อไป 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี (เอกสารแนบ AUN 7.1 แผน
อัตราก าลัง) 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีมีกระบวนการคดัเลือกบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความโปร่งใสและมเีกณฑ์การ
คัดเลือกที่เป็นประกาศไว้ชัดเจน โดยมีกระบวนการ ดังนี ้
1. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ได้ใช้ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จ านวน 3 -5 คน 
ประกอบด้วย  
    1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ 
    1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
    1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
          โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าที่ ก าหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้
ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง 
           2.วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไปและด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังน้ี 
    2.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ  
    2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแตล่ะวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ได้คะแนนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 70  โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี (เอกสารแนบ AUN 7.1 
ประกาศเกณฑส์รรหา) 
 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
   มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ ก าหนดรายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 3 รายการดังนี้ 1. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (P : 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี (เอกสารแนบ AUN 7.3 มติ 
คบม) 



 

67 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
Professionalism) 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (S : Social responsibility) 3. รู้รักสามัคคี (U : Unity) สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมติค.บ.ม.      ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 
2558  
สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
 ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ก าหนดให้ มีการ
ปรับเปลี่ยนรายการสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากเดิมจ านวน 5 รายการ เป็น 3 รายการ เพื่อความ
สอดคล้องกับ Core Values ของมหาวิทยาลัย ( PSU )  
 P : Professionalism หมายถึง ใฝ่รู้เสาะหาวิชาสร้างสมปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็ว มุ่งมั่น ทุ่มเทและมีจิตสาธารณะ  
 S : Social responsibility หมายถึง เป็นท่ีพึ่งและช้ีน าสังคมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดี สู่สังคม 
  U : Unity หมายถึงมีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม  ร่วมกันท างานด้วย
ความเต็มใจเสียสละและอดทน  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการสายสนับสนุน ดังนี้ 
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency)  
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหาร (Managerial Competency)  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของมหาวิทยาลยั 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จ านวน 3 รายการ และสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ จ านวน 3 รายการ 
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จ านวน 3 รายการ  
และเลือกสมรรถนะด้านวิชาชีพ และหรือสมรรถนะด้านบรหิาร รวม 3 รายการ 
      กระบวนการประเมินและวดัผลการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนบัสนุน ดังน้ี 
1) รอบการประเมิน  ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัตริาชการปลีะ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
     1.1 ครั้งท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
     1.2 ครั้งท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
     2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  สัดสว่นค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
     2.2 พฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมนิ ร้อยละ 20 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
3) การก าหนดระดับผลการประเมนิ  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
     ระดับดีเด่น      คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก                    คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89.99 
     ระดับดี           คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79.99 
     ระดับพอใช้      คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69.99 
     ระดับต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน คะแนนรวมร้อยละ   0 – 59.99 
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดใหม้ีการประเมิน 2 ระดับ ดังน้ี 
     4.1 ระดับท่ี 1  ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการรายบุคคล จ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้อง
มีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นกรรมการ  
     4.2 ระดับท่ี 2  ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัตริาชการ จ านวนตั้งแต่ 3 
คนขึ้นไป พิจารณาให้ความเห็นเกีย่วกับมาตรฐานและความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับ
ผลการประเมินการปฏิบตัิราชการรายบุคคล 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfil them 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจดัการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่
มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และขับเคลื่อนให้มีความเชี่ยวชาญระดับบุคคลเพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่จัด วันจัดโครงการ 

การจัดท าแผนกลยุทธส์ายสนับสนนุและการพัฒนาทีมงานเพ่ือเสริมสร้าง
ความสุขในการท างาน 

25-27 สิงหาคม 2560 

การสร้างทีมท างานท่ีมีคุณภาพ 17-18 มิถุนายน 2561 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
Positive Thinking and EQ for Smart People 26 มิถุนายน 2561 

 นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ อีก อาทิ 

 - โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานท่ี  

 - การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากรรวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจ
ในการท างาน  โดยสนั บสนุ นการสร้ างเส ริมสุ ขภาวะองค์ก ร  เพื่ อสร้ างความสุข ในการท างาน ให้ แก่ บุ คล ากร ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มี ความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 
ด้านในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้ 

 - กิจกรรมแผนท่ีชีวิต (Happy Money) 

 - กิจกรรมห้องเรียนสร้างสุข (Happy Soul/ Happy Heart) 

 - กิจกรรมมื้อน้ีไม่มีโรค (Happy Body/ Happy Brain) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ไมม่ีการก าหนดชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรม
เฉพาะกลุม่ ซึ่งอาจไมเ่หมาะสมกบับุคลากรทุกกลุ่ม ท้ังนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะ
เป็นโครงการภาคบังคับท่ีให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรไดเ้ข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด 
    ส าหรับแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายสนบัสนุนบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ดังนี ้
ระดับช านาญการ  ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้ 

1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ระดับช านาญการพิเศษด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 
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7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การ
ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศลีธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วน
ราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ซึ่งถือ
เป็นส่วนหน่ึงของสวัสดิการที่วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี จัดให้ส าหรับบคุลากรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 
เอกสารแนบ AUN 7.5 บันทึกข้อความ 

 
ตารางท่ี 3.20 Number of Support staff ( ปีการศึกษา 2560 (เดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 1 3 1 0 5 

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0 2 9 1 0 12 

บุคลากรห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร ์ 0 0 16 4 1 21 

บุคลากรด้านงานบริหาร 9 6 49 8 0 72 

บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา 0 0 6 6 0 12 

บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา 0 0 10 1 0 11 

รวม 9 9 93 21 1 133 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload, student progress, academic performance and workload are 
systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective actions 
are made where necessary. 

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

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

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตารางท่ี 3.21 ผลการประเมินตนเองAUN8 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์AUN 8 
ตารางท่ี 3.22 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
หลักสตูรได้ก าหนดการรับนักศึกษาปีละ15 คน โดยก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะ ดังน้ี 

1. ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเรจ็การศึกษาปริญญาตรี/เทยีบเท่า (สาขาใดก็ได้) 
2. มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 2 ปีหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. ส าหรบัแผน ก แบบ ก 1 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ และควรมีความรู้ในการวิจยัมาก่อน 
4. ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
5. คุณสมบตัิอื่นๆ ให้อยู่ในดลุยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

6. รับสมัครนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ผ่านระบบ grad.psu.ac.th (บัณฑิตวิทยาลัย) 
หลักสตูรได้ด าเนินการประชาสัมพนัธ์หลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลยัและเว็บไซต์ของ
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

มคอ.2 

เว็บไซต์บณัฑติวิทยาลยั 
เว็บไซต์วิทยาเขต 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
กระบวนการรับนักศึกษา 
1.พิจารณาจากใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน 
2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
3.สอบข้อเขียนโดยสอบความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การเงิน การตลาด และการจัดการ 
คณิตศาสตร์ธุรกิจและสถิติธุรกิจ และภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบและตรวจข้อสอบพิจารณาคะแนนของการสอบข้อเขียนโดยมีการก าหนดคะแนนขั้นต่ าของ
ทุกวิชาที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และเสนอ
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
5.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
6.สอบสัมภาษณ์โดยอนุกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ 
7.อนุกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ส่งคะแนนสัมภาษณ์แล้วคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลคะแนนสัมภาษณ์มาพิจารณา
ตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  

มคอ.2 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
บันทึกข้อความแจ้งผลการสอบข้อเขียนและผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนผู้สมัคร 7 คน มีผู้เข้าสอบและผ่านข้อเขียนจ านวน 4 คน ผ่านการสัมภาษณแ์ละมี
สิทธ์ิเข้าศึกษา จ านวน 3 คนและลงทะเบียนเรียนจ านวน 2 คน 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
หลักสตูรได้ก าหนดจ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร   36-42 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  36          หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  42          หน่วยกิต 

ในการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 และได้ก าหนดแผนการศึกษา 
2 ปี  โดยจัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์  และข้อก าหนดอื่นๆ เป็ นไปตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา นอกจากน้ีได้จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนส าหรบัช้ันปี
ที่ 1 กลุ่มรายวิชาเสริมพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ (ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขา
บริหารธุรกิจ) และรายวิชาเสริมพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ภาคเรียนที่ 2/2560 มีนักศึกษารหัส 2557 จ านวน 3 ราย ส าเร็จการศึกษา ส่วนนักศึกษารหัส 2559 จ านวน 2 คน 
อยู่ระหว่างเรียนตามรายวิชาก าหนด ทุกรายวิชานักศึกษาสอบผ่าน อยู่ระหว่างจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่
ปรึกษา 

หลักสูตรได้มีกรบวนการติดตามความก้าวหน้าการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรสอบถามทางวาจาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านในทุกภาคการศึกษา พูดคุยกับนักศึกษา และได้ก าหนดเกณฑ์การ
ให้หน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษาเพื่อช่วยในการให้หน่วยกิตและติดตามความก้าวหน้าการจัดท า
วิทยานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการ
จัดท าวิทยานิพนธ์และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา 

มคอ.2 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักเกณฑ์การให้หน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are available to improve learning and employability 
หลักสตูรได้ก าหนดการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศกึษาดังนี้ 
-แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะน าดูแล  ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและเรื่องอื่นๆ ตั้งแต่
แรกเข้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปจะท าหน้าที่จนกว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- เสนอช่ือเพื่อขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทันทีที่นักศึกษาได้หัวข้อท่ีศึกษาและมีอาจารย์
รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2) 
-ก าหนดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 3 หน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

มคอ.2 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป หลักสูตรบรหิารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
-จัดอบรมความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งวิธีการเขียนบทความวิจัย 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as personal well-being 
มหาวิทยาลัยก าหนดตัวช้ีวัดทักษะ  8 ด้าน ของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ได้แก่ 
     (1) ทักษะการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
     (2) ทักษะความรู้ความเข้าใจ ใช้ดิจิตอล 
     (3) ทักษะการสื่อสาร 
     (4) ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
     (5) ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อการ 
     (6) ทักษะความเป็นนานาชาติ  
     (7) ทักษะการแก้ปัญหา  
     (8)ทักษะการท างานเป็นทีม  
เพื่อให้นักศึกษาก าหนดแนวทางจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2559 ไม่ได้
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนได้น าทักษะดังกล่าวลงใน
รายวิชา เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้น าในการพัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มคอ. 3หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
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ตารางท่ี 3.23จ านวนรับนักศึกษาแรกเข้า 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

จ านวนรับ จ านวนผู้สมัคร จ านวนเข้าสอบสัมภาษณ ์ จ านวนลงทะเบียนเรียนจริง 
2558* - - - - 
2559 4 4 4 2 

2560** - - - - 
2561 15 4 3 3 

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรงดรับนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 ไม่มีผู้สมัครเรียน 
 
ตารางท่ี 3.24 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ปีการศึกษา 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>5th 
Year 

Total 

2557 - - 3 - - 3 
2558 - - - - - - 
2559 2 - - - - 2 
2560 - - - - - - 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตารางท่ี 3.25 ผลการประเมินตนเอง AUN9 
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.1 The teaching and learning facilities 
and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support 
education and research [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
ตารางท่ี 3.26 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support 
education and research 
งานจัดการทรัพยส์ิน ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ส่งผล ให้การบริหารงานอาคารสถานที่อยู่
ในความดูแลของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมกีารส ารวจและเตรียมความพร้อมของห้องเรียนก่อนเปิดเทอมและกอ่น
สอบ โดยมีรายละเอียดของห้องเรยีนดังนี้ 
ห้องปฏิบัติการ  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 60 ที่น่ัง จ านวน 3 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน40 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน60 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จ านวน40 ที่น่ัง จ านวน 2 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จ านวน60 ที่น่ัง จ านวน 2 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ – แปรรปู จ านวน 40 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน70 ที่น่ัง จ านวน 2 คน  
- ห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน45 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จ านวน60 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนกั จ านวน30 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง  
 ห้องบรรยาย  
- ห้องบรรยาย จ านวน 40 ที่น่ัง จ านวน7 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 60 ที่น่ัง จ านวน4 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 80 ที่น่ัง จ านวน4 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 100 ที่น่ัง จ านวน3 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 120 ที่น่ัง จ านวน8 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 150 ที่น่ัง จ านวน1 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 160 ที่น่ัง จ านวน2 ห้อง 

ข้อมูลจากงานจัดการทรัพยส์ิน ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 
เอกสารแนบ AUN 9.1 ข้อมูลทรพัย์สิน 
เอกสารแนบ AUN 9.1 ตารางส ารวจครุภณัฑ ์

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 200 ที่น่ัง จ านวน2 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 220 ที่น่ัง จ านวน1 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 325 ที่น่ัง จ านวน1 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 350 ที่น่ัง จ านวน1 ห้อง  
สถานที่เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน 
 - อาคารปฏิบัติการทางสัตว์น้ า  
- อาคารปฏิบัติการทางสัตว ์ 
- อาคารปฏิบัติการทางพืช 
นอกจากน้ีงานจัดการทรัพยส์ินยังมีช่องทางให้บุคลากรแจ้งข้อร้องเรยีนหรือแจ้งซ่อมผ่านทางเวปไซต์งานอาคารสถานท่ีอีกด้วย 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหีอ้งสมุดประจ าทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแตล่ะแห่งได้ด าเนินการจัดหาหนังสือตามความต้องการของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ภาควิชา/คณะ ยกเว้นวารสารออนไลน์หรอืฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จดัหาโดยหอ้งสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านการ
คัดเลือกหรือพิจารณาจากอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ภาควิชา/คณะ และคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง5 
วิทยาเขต   
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ต ารา วารสาร และฐานข้อมูล ท่ีต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อโดยห้องสมดุมี
กระบวนการในการส ารวจความเพียงพอดังนี้ 

1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ของวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี เพื่อโหลดข้อมลู มคอ.3  
มาสืบค้นข้อมลูหมวด 6 ว่ามีให้บรกิารในห้องสมุดแล้วหรือไม่ อย่างไร  ตามตัวอย่างในไฟล์หมายเลข 1 - 2 

2. แจ้งผลการสืบค้นข้อมลูหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ให้กับผู้สอนทางเมล  
3. จัดท าตารางสรุปข้อมลู มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการในห้องสมุด แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ  

ตามไฟล์หมายเลข 3 - 4 
4. จัดท าตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี - ไม่มี แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ ตามไฟล์หมายเลข 5 - 6 
5. น าเสนอตารางสรุปในข้อ 3 - 4 ให้กับคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละคณะ  โดยงานจดัซื้อทรพัยากรสารสนเทศ 

มีดัชนีช้ีวัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลที่ปรากฏในหมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
นอกจากน้ีได้ท าการประเมินความพึงพอใจโดยมีกระบวนการดังนี ้

1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการรบับริการ 

ข้อมูลจากศูนยส์นเทศและการเรยีนรู้ ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 
เอกสารแนบ AUN 9.2 สรุปผลส ารวจความ
เพียงพอ 
เอกสารแนบ AUN 9.2 แบบประเมิน 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. แจกแบบประเมินให้กับผูม้าร่วมกจิกรรมและใช้บริการห้องสมดุ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 

จัดท าสรุปผลประเมินน าเสนอต่อผู้บริหารที่ดูแลห้องสมดุ  
ผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.76)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบข้อมลูดังนี ้  

ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเรื่องทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงต่อความ

ต้องการ มากที่สุด ( = 3.83) รองลงมา คือ สารสนเทศหรือข้อมลูทีไ่ด้รับสนับสนุน ส่งเสริมในการท าวิจัย ( = 3.74) และมคีวามพึง

พอใจในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ น้อยที่สุด ( = 3.69)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของ

ห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่ายมากท่ีสุด (  = 3.91) 

รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว ( = 3.90)  และมคีวามพึงพอใจในเรื่องการบริการให้ความ

ช่วยเหลือทางออนไลน์มคีวามสะดวก รวดเร็ว น้อยที่สดุ  ( = 3.67) ด้านบุคลากรของห้องสมุด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

เรื่องบุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมติร เต็มใจช่วยเหลือ และมีอัธยาศัยดีมากท่ีสุด ( = 4.37)  รองลงมา คือ บุคลากร

ให้บริการโดยการแต่งกายและมีบคุลิกภาพเหมาะสม ( = 4.06) และบุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความ

พร้อม น้อยที่สุด (  = 3.89) ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในเรื่องความสะอาดภายใน

ห้องสมุดมากทีสุ่ด ( = 3.92) รองลงมา คือ ความปลอดภัยภายในห้องสมุด ( = 3.72) และมีความพึงพอใจในเรื่องจ านวนเครื่อง

คอมพิวเตอร์มเีพียงพอน้อยท่ีสุด ( = 2.38)ด้านความผูกพันกับห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจในเรื่องการจะพูดกับคน

อื่นๆ ในทางที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุดมากที่สุด ( = 3.91) รองลงมา คือ การสนใจเข้าร่วมกจิกรรมของห้องสมุด ( = 3.87) และมีความพึง

พอใจในเรื่องการบอกต่อหรือแนะน าคนอ่ืนๆ ให้มาใช้บริการห้องสมดุ น้อยที่สุด ( = 3.79) ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในเรื่อง การประชาสัมพันธ์มีความหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อีเมล จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บรกิาร

มากที่สุด ( = 3.62) รองลง คือ เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการมีความชัดเจนและเพยีงพอ ( = 3.58) และมีความพึง

พอใจในเรื่องการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหมม่ีความสม่ าเสมอ น้อยท่ีสดุ ( = 3.56) 

ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม ไ ม่ พึ ง พ อ ใ จ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ต่ า ง ๆ  ไ ด้ แ ก่  ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร / ขั้ น ต อ น ก า ร ให้ บ ริ ก า ร                                                
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความไม่พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   ความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
ศูนย์สนเทศและการเรยีนรูไ้ด้น าขอ้มูลห้องเรียน ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอน
ตามที่คณะและหลักสูตรขอเปิดรายวิชา และการก าหนดห้องปฏิบัตกิารทั้งทางปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ์ละปฏิบตัิการทางภาษา เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยปจัจุบันมีห้องทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง ดังนี ้

   - ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ท่ีนั่ง จ านวน 2 หัอง 
   - ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ท่ีนั่ง จ านวน 2 หัอง 

รองรับนักศึกษาไดจ้ านวน ครั้งละ 280  คน ปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 2 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ 110 คน  ปีการศึกษา 
2560 นักศึกษาในหลักสูตร ไมไ่ดจ้ัดการเรียนการสอนห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการทางภาษา นักศึกษาทุกคนมีคอมพิวเตอร์ 
Notebook ส่วนตัว สามารถเช่ือมต่อกับเครื่อง printer ที่ทางวิทยาเขตสุราษฎรไ์ด ้
นอกจากน้ีทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ท าแบบประเมินศูนย์ฯ เพื่อให้ บุคลากร และอาจารย์ ตอบและแจ้งปัญหา อุปสรรค์ โดยทาง
ศูนย์สนเทศและการเรยีนรู้ จะน าปัญหาและอุปสรรคมาเข้าท่ีประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพื่อน ามาแก้ไขปญัหา ทั้งทางด้านบริการ
และจัดเตรียมครุภณัฑ์การเรยีนการสอนเพื่อให้เพียงพอกับแตล่ะหลกัสูตรต่อไป 

ข้อมูลจากศูนยส์นเทศและการเรยีนรู้ ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research 
ศูนย์สนเทศและการเรยีนรูไ้ด้ท าการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอรเ์ป็นระจ าทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเริ่มและ
ช่วงเที่ยง พร้อมท้ังได้ตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ารุด โดยมีการวางแผนจดัซือ้เป็นรายปี โดยน าข้อมลูการเปิด
ห้องเรียนกับจ านวนนักศึกษาที่เพิม่ในแต่ละปมีาเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนการจัดซื้อและทดแทน ส าหรับการค้นควา้เพิ่มเติมห้องสมุด
วิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัดใหม้ีวารสารออนไลน์และฐานข้อมลูวิทยานพินธ์ ซึ่งท้ังอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าสืบค้นได้ 

ข้อมูลจากศูนยส์นเทศและการเรยีนรู้ 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีได้มีแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากน้ี งานอาคารสถานท่ีร่วมกับศูนย์สารสนเทศ ร่วมกันพัฒนาระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการแจ้งซ่อมอุปกรณ ์และระบบสาธารณูปโภคภายในวทิยาเขต 

ข้อมูลจากงานอาคารสถานท่ี 

 
 
 
 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.27 ผลการประเมินตนเอง AUN 10  
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

  
 

    

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

  
 

    

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

  
 

    

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

 
      

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

 

  

    

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

 

  

    

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ตารางท่ี 3.28 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
ภายในปีการศึกษา 2562 จะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรให้แลว้เสร็จเพื่อใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 
ซึ่งภาคเรยีนที่ 2/2560 มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรเพื่อสรุปและทบทวนการจัดการเรยีนการสอนและการ
บริหารหลักสตูร ได้ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยให้มกีารศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 
เพือ่ได้ข้อมลูพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี โดยการวิจัยหรือการจัดสัมมนาทางวิชาการกับองค์กร
ภายนอก (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) และผู้ใช้บณัฑิต รวมถึงการให้นักศกึษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้ประเมนิการจัดการเรยีน
การสอนของหลักสูตร 

มคอ.2 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and enhancement 
หลักสตูรรบัผิดชอบวางแผนติดตาม และทบทวนหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้มีการประชุมทบทวนการ
จัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา ร่วมกันแลกเปลีย่นความคดิเห็น ออกแบบ และร่วมมือกันท างาน รวมทั้ง
ประชุมทบทวนการพิจารณาระดับคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการประเมินผล และมี
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2562 และก าหนดคณะท างานในการปรับปรุงหลักสตูร 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
การประกันคณุภาพของหลักสตูรได้มีการก าหนด ดังน้ี 
-กรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ภาพรวม 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
-ทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า  มคอ.3 มคอ.5 เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 
-เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลใหก้ารบริหารงานหลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

- ระบบประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 
https://tes.psu.ac.th/login.asp 

- มคอ.3 
- มคอ.5 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

https://tes.psu.ac.th/login.asp
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มีจุดประสงค์เพื่อผลติทรัพยากรบคุคลทางด้านบริหารธรุกิจที่มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานสูส่ังคมอย่างมีคณุภาพ โดยเน้นการสร้างความเป็นเลศิ (Excellence) ในการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการสรา้งองค์
ความรู้ใหม่ รวมทั้งสามารถประยกุต์เอาหลักการทฤษฎีทางบริหารธรุกิจและการจดัการมาแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ต้อง
เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์ทางธุรกิจได้ และสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นในทุกรายวิชามีการบูรณาการผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับงานวิจัย การอ่านและวิเคราะห์บทความวิจัย 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัท าวิทยานิพนธ์ 

- งานวิจัยท่ีน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
- มคอ.3 
- ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจยัของนักศึกษา 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement 
วิทยาเขตก าหนดใหม้ีการประเมินความเพียงพอจากผูส้อน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกีย่วข้อง โดยจัดระบบติดตามการใช้
ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการประเมิน                                              

- 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสตูร ดังนี้ 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
            อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินการสอนในช้ันเรียนในทุกๆ หัวข้อถึงความเข้าใจของนักศึกษา โดยการทดสอบ
ย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ และการซักถามจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษา
ในช้ันเรียน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนโดยผ่านการประเมินกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU - TPSF) ตลอดจนได้บูรณาการการสอนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) และการวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case 
Study) มาประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนการสอน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของธุรกิจและให้เท่า
ทันกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
            มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อมอบหมายการเป็นผูป้ระสานงานรายวิชาที่จัดให้อาจารย์ประจ าของ
คณะเป็นผู้สอนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ ช้ีแจง
ข้อตกลงถึงแนวปฏิบัติที่ประกาศใหม่ๆ รวมถึงการระดมสมองเพื่อก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
เทคนิคการสอนใหม่ๆ 
 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

จัดให้มีการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาในทุกรายวิชาระหว่างภาคการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ

มคอ.2 
มคอ.3 
มคอ.5 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

http://www.personel.sci.psu.ac.th/images/file/information/PSUTPSF/rule/PSUTPSF1.pdf
http://www.personel.sci.psu.ac.th/images/file/information/PSUTPSF/rule/PSUTPSF1.pdf
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควบคู่กับการสังเกตการณ์  และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้าน เช่น 
กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้
สื่อการสอน และการประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ปีการศึกษา 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมติดตามการประเมินผลของนักศึกษาในทุกรายวิชาและทุก
ภาคการศึกษา ตลอดจนอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาให้นักศึกษาได้ประเมินโดยวาจาเพื่อสะท้อนการจดัการเรยีนการสอน
รวมถึงประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อทบทวนการพิจารณาระดับคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับประกันคณุภาพ
การศึกษาด้านการประเมินผล เพือ่รวบรวมข้อมลูทั้งหมดในการน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรในรอบ 5 ปี ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาต่อไป 
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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 
programme 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 
programme and its graduates. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตารางท่ี 3.29 ผลการประเมินตนเอง AUN 11 
 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 
 
 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
ตารางท่ี 3.30 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement 
ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจ านวน 3 คน (นักศึกษารหัส 57) และมีนักศึกษาปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 
คน ทั้งนี้ กรรมการบรหิารหลักสตูรได้ประชุมและตดิตามความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในปี
การศึกษา 2561 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสตูรก าหนดระยะการเรยีนตามแผนการศึกษา 2 ปี ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 3 คน และ
นักศึกษาอีก 2 รายคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2561 ท้ังนี้กรรมการบริหารหลักสูตรไดต้ดิตามอย่างต่อเนื่องทั้ง
จากนักศึกษาและจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2561 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสตูรยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2560 จ านวน 3 คน และเป็นนักศกึษาท างานแล้ว  - 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสูตรได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการจัดท าบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560โดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้ร่วมกับนักศึกษาในการจัดท าบทความวิชาการรายวิชา 926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ ์โดยบทความวิชาการดังกล่าวได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (TCI ฐาน 1) จ านวน  2 บทความ  นอกจากนี้หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาจัดเตรียมนิพนธ์
ต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็น
เงือ่นไขในการส าเร็จการศึกษา  

บทความวิชาการ 
นิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษ 
มคอ.2 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสตูรยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2560  จ านวน 3 คน ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นผู้ที่ท างานแล้ว
ก่อนเข้าศึกษาในหลักสตูร อย่างไรก็ตามกรรมการบริหารหลักสูตรไดว้างแผนและก าหนดให้มีการประเมินจากหน่วยงานท่ี
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2561 จ านวน 2 คน คน เนื่องจากเป็นบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลังจากส าเรจ็การศึกษา 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ตารางท่ี 3.31 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ปีการศึกษาท่ีนักศึกษา

เข้าศึกษา 
จ านวนนักศึกษาคงเหลือ (คน) จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จ

การศึกษาตามแผน (คน) 2558 2559 2560 2561 
2557 5 4 - - 4 1 
2558 - - - - - - 
2559 - 2 - - 5 - 
2560 - - - - 2 3 
2561 3 - - - - - 

 
 
 
ตารางท่ี 3.32 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 

ปีการ 
ศึกษา 

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

จ านวนบัณฑติที่ได้งานท า
และประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว (คน) 

อัตราการได้งานท าของ
บัณฑิต ทั้งหมด ได้งานท า ธุรกิจส่วนตัว/

อาชีพอิสระ 
ศึกษาต่อ ยังไม่ได้งานท า 

2557         
2558         
2559         
2560         
2561         
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ตารางท่ี 3.33 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพบัณฑิต 
ปีการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

คุณธรรม จรยิธรรม    เฉลี่ยรวม 
2557      
2558      
2559      
2560      
2561      
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24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
(การเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย 

หรือเขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่
เขียนบรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือน าไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้) 
 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังตอ่ไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไมม่ีเอกสาร ไม่มีแผน
หรือไมม่ีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ตอ้งปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไมไ่ดเ้ริ่มด าเนนิการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกับการปฏิบัติ หรือมีการ
ด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียง
เล็กน้อยสามารถท าใหม้ีคุณภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ ์ มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสตูรตามเกณฑ์ 
5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ

ด าเนินการทีม่ีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ ์
มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสตูรดีกว่าเกณฑ ์

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบตัิในระดบัโลกหรือแนว

ปฏิบัติช้ันน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบตัิในระดบัโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 
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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 programme 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 programme expected learning outcomes. 

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 1 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ตารางท่ี 3.2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN1 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university 
การเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 สอดคล้องกับพันธกิจของของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเสาหลักทางปัญญาของภูมิภาคด้านการ
จัดการ ภาษา และการท่องเที่ยวโดยบัณฑิตของคณะฯ จะมีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเอกของ
ตนเองแล้วยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมุ่งเน้นปลูกจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดแรงงานทั้งนี้ได้มีกรรมการบริหารหลักสูตรได้มี
การพิจารณาวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะในการก าหนดด้วย โดยได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตอบสนอง
วิสัยทัศน์ทั้ง ของมหาวิทยาลัย และ ของคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยน ากรอบที่
ก าหนดโดย สกอ. และมหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้ 5 ด้านของผลการเรียนรู้ที่ส าคัญของหลักสูตร ไว้ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2)ด้านความรู้ 3)ด้านทักษะทางปัญญา 4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ5)ด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
 
มคอ.2 
 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes 
หลักสูตรได้น าการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภาพรวมส าคัญตามวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของทั้งมหาวิทยาลัยและคณะ 
ดังตารางผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังและตารางผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้
และทักษะเฉพาะด้าน โดยกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ในทุกรายวิชาของ
หลักสูตร และได้น าไปจัดท า มคอ.3 แต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2560 มี 3 รายวิชา ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 (รหัส 59) คือ 
926-516 การการจัดการเชิงกลยุทธ์  926-523 สัมมนา 1 และ926-524  สัมมนา 2 มีอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 3 รายวิชา แต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดและอาจารย์ผู้สอนแจ้งให้
นักศึกษาโดยแจกมคอ.3ในทุกรายวิชา  

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
มคอ.2 
มคอ.3 
 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้น าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจ
จ านวนมาก และมีจ านวนผู้สนใจเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 เพิ่มขึ้นในทุกปี ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรทางบริหารธุรกิจโดยเน้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจที่

มคอ.2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีการบริหารธุรกิจ โดยจะต้องสามารถวิเคราะห์ บูรณาการและพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจที่ทันสมัย
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ควบคู่ไปการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง 5 ด้านและสอดรับกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆที่
ต้องการบุคคลากรที่จบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  พนักงาน หัวหน้าแผนก 
หัวหน้าส่วนและ/หรือผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน/ภาครัฐในด้านการจัดการทั่วไป การตลาด การพัฒนาแผนและนโยบาย 
การเงินการบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคลผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และ/หรือ เจ้าของกิจการและที่ส าคัญ
สถาบันการศึกษาท่ียังขาดแคลนนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ  
ปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี (2557-2561) ทางหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรม
ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ นักวิชาการและ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ได้สอบถามพูดคุยกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม น าไปสู่การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ของ
หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2562 

 
จากการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรได้น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านและ
จัดรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 
2557 **หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างการด าเนินการ) ดังตาราง 
 

ELO วัตถุประสงค ์ รายวิชา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรมและความส านึก

รับผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเองและสังคม 
รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-503 ธรรมาภิบาลทางธรุกิจและความรับผดิชอบต่อสังคม 
รายวิชาบังคับ 
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์                                                                                   

ด้านความรู้ 
 

2.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถน าการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาธุรกิจ 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ 
รายวิชาบังคับ  
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ELO วัตถุประสงค ์ รายวิชา 
  926-521 ระเบียบวิธีวิจัย 1 

926-522 ระเบียบวิธีวิจัย 2 
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 
926-531 วิทยานิพนธ ์
926-532 วิทยานิพนธ์ 

ด้านทักษะทางปัญญา 3.ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญหลักการและทฤษฎีการ
บริหารธุรกิจ สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์และบูรณาการ
เพื่อน าไปพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตได้ 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ                                       
รายวิชาบังคับ 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์                                                                                   
926-514  การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ ์
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบ และสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพ
บริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
รายวิชาบังคับ 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์                                                                                   
926-514  การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ ์
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ELO วัตถุประสงค ์ รายวิชา 
  926-523 สัมมนา 1 

926-524 สัมมนา 2 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
รายวิชาบังคับ 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์                                                                                   
926-514  การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ ์
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 
926-531 วิทยานิพนธ ์
926-532 วิทยานิพนธ์                 
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ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแบ่งออกเป็นความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
 

ผลการเรียนรู้ ความรู้และทักษะทั่วไป ความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

  

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์การบริหารธุรกิจและศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถท่ีทันสมยัใน
การจัดการ 

  

3.ประยุกต์ใช้ความรู้ในการค้นคว้างาน  คิดวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนางานธุรกิจ 

  

4.ท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผดิชอบ และสามารถ
พัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกจิของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  

5.สื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
รวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
เทคนิคการสื่อสารทีเ่หมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum Mapping) 

 

รายวิชา 1 2 3 4 5 

926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ      

926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ                                            

926-503 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผดิชอบต่อ 
               สังคม 

     

926-511 การบัญชีบรหิาร      

926-512 การจัดการการตลาด                    

926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์               

926-514 การจัดการด าเนินงาน                                       

926-515 การจัดการการเงิน         

926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์      

926-521 ระเบยีบวิธีวิจัย 1      

926-522 ระเบยีบวิธีวิจัย 2      
926-523 สัมมนา 1      

926-524 สัมมนา 2      

926-531 วิทยานิพนธ์       

926-532 วิทยานิพนธ์       
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

2. Programme 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 programme and its study elements. 

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางท่ี 3.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 2 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ตารางท่ี 3.4 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN2  

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ได้จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ได้น า
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านมาเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ไม่มีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
จ านวน 2 คน และมีนักศึกษาตกค้าง (รหัสนักศึกษา 2557 เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์) จ านวน 3 คน กรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 2 คน และปรับการ
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ELOs โดยเฉพาะรายวิชา 926-523 สัมมนา 1 และ 926-524  สัมมนา 2 ที่มี
การบูรณาการประเด็นด้านบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการบูรณาการในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท างานวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ในปัจจุบัน 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
มคอ.3 
 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นวิชาปรับพื้นฐานก่อน
การเรียนรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตร โดยได้สอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมนักธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง
ผลกระทบของจริยธรรมต่อการบริหารธุรกิจในประเทศไทยและในระบบเศรษฐกิจโลก ส าหรับรายวิชาบังคับของหลักสูตร
ครอบคลุมทุกหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันและมีรายวิชากลยุทธ์ธุรกิจและรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือการแสดงความเห็น และการตัดสินใจ มีการจัดกิจกรรมในลักษณะ
บูรณาการวิชาการในรูปแบบของการจัดท าวิทยานิพนธ์ เพื่อประมวลความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 2 คนที่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามแผนการ
ศึกษาช้ันปีที่ 2  หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นรายบุคคล โดยใช้กรณีศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง  การฝึกปฏิบัติ 
(Learning by Doing) และการน าเสนอหน้าช้ันแบบมืออาชีพที่มีการซักถามและตอบข้อสงสัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพบริหารธุรกิจ  ตลอดจนส่งเสริมนักศึกษาได้เส่งผลงาน
วิชาการน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน MICE การท่องเที่ยวและการจัดการ (LAMS MICE) ซึ่งจัด
โดยคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ จ านวน 1 คน อีก 1 คน ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCIซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท้ัง 2 คน  
 

มคอ.2 
มคอ.3 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรไดม้ีการปรับปรุงข้อมูลหลักสตูรที่เป็นปัจจุบัน โดยได้มีการเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของ
หลักสตูร ได้แก่ 1) ผู้สนใจทั่วไป นกัศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ได้รับทราบข้อมูลผ่านทางเเว็บไซต์บณัฑิตวิทยาลัยและเว็บไซต์
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 2) สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคใตต้อนบน ได้รับทราบข้อมลูผ่าน
ทางแผ่นพับประชาสมัพันธ์หลักสตูร และ3) คู่มือนักศึกษาเพื่อแจกให้นักศึกษาทุกคน 

เว็บไซต์บณัฑติวิทยาลยั 
เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร (งานประชาสัมพันธ์) 
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Program Specification) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ:   Master of Business Administration Program  
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                  (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration  
 2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย): บธ.ม. 

 (ภาษาอังกฤษ):   M.B.A. 
3.  วิชาเอก   ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   36-42 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  36          หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  42          หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท 

 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

5.3. การรับเข้าศึกษา 
 ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

             ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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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 programme's expected learning 
outcomes is clear. 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางท่ี 3.5 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN3 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ตารางท่ี 3.6 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN3 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติได้ออกแบบรายวิชาและสาระวิชาในหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติเสนอหลักสูตรผ่าน
กระบวนการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นครบถ้วน และไดร้ับการรับรองมาตรฐานหลักสตูรจากสกอ.ในปี 2558 โดยมีโครงสร้างหลักสตูร   ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 กลุ่มรายวิชาและตามแผนการศึกษาดังนี ้

รายวิชา แผน ก แบบก 1 แผน ก แบบก 2 

วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกติ ไม่นับหน่วยกติ 

วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกติ 24 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

รวม 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 
หลักสูตรได้ก าหนดการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะด้านเฉพาะด้านสู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
-รายวิชาเสริมพื้นฐาน จ านวน 3 รายวิชา (รายวิชาเสริมพื้นฐานเป็นรายวิชาที่ต้องการปรับพ้ืนฐานทางบริหารธรุกิจแก่นักศึกษาก่อนเรยีน
รายวิชาบังคับของหลักสตูรโดยไมน่ับหน่วยกิต) สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไป 2 รายวิชา และความรู้และทักษะเฉพาะด้าน1 
รายวิชา 
-รายวิชาบังคับ จ านวน 10 รายวิชา สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไป3 รายวิชา และความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน7 รายวิชา 
-รายวิชาวิทยานิพนธ ์สอดคล้องกบัความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 
ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นจึงได้มกีารทบทวนการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูรโดยเน้น
การบูรณาการความรูด้้านบริหารธรุกิจควบคู่กับการวิจยัซึ่งเป็นเอกลกัษณ์และอตัลักษณ์ที่หลักสูตรก าหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในอนาคต และใช้ในการออกแบบหลักสูตรปรบัปรุง ปีการศึกษา 2562 
 
 

มคอ.2 
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรไดม้ีการวิเคราะห์และจดักลุ่มรายวิชาทัง้หมดของหลักสตูรเพื่อใหส้อดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ดังตารางโครงสร้าง มคอ.2 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสตูรตามผลการเรยีนรู ้และได้ประชุมกรรมการบรหิารหลักสตูรเพื่อก าหนดการพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลในแต่ละด้าน เพื่อจดัท าหลักสตูรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ได้มีการทบทวนและด าเนินการปรับการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรูสู้่ทุกรายวชิาในหลักสูตร โดยแบ่งความรับผดิชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง เพื่อการน าผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง
ของแต่ละรายวิชามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมและการวัดประเมนิผลการเรยีนรู้จริงได้ในทุกรายวิชา 

(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสตูรได้จดัการการศึกษาแบบแผน ก แบบ ก 2 ใน 2 ช้ันปี โดยจัดล าดับตามความส าคัญของรายวิชาโดยเริม่ต้นจากจัดการเรยีนการ
สอนภาคฤดรู้อนส าหรับชั้นปีที่ 1 กลุ่มรายวิชาเสริมพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ (ส าหรับนักศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรสีาขาอ่ืนท่ี
ไม่ใช่สาขาบรหิารธรุกิจ) และรายวชิาเสริมพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องโดยใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ปีการศึกษาท่ี 1 นักศึกษาเรียนในรายวิชาบังคับ และภาคเรียนท่ี 2 ต้อง
ลงรายวิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 3 หน่วยกิต ในการขออนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามก าหนด ปีการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาเรียนในรายวิชาบงัคับ 2 รายวิชา และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงปี
การศึกษา 2562 ได้ปรับการจัดการศึกษาโดยมีทั้งแบบแผน ก แบบ ก 2และแบบแผน ข เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
สถานประกอบการ รวมถึงการปรบัล าดับรายวิชาให้สอดคล้องกับท้ัง 2 แผนการศึกษา (แบบแผน ก แบบ ก 2และแบบแผน ข) 

มคอ.2 
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 
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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: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

responsibly in the learning process; and 
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 

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

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn 
and instil 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.). 

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN4 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ตารางท่ี 3.8 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  “การจัดการศกึษาตาม แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 
คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพือ่ให้พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดตีามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
โดยใช้กระบวนการจัดการ เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผูเ้รียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา 
จากความต้องการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการแก้ปญัหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรยีนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลง การเรยีนรู้จึงไม่ได้หยุด
อยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
ด้วย” ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซตข์องมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้
ทราบแนวทางการจัดการศึกษา โดยให้ทุกคณะ/หน่วยงาน น าไปประยุกต์ใช้ในการจดัการศึกษา รวมถึงการประกันคณุภาพ
การศึกษาด้วย ซึ่งจากปรัชญาการศึกษาดังกล่าว หลักสูตรได้น ามาประยุกต์ใช้และทบทวนในการเรยีนการสอนการของ
หลักสตูร ซึ่งปรัชญาหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 คือ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทีม่ีความเช่ียวชาญหลักการ ทฤษฎีการ
บริหารธรุกิจ และการวิจัยโดยมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ และบรูณาการ เพือ่น าไปปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจบุัน และแนวโน้มในอนาคต มุ่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและความส านึกรบัผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเองและสังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และได้สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม ่ และน าปรัชญา
หลักสตูรแขวนไว้ในเว็ปไซดค์ณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ  
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสตูร ปีการศึกษา 2562  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรได้น า
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มาใช้ในการก าหนดปรัชญาหลักสูตรใหส้อดคล้องในการจัดการเรียน
การสอนสู่การจดัการศึกษาที่มุ่งเนน้ผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ คือ การจัดการเรยีนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็น
ฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรูโ้ดย
การบริการสังคม (Service Learning) และยดึพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อน 
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ  
 
 

มคอ. 2 
มคอ. 3  
มคอ. 5  
เว็ปไซดม์หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
ในการจัดสรรรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมกรรมการบรหิารหลักสูตรเพื่อ
มอบหมายรายวิชาสอนและพูดคยุถึงวัตถุประสงค์ของรายวิชา รวมทัง้กระบวนการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ควร
จะมีให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 2 คน ต้องลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการศึกษาในภาค
เรียนที่ 1/2560 จ านวน 2 รายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ประชุมวางแผนร่วมกับอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชา
สัมมนา ในกิจกรรมการเรยีนการสอนที่มีการบูรณาการประเด็นด้านบริหารธรุกิจในสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ใน
อนาคต รวมถึงการบรูณาการในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) 
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท างานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร นอกจากน้ีในการประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรได้ก าหนดวาระประชุมในการติดตามผลการจัดการเรยีนการ
สอนในแต่ละรายวิชาและการติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปีการศึกษา 2557 ท่ีตกค้าง
จ านวน 3 คน และทั้ง 3 คน ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2560 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ 
มคอ.2 
มคอ.3 
 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
ในการจัดการเรียนการสอนไดม้อบหมายให้นักศึกษาสืบค้นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยจากฐานข้อมูลงานวิจัยท่ี
มหาวิทยาลยัไดซ้ื้อไว้ ท้ังฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ แตล่ะรายวิชาได้ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง อ่าน สรุป และอภิปราย ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งเป็นกระบวนการคน้หาข้อมูลและสืบค้น
ความจริงจากเอกสาร พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลทีส่อดคล้องกับทฤษฎีของบทความนั้นๆ รวมทั้งพูดคุยเรื่องทีเ่ป็น
ปัจจุบันทางบริหารธรุกิจ ท าให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

มคอ. 2  
มคอ. 3 
 

 
ตารางที่ 3.9 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

โครงการ / ประเทศ (ถ้าสามารถระบุได้) จ านวนนักศึกษานานาชาติ (คน) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน) 
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนต่ า

กว่า 4 สัปดาห ์
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาต่ ากว่า 4 สัปดาห ์

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 

-     
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ตารางที่ 3.10 รายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning) 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ร้อยละของการจัดการ

เรียนการสอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา 

ลักษณะกจิกรรม รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก

ในรายวิชา 

ลักษณะกจิกรรม 

 926-531 Thesis 100 นักศึกษาท างานวิจัยตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษา
มอบหมายและรายงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกเดือน 

1.  926-531 Thesis  100 นักศึกษาท างานวิจัยตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษา
มอบหมายและรายงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุก
อาทิตย์/เดือน 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

2. Infostering 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตารางท่ี 3.11 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN5 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
[8] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ตารางท่ี 3.12 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN5 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
ในการศึกษาปี 2560 มีนักศึกษารวม 5 คน เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 รหัส 2559 จ านวน 2 คน และปีการศึกษา 2557 จ านวน 
3 คน ในส่วนการประเมินการจดัการเรยีนการสอนและการประเมินหลักสตูรตามปฏิทินการศึกษาถูกก าหนดโดยวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ มีระบบและกลไกในการประเมินวิทยานิพนธ์โดยด าเนินการตามระเบียบของบณัฑิตวิทยาลัยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1. รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ.5 จ านวน3รายวิชา
(ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์) โดยมีการรายงานผ่านระบบ TQF Online มีกรอบระยะเวลาในการรายงานตามปฏิทิน
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสตูร หัวหน้าสาขา และอนุมัตโิดยคณบดี 
2. คณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ที่ไดร้ับการเสนอช่ือโดยหลักสูตรได้ด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560เป็นจ านวน 3 รายวิชา (ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์) 

มคอ.2 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มคอ. 5 
 
มคอ. 5 จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ สัมมนา 1, สัมมนา 2 และ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
หลักสตูรได้ก าหนดวิธีการให้เกรดนักศึกษาไว้ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน
โดยรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดการให้เกรดไว้ดงันี้ 

1. รายวิชา สัมมนา 1, สัมมนา 2 และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้เกรด A, B, C, D, E 
2. วิชาวิทยานิพนธ์ ให้เกรดตามความก้าวหน้าของผลงานโดยหลักสตูรได้ก าหนดเกณฑ์การให้หน่วยกิตในรายวิชา

วิทยานิพนธ์และท าความเข้าใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน 
ทัง้นี้ในรายวิชาสัมมนา 1, สัมมนา 2 และ การจัดการเชิงกลยุทธ์อาจารยผ์ู้สอนได้ก าหนดการให้เกรดตามสดัส่วนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ไว้ในมคอ. 3 และชี้แจงให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน  

มคอ. 2  
มคอ.3  
เอกสารการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่องการ
ก าหนดการใหห้น่วยกติรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment 
กระบวนการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีอาจารยผ์ูส้อนประเมิน และเพื่อนร่วมชั้น
เรียนประเมิน ในส่วนของข้อสอบแต่ละวิชา (หากมี) มีกระบวนการตรวจสอบความเชื่อมั่นความเที่ยงตรงและความเชื่อมโยง
กับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการตดัเกรดได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรเพือ่ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ
และความยุติธรรมในการใหเ้กรดนักศึกษา 

มคอ. 3 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
การมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาทุกครั้ง มีการพูดคุยร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้งช้ันเรียนกับอาจารย์ผู้สอนถึงผลการ
ประเมินความส าเร็จของงานที่มอบหมายในทุกครั้ง เช่น รายวิชา926-523สัมมนา 1และ 926-524สัมมนา 2 หลังจาก
นักศึกษาอ่านบทความและน าเสนอในช้ันเรียนแล้ว เพื่อนร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมการเขียน
วิทยานิพนธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จากการสอบถามในช้ันเรียนนักศึกษาพึงพอใจกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบนี้เพราะได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ด้วย 
นอกจากน้ีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีได้ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ประจ า
รายวิชาในทุกสิ้นภาคการศึกษา โดยนักศึกษาได้มีการประเมินอาจารย์ผูส้อนในทุกวิชา (ยกเว้นวิทยานิพนธ์) นอกจากนั้นเมื่อ
เรียนจบวิชาและมีการพูดคุยกับอาจารยผ์ู้สอนอย่างส่ าเสมอ  

มคอ. 3 
ประเมินผลการการสอน 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
มหาวิทยาลยัก าหนดให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้ โดยยื่นค าร้องขอดูคะแนนท่ีงานทะเบยีน เพื่อประสานงาน
กับคณะและอาจารยผ์ู้สอนต่อไป นอกจากน้ันในกระบวนการที่ไม่เปน็ทางการ อาจารยผ์ู้สอนจะแจ้งเตอืนนักศึกษาท่ีมีผล
การเรยีนไมด่ีในช่วงสอบกลางภาคและการส่งงานแต่ละครั้งในแตล่ะรายวิชา เพื่อให้พัฒนาตนเอง และมีกระบวนการติดตาม
อย่างใกล้ชิด 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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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. 

 
 
 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.13 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN6 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

6.2 Staff-to-studentratio 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 fulfil them [8] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ตารางท่ี 3.14 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN6 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs 
for education, research and service 
งานนโยบายและแผนมีการวิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์โดยวิเคราะห์ปริมาณงาน FTES และ teaching 
load และก าหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมเทียบกับอัตราก าลังที่มีเพื่อหาอัตราก าลังที่หลักสูตรต้องการ
รวมทั้งมีการวางแผนในการสรรหาอัตราทดแทนอาจารย์ผูท้ี่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการแล้วน าแผน
อัตราก าลังที่แต่ละหลักสูตรต้องการให้คณะทวนสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความต้องการอัตราก าลัง จากนั้น
ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลังกรอบระยะเวลา 4 ปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพื่อท า
การจัดสรรอัตราก าลังและเข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป โดยการประกาศรับสมัครผ่านเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัย วิทยุ และจากการแนะน าของอาจารย์ด้วยกัน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรับสมัครและ
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และให้ทางหลักสูตรด าเนินการคัดเลือกการจะพิจารณาจากวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสอดคล้องกับหลักสูตร และมีคุณสมบัติครบตามที่ สกอ. ก าหนดโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จากนั้นจึงเสนอเรื่องผ่านสาขาเพื่อน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการคณะเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  
ส าหรับปีการศึกษา 2560  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษา
สัมพันธ์กับหลักสูตรและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สกอ .ทั้งหมด 5 คน โดย 3 ใน 5  เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 2 คน คือ ผศ.ดร.สุวิต ศรีไหม และ ผศ.ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์  

ข้อมูลจากงานนโยบายและแผน (เอกสารแนบ AUN 6.1, เอกสารแนบ AUN 6.1 แผน
อัตราก าลัง) 

 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, research and service 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการโดยใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์  เพื่อให้บุคลากรสามารถกรอกข้อมูล ตรวจสอบ หรือแก้ไข
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานได้จากทุกเวลา        และทุกสถานท่ี ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรแก่บุคลากรเป็นอย่างดี โดยระบบสารสนเทศท่ีบริหารงานบุคคล ได้น ามาใช้มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระบบ MIS-DSS เป็นระบบที่ให้บุคลากรยื่นลาราชการ ตรวจสอบวันลาราชการผ่านระบบ

TOR ( https://tor.psu.ac.th/) 

มคอ.3 

https://dss.psu.ac.th/dss_person/ 

https://tor.psu.ac.th/
https://dss.psu.ac.th/dss_person/
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สารสนเทศออนไลน์ https://dss.psu.ac.th/dss_person/ 
 2. ระบบ HR-MIS เป็นระบบที่ให้บุคลากรได้กรอกข้อมูลภาระงานที่ได้ด าเนินการเพื่อจัดเก็บ
เ ป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล  แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ 
https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx 
 3. ระบบ Competency Online และระบบ TOR Online เป็ น ระบบที่ ให้ บุ คลากร                 
จั ด ท า ข้ อ ต ก ล ง ภ า ร ะ ง า น แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx 
 4. ระบบ Compensation Online คือระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งทางวิชาการ https://compensation.psu.ac.th/login.aspx 

       ทุกภาคการศึกษาจะมีการประชุมหารือด้านโหลดภาระชั่วโมงงานสอนของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรจากรายงานข้อตกลงการปฏิบัติงาน TOR ( https://tor.psu.ac.th/) ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร พร้อมท้ังสรุปจ านวนช่ัวโมงโหลดการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้านการจดัการเรียน
การสอน อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร มีการแบ่งภาระงานสอนของหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ 
ภาระงานสอนเพียงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน อย่างไรกต็ามอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้อง
รับผิดชอบสอนในรายวิชาของสาขาวิชาการจัดการตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและตามการมอบหมายของ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทีไ่ดม้กีารประชุมตกลงในภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งอาจมี
บางท่านมีภาระงานสอนเกินโหลด ซึ่งสามารถเบิกค่าสอนเกินโหลดในแต่ละภาคการศึกษาได้แต่ต้องไม่
เกิน 75 ช่ัวโมงตามระเบยีบของวิทยาเขต  
นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทั้งที่ด าเนินการโดยคณะและการ
ประชุมติดตามในระดับหลักสูตรมีการกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิจัยนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์ เป็นต้น 
โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลงานนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวน 2 ผลงาน 
 
 

https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx 

https://compensation.psu.ac.th/login.aspx 

รายงานการประชุมสาขาการจดัการ 

https://tor.psu.ac.th/
https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx
https://compensation.psu.ac.th/login.aspx
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion  
are determined and communicated 
การสรรหาบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงสมรรถ นะ         
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งคณะ/หน่วยงานเจ้าของอัตรามีการก าหนด
คุณสมบัติ/เง่ือนไขการคัดเลือก กรอบภาระงานที่รับผิดชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกที่มีความรู้         ความเช่ียวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ทั้งนี้ การด าเนิ นการสรรหาเป็นไปตาม
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (ตามเอกสาร
แนบ) มีวิธีการพอสังเขป ดังนี้ 

1. ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 
2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก 
5. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่  

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและความโปร่งใส 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน เพื่อด าเนินการสรรหา
ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย 

1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา
ดังกล่าว 

เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกลา่ว  
เป็นกรรมการ 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี (1. เอกสารแนบ AUN 6.3 ประกาศ  2. AUN 6.3 แบบ
ประเมิน 3. AUN 6.3 Flow สรรหา)  
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1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 

2. มีการก าหนดภาระงานของต าแหน่ง คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและ
คัดเลือกอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร 
3. ประกาศรับสมัครสอบคดัเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และมีระยะเวลาการรับ
สมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห ์
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 
5. กระบวนการด าเนินการคดัเลือกเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และให้
อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง โดยการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปีนั้น 
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างข้ันต่ า ไม่ต่ ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. การท าสัญญาจ้างให้ท าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้างก าหนดข้อตกลง
เกี่ยวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ ให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้างด้วย 
5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
คุณลักษณะในหน้าท่ีของบุคลากรสายวิชาการ มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลยัเพื่อให้ปฏิบัตไิปในทิศทางเดียวกันซึ่งแบ่งเป็นสมรรถนะหลัก จ านวน 3 ข้อ ได้แก ่P: 

TOR ( https://tor.psu.ac.th/) 
ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี (1. เอกสารแนบ AUN 6.4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมิน) 

https://tor.psu.ac.th/
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Professionalism (ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ) , S: Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อ
สังคม) , U: Unity (รู้รักสามัคคี) และสมรรถนะเฉพาะงานจ าวน 5 ข้อ ได้แก่ 1. ความสามารถ/ทักษะ
ในการสอน คือ มีความรู้ทักษะในการสอน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรือสร้างนวัตกรรม
เพื่อบูรณาการการสอนให้มีประสทิธิภาพ 2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค ์
เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง น าไปประยุกต์ในการด าเนินการวิจัย/            งาน
สร้างสรรค์ ท้ังในสาขาและตา่งสาขา นอกจากน้ียังสามารถน าไปพัฒนาเทคนิค วิธีการ เครื่องมือส าหรบั
วิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ การประยุกต์องค์ความรู้
ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในสาขาของตนเองเพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของสังคม 
และมีการบูรณาการเข้ากับการเรยีนการสอน การวจิัย และพัฒนาหลักสตูร 4. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมความเข้าใจในหลักการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนิน
ภารกิจการ        ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา 
เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบ 
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทางหรือส่งเสรมิให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มีแนวทางที่
เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานในการดูแลนักศึกษา 
          อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามผลการปฏิบัติงานที่
ได้ตกลงกันไว้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ TOR Online มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์โดย
ผ่านคณะกรรมการประเมินคณะฯ หลังการประเมินเสร็จสิ้น จะมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูก
ประเมินทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินเข้าพบหากมีข้อสงสัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการ ดังนี ้
1 รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี ้
 1.1 ครั้งท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
1.2 ครั้งท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 
2 องค์ประกอบการประเมินและสดัส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  สัดส่วนคา่น้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 

ระบบสารสนเทศบุคลากร (https://hrmis.psu.ac.th/)  
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2.2 พฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
3 การก าหนดระดับผลการประเมนิ  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

     ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89 
     ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 
     ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 

   ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมนิ และไม่ไดร้ับการพิจารณาเพิ่มคา่จ้าง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
4 ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังน้ี 
4.1 ระดับที่ 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา 
และต้องมีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นกรรมการ 
4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน 
4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
    ส าหรับกระบวนการประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบันก าหนด 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย 

1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
2) กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่

เสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ 
3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
โดยผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอน ซึ่งอาจขอรับการ

ประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่
เกิน 3 ป ี

มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็น
ระบบท่ีสามารถเก็บข้อมูลบุคลากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหาร
และอื่น ๆ) ผลงานทางวิชาการ และประวัติการเข้าประชุม อบรมสัมมนา ข้อมูลบางส่วนถูกน าไปใช้
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ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาและเพิ่มค่าจ้าง และเป็นประวัติผลงาน
ของแต่ละบุคคลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to fulfill them 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และมีการเข้าร่วม
โครงการอบรมบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย ภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร ตลอดจนเพื่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน นอกจากน้ียังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่บุคลากรใหม่สังกัดให้การดูแล ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือในภารกิจต่าง ๆ ท่ีบุคลากรใหม่ต้องเรียนรู้ 
เพื่อสร้างความช านาญในการท างาน  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
โดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากร
บุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และ
ขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และก าหนด
เส้นทางความเช่ียวชาญระดับบุคคล(สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
โดยในส่วนของการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรนั้น ได้ก าหนดขั้นตอน                    ให้มี
การแต่งตั้งคณะท างานที่เป็นตัวแทนของคณะในการพิจารณาและน าเสนอโครงการที่หน่วยงานสนใจ
เพื่อให้เข้าถึงความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างแท้จริงก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท างานในด้านต่างของบุคลากรสายวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
นโยบาย โครงการ/กิจกรรมที่จัด ผลการด าเนินการ 

ด้านการสอน 1.การสร้างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง บุคลากรทราบแนวทางการจัด
สื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านการวิจัย 2.การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารคุณภาพ 

บุคลากรทราบขั้นตอนการเขียน
ผลงาน และแนวทางการจัดท า
ผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี ( http://qadata.surat.psu.ac.th) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาและจัดท ารายละเอียดค าของงบประมาณรายจ่ายปี 
2560 (70382/2558) 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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ด้านอื่นๆ 3.การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บุคลากร เพื่อให้เกิดบรรยากาศ
ในการท างานร่วมกัน 

 

 นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ อีก อาทิ 
 - โครงการ Ph.D. 50% 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
 - โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานท่ี  
 - การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร) 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อสรา้ง
ความสุขในการท างานให้แก่บุคลากร อีกด้วย   
 ในส่วนของความการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี ได้ก าหนดคุณสมบัติในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

- ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว
มาแล้ว ดังนี ้

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าเก้าป ี
2) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าห้าป ี
3) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสองปี 
- ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ ใน

ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
 - ต าแหน่งศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคณุและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏบิัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ 
เมื่อไดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จงึได้มอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาส
วันส าคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 
1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท 
2) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 30,000 บาท 
3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 บาท 
ในด้านการท าวิจัยทางวิทยาเขต มรีางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยมีขวัญ
และก าลังใจในการท าผลงานทางวิชาการ  ตามประกาศทุนการสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่และสิทธิบัตร  ทั้งนี้  ในสว่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก็มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัย ให้ส าหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานเพื่อขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน  ตามประกาศทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย และมีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยใหแ้ก่อาจารย์ในการริเริม่จัดท า
งานวิจัย การจัดตั้งกลุ่มวิจัย เป็นตน้ 
   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยประกาศกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ
ยื่นขอประเมินสมรรถนะอาจารย์ โดยแบ่งตามความช านาญการด้านการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 
ระดั บและมี เ งินรางวัล ให้ แต่ ละระดับ เป็ น เวลา 3 ปี กรณี ที่ ผ่ านการประเมิน  http://psu-
tpsf.psu.ac.th/contents.html    

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี ( http://qadata.surat.psu.ac.th) 
http://psu-tpsf.psu.ac.th/contents.html 
เอกสารแนบ AUN 6.6 ประกาศเงนิรางวัลวิจัย 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement 
ในการสร้างสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยมีอ านาจหน้าที่  ก าหนดยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนานักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้มีความสามารถและศักยภาพระดับสูง  ด าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย  แผนงาน  มาตรการและกลยุทธ์ในการบริหารงานวิจัยและเงินอุดหนุนการวิจัย ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการ
วิจัย  รวมทั้งสนับสนุนรางวัลแก่งานวิจัยที่ประสบความส าเร็จทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
            เพื่อให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  
คณะกรรมการบรหิารงานวิจัยฯ  ได้ก าหนดประกาศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของวิทยาเขตสุ

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี ( http://qadata.surat.psu.ac.th) 
ประกาศอุดหนุนทุนวิจยัhttp://rdo.psu.ac.th/th/index.php/all-budget-

income/440-budget-income59 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ราษฎร์ธานี  รายละเอียดดังนี ้
1.  ทนุอุดหนุนการวิจัย  จากเงินกองทุนวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี  
2.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน   
3.  ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเน้นการศกึษาวิจัย 
4.  ทุนเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
5.  ทุนเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
6.  ทุนสนับสนุนการรเิริ่มโครงการวิจัย 
7.  การสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบตัร 
8.  ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีแนวทางก ากับและส่งเสริมให้อาจารย์ท างาน
วิจยัทั้งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ   
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชการโดยก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติแก่
อาจารย์ทั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีระบบการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนท่ีเหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล   
 ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ใน 3 
กลุ่ม  ได้แก่   1. การพัฒนาศักยภาพปัจจัยน าเข้าด้านการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในส่วนของปัจจัย
น าเข้าด้านการวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัย ทุนวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพด้านปัจจัยน าเข้า 3 ประเด็นย่อยดังนี้ 
  1.1 การพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของคณาจารย์ 
  1.2 การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
  1.3 การพัฒนาศักยภาพการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของบุคลากรที่มี
ศักยภาพด้านการวิจัยแล้วเพื่อเพิ่มจ านวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และเพื่อให้สามารถจัดสรรทุน
ภายในให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์การท าวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่าง
เพียงพอ 
2. การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัยภายในวิทยาเขต โดย
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การ 
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ หรือสาขาความเป็นเลิศ ที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับภาคเอกชนได้จริง 
3. การพัฒนาศักยภาพผลลัพท์ด้านการวิจัย 
    ผลลัพท์ด้านการวิจัย ประกอบด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
  3.1 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ เพื่อให้มีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอต่อการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการให้ได้
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2 การพัฒนาส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีการติดตามผลงานวิจัย  โดยด าเนินการส่งหนังสือติดตามผลงานวิจัยไปยัง 
คณะวิชาต้นสังกัดของผู้รับทุน ทั้งรายงานความก้าวหน้า ทุกรอบ 6 เดือน และรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เมื่อครบก าหนดตามสัญญารับทุน  ท้ังนี้  ระบบการติดตามผลงานท่ีเป็นระบบสารสนเทศ  เพื่อ
แจ้งเตือนถึงนักวิจัยโดยตรง อยู่ระหว่างการวางแผนการด าเนินการจัดท าระบบต่อไป 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการรวมถึงการได้รบัการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไป
ตามวิสยัทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเปน็มหาวิทยาลยัวิจัย 
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ตารางท่ี 3.15 Full-Time Equivalent (FTE) 

Category 
เพศ วุฒิการศึกษา จ านวนรวม 

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

ศาสตราจารย ์         
รองศาสตราจารย ์         
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 1   2    
อาจารย์ประจ า  3   3    
อาจารย์พิเศษ         
Visiting Professors/ Lecturers         

รวม         
 

ตารางท่ี 3.16 Staff-to-student Ratio  
Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 

2558    
2559    
2560  6.22  
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ตารางท่ี 3.17 Research Activities 

ปีการศึกษา 
จ านวนการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการจ าแนกตามฐานข้อมลู (ฉบับ) รวมการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

สัดส่วนการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย ์
National 

Conference 
International 
Conference 

TCI SCOPUS ISI 

2557 แผน  1 1 1  2  
 ผล  3 1 3  6  

2558 แผน  1 1 1  2  
 ผล  2 6 -  2  

2559 แผน  1 1 1  3  
 ผล  - 1 -  1  

2560 แผน  1 1 1  3  
 ผล  - 3 -  3  

2561 แผน  1 1 1    
 ผล  - - -    
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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 fulfil 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 fulfil the 
identified needs. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 7  
Support Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตารางท่ี 3.18 ผลการประเมินตนเอง AUN7 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) 
is carried out to fulfil 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 fulfil them [4] 

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ตารางท่ี 3.19 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to fulfil the needs for education, research and 
service 
งานนโยบายและแผนมีการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนโดยวิเคราะหป์ริมาณงาน และความต้องการของหน่วยงาน
สนับสนุนและคณะ จากนั้นก็จะเขา้สู่กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลังกรอบระยะเวลา 4 ปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพื่อท า
การสรรหาต่อไป 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี (เอกสารแนบ AUN 7.1 แผน
อัตราก าลัง) 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีมีกระบวนการคดัเลือกบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความโปร่งใสและมเีกณฑ์การ
คัดเลือกที่เป็นประกาศไว้ชัดเจน โดยมีกระบวนการ ดังนี ้
1. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ได้ใช้ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จ านวน 3 -5 คน 
ประกอบด้วย  
    1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ 
    1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
    1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
          โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าที่ ก าหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้
ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง 
           2.วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไปและด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังน้ี 
    2.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ  
    2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแตล่ะวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ได้คะแนนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 70  โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี (เอกสารแนบ AUN 7.1 
ประกาศเกณฑส์รรหา) 
 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
   มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ ก าหนดรายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 3 รายการดังนี้ 1. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (P : 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี (เอกสารแนบ AUN 7.3 มติ 
คบม) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
Professionalism) 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (S : Social responsibility) 3. รู้รักสามัคคี (U : Unity) สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมติค.บ.ม.      ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 
2558  
สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
 ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ก าหนดให้ มีการ
ปรับเปลี่ยนรายการสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากเดิมจ านวน 5 รายการ เป็น 3 รายการ เพื่อความ
สอดคล้องกับ Core Values ของมหาวิทยาลัย ( PSU )  
 P : Professionalism หมายถึง ใฝ่รู้เสาะหาวิชาสร้างสมปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็ว มุ่งมั่น ทุ่มเทและมีจิตสาธารณะ  
 S : Social responsibility หมายถึง เป็นท่ีพึ่งและช้ีน าสังคมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดี สู่สังคม 
  U : Unity หมายถึงมีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม  ร่วมกันท างานด้วย
ความเต็มใจเสียสละและอดทน  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการสายสนับสนุน ดังนี้ 
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency)  
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหาร (Managerial Competency)  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของมหาวิทยาลยั 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จ านวน 3 รายการ และสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ จ านวน 3 รายการ 
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จ านวน 3 รายการ  
และเลือกสมรรถนะด้านวิชาชีพ และหรือสมรรถนะด้านบรหิาร รวม 3 รายการ 
      กระบวนการประเมินและวดัผลการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนบัสนุน ดังน้ี 
1) รอบการประเมิน  ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัตริาชการปลีะ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
     1.1 ครั้งท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
     1.2 ครั้งท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
     2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  สัดสว่นค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
     2.2 พฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมนิ ร้อยละ 20 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
3) การก าหนดระดับผลการประเมนิ  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
     ระดับดีเด่น      คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก                    คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89.99 
     ระดับดี           คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79.99 
     ระดับพอใช้      คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69.99 
     ระดับต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน คะแนนรวมร้อยละ   0 – 59.99 
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดใหม้ีการประเมิน 2 ระดับ ดังน้ี 
     4.1 ระดับท่ี 1  ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการรายบุคคล จ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้อง
มีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นกรรมการ  
     4.2 ระดับท่ี 2  ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัตริาชการ จ านวนตั้งแต่ 3 
คนขึ้นไป พิจารณาให้ความเห็นเกีย่วกับมาตรฐานและความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับ
ผลการประเมินการปฏิบตัิราชการรายบุคคล 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfil them 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจดัการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่
มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และขับเคลื่อนให้มีความเชี่ยวชาญระดับบุคคลเพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่จัด วันจัดโครงการ 

การจัดท าแผนกลยุทธส์ายสนับสนนุและการพัฒนาทีมงานเพ่ือเสริมสร้าง
ความสุขในการท างาน 

25-27 สิงหาคม 2560 

การสร้างทีมท างานท่ีมีคุณภาพ 17-18 มิถุนายน 2561 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
Positive Thinking and EQ for Smart People 26 มิถุนายน 2561 

 นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ อีก อาทิ 

 - โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานท่ี  

 - การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากรรวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจ
ในการท างาน  โดยสนั บสนุ นการสร้ างเส ริมสุ ขภาวะองค์ก ร  เพื่ อสร้ างความสุข ในการท างาน ให้ แก่ บุ คล ากร ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มี ความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 
ด้านในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้ 

 - กิจกรรมแผนท่ีชีวิต (Happy Money) 

 - กิจกรรมห้องเรียนสร้างสุข (Happy Soul/ Happy Heart) 

 - กิจกรรมมื้อน้ีไม่มีโรค (Happy Body/ Happy Brain) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ไมม่ีการก าหนดชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรม
เฉพาะกลุม่ ซึ่งอาจไมเ่หมาะสมกบับุคลากรทุกกลุ่ม ท้ังนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะ
เป็นโครงการภาคบังคับท่ีให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรไดเ้ข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด 
    ส าหรับแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายสนบัสนุนบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ดังนี ้
ระดับช านาญการ  ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้ 

1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ระดับช านาญการพิเศษด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การ
ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศลีธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วน
ราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ซึ่งถือ
เป็นส่วนหน่ึงของสวัสดิการที่วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี จัดให้ส าหรับบคุลากรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 
เอกสารแนบ AUN 7.5 บันทึกข้อความ 

 
ตารางท่ี 3.20 Number of Support staff ( ปีการศึกษา 2560 (เดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 1 3 1 0 5 

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0 2 9 1 0 12 

บุคลากรห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร ์ 0 0 16 4 1 21 

บุคลากรด้านงานบริหาร 9 6 49 8 0 72 

บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา 0 0 6 6 0 12 

บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา 0 0 10 1 0 11 

รวม 9 9 93 21 1 133 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload, student progress, academic performance and workload are 
systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective actions 
are made where necessary. 

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

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

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตารางท่ี 3.21 ผลการประเมินตนเองAUN8 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์AUN 8 
ตารางท่ี 3.22 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
หลักสตูรได้ก าหนดการรับนักศึกษาปีละ15 คน โดยก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะ ดังน้ี 

1. ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเรจ็การศึกษาปริญญาตรี/เทยีบเท่า (สาขาใดก็ได้) 
2. มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 2 ปีหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. ส าหรบัแผน ก แบบ ก 1 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ และควรมีความรู้ในการวิจยัมาก่อน 
4. ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
5. คุณสมบตัิอื่นๆ ให้อยู่ในดลุยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

6. รับสมัครนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ผ่านระบบ grad.psu.ac.th (บัณฑิตวิทยาลัย) 
หลักสตูรได้ด าเนินการประชาสัมพนัธ์หลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลยัและเว็บไซต์ของ
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

มคอ.2 

เว็บไซต์บณัฑติวิทยาลยั 
เว็บไซต์วิทยาเขต 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
กระบวนการรับนักศึกษา 
1.พิจารณาจากใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน 
2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
3.สอบข้อเขียนโดยสอบความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การเงิน การตลาด และการจัดการ 
คณิตศาสตร์ธุรกิจและสถิติธุรกิจ และภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบและตรวจข้อสอบพิจารณาคะแนนของการสอบข้อเขียนโดยมีการก าหนดคะแนนขั้นต่ าของ
ทุกวิชาที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และเสนอ
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
5.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
6.สอบสัมภาษณ์โดยอนุกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ 
7.อนุกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ส่งคะแนนสัมภาษณ์แล้วคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลคะแนนสัมภาษณ์มาพิจารณา
ตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  

มคอ.2 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
บันทึกข้อความแจ้งผลการสอบข้อเขียนและผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนผู้สมัคร 7 คน มีผู้เข้าสอบและผ่านข้อเขียนจ านวน 4 คน ผ่านการสัมภาษณแ์ละมี
สิทธ์ิเข้าศึกษา จ านวน 3 คนและลงทะเบียนเรียนจ านวน 2 คน 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
หลักสตูรได้ก าหนดจ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร   36-42 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  36          หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  42          หน่วยกิต 

ในการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 และได้ก าหนดแผนการศึกษา 
2 ปี  โดยจัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์  และข้อก าหนดอื่นๆ เป็ นไปตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา นอกจากน้ีได้จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนส าหรบัช้ันปี
ที่ 1 กลุ่มรายวิชาเสริมพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ (ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขา
บริหารธุรกิจ) และรายวิชาเสริมพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ภาคเรียนที่ 2/2560 มีนักศึกษารหัส 2557 จ านวน 3 ราย ส าเร็จการศึกษา ส่วนนักศึกษารหัส 2559 จ านวน 2 คน 
อยู่ระหว่างเรียนตามรายวิชาก าหนด ทุกรายวิชานักศึกษาสอบผ่าน อยู่ระหว่างจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่
ปรึกษา 

หลักสูตรได้มีกรบวนการติดตามความก้าวหน้าการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรสอบถามทางวาจาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านในทุกภาคการศึกษา พูดคุยกับนักศึกษา และได้ก าหนดเกณฑ์การ
ให้หน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษาเพื่อช่วยในการให้หน่วยกิตและติดตามความก้าวหน้าการจัดท า
วิทยานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการ
จัดท าวิทยานิพนธ์และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา 

มคอ.2 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักเกณฑ์การให้หน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are available to improve learning and employability 
หลักสตูรได้ก าหนดการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศกึษาดังนี้ 
-แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะน าดูแล  ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและเรื่องอื่นๆ ตั้งแต่
แรกเข้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปจะท าหน้าที่จนกว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- เสนอช่ือเพื่อขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทันทีที่นักศึกษาได้หัวข้อท่ีศึกษาและมีอาจารย์
รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2) 
-ก าหนดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 3 หน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

มคอ.2 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป หลักสูตรบรหิารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
-จัดอบรมความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งวิธีการเขียนบทความวิจัย 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as personal well-being 
มหาวิทยาลัยก าหนดตัวช้ีวัดทักษะ  8 ด้าน ของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ได้แก่ 
     (1) ทักษะการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
     (2) ทักษะความรู้ความเข้าใจ ใช้ดิจิตอล 
     (3) ทักษะการสื่อสาร 
     (4) ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
     (5) ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อการ 
     (6) ทักษะความเป็นนานาชาติ  
     (7) ทักษะการแก้ปัญหา  
     (8)ทักษะการท างานเป็นทีม  
เพื่อให้นักศึกษาก าหนดแนวทางจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2559 ไม่ได้
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนได้น าทักษะดังกล่าวลงใน
รายวิชา เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้น าในการพัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มคอ. 3หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
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ตารางท่ี 3.23จ านวนรับนักศึกษาแรกเข้า 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

จ านวนรับ จ านวนผู้สมัคร จ านวนเข้าสอบสัมภาษณ ์ จ านวนลงทะเบียนเรียนจริง 
2558* - - - - 
2559 4 4 4 2 

2560** - - - - 
2561 15 4 3 3 

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรงดรับนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 ไม่มีผู้สมัครเรียน 
 
ตารางท่ี 3.24 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ปีการศึกษา 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>5th 
Year 

Total 

2557 - - 3 - - 3 
2558 - - - - - - 
2559 2 - - - - 2 
2560 - - - - - - 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 9 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตารางท่ี 3.25 ผลการประเมินตนเอง AUN9 
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.1 The teaching and learning facilities 
and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support 
education and research [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
ตารางท่ี 3.26 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support 
education and research 
งานจัดการทรัพยส์ิน ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ส่งผล ให้การบริหารงานอาคารสถานที่อยู่
ในความดูแลของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมกีารส ารวจและเตรียมความพร้อมของห้องเรียนก่อนเปิดเทอมและกอ่น
สอบ โดยมีรายละเอียดของห้องเรยีนดังนี้ 
ห้องปฏิบัติการ  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 60 ที่น่ัง จ านวน 3 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน40 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน60 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จ านวน40 ที่น่ัง จ านวน 2 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จ านวน60 ที่น่ัง จ านวน 2 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ – แปรรปู จ านวน 40 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน70 ที่น่ัง จ านวน 2 คน  
- ห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน45 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จ านวน60 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนกั จ านวน30 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง  
 ห้องบรรยาย  
- ห้องบรรยาย จ านวน 40 ที่น่ัง จ านวน7 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 60 ที่น่ัง จ านวน4 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 80 ที่น่ัง จ านวน4 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 100 ที่น่ัง จ านวน3 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 120 ที่น่ัง จ านวน8 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 150 ที่น่ัง จ านวน1 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 160 ที่น่ัง จ านวน2 ห้อง 

ข้อมูลจากงานจัดการทรัพยส์ิน ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 
เอกสารแนบ AUN 9.1 ข้อมูลทรพัย์สิน 
เอกสารแนบ AUN 9.1 ตารางส ารวจครุภณัฑ ์

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 200 ที่น่ัง จ านวน2 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 220 ที่น่ัง จ านวน1 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 325 ที่น่ัง จ านวน1 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 350 ที่น่ัง จ านวน1 ห้อง  
สถานที่เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน 
 - อาคารปฏิบัติการทางสัตว์น้ า  
- อาคารปฏิบัติการทางสัตว ์ 
- อาคารปฏิบัติการทางพืช 
นอกจากน้ีงานจัดการทรัพยส์ินยังมีช่องทางให้บุคลากรแจ้งข้อร้องเรยีนหรือแจ้งซ่อมผ่านทางเวปไซต์งานอาคารสถานท่ีอีกด้วย 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหีอ้งสมุดประจ าทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแตล่ะแห่งได้ด าเนินการจัดหาหนังสือตามความต้องการของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ภาควิชา/คณะ ยกเว้นวารสารออนไลน์หรอืฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จดัหาโดยหอ้งสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านการ
คัดเลือกหรือพิจารณาจากอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ภาควิชา/คณะ และคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง5 
วิทยาเขต   
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ต ารา วารสาร และฐานข้อมูล ท่ีต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อโดยห้องสมดุมี
กระบวนการในการส ารวจความเพียงพอดังนี้ 

1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ของวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี เพื่อโหลดข้อมลู มคอ.3  
มาสืบค้นข้อมลูหมวด 6 ว่ามีให้บรกิารในห้องสมุดแล้วหรือไม่ อย่างไร  ตามตัวอย่างในไฟล์หมายเลข 1 - 2 

2. แจ้งผลการสืบค้นข้อมลูหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ให้กับผู้สอนทางเมล  
3. จัดท าตารางสรุปข้อมลู มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการในห้องสมุด แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ  

ตามไฟล์หมายเลข 3 - 4 
4. จัดท าตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี - ไม่มี แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ ตามไฟล์หมายเลข 5 - 6 
5. น าเสนอตารางสรุปในข้อ 3 - 4 ให้กับคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละคณะ  โดยงานจดัซื้อทรพัยากรสารสนเทศ 

มีดัชนีช้ีวัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลที่ปรากฏในหมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
นอกจากน้ีได้ท าการประเมินความพึงพอใจโดยมีกระบวนการดังนี ้

1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการรบับริการ 

ข้อมูลจากศูนยส์นเทศและการเรยีนรู้ ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 
เอกสารแนบ AUN 9.2 สรุปผลส ารวจความ
เพียงพอ 
เอกสารแนบ AUN 9.2 แบบประเมิน 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. แจกแบบประเมินให้กับผูม้าร่วมกจิกรรมและใช้บริการห้องสมดุ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 

จัดท าสรุปผลประเมินน าเสนอต่อผู้บริหารที่ดูแลห้องสมดุ  
ผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.76)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบข้อมลูดังนี ้  

ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเรื่องทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงต่อความ

ต้องการ มากที่สุด ( = 3.83) รองลงมา คือ สารสนเทศหรือข้อมลูทีไ่ด้รับสนับสนุน ส่งเสริมในการท าวิจัย ( = 3.74) และมคีวามพึง

พอใจในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ น้อยที่สุด ( = 3.69)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของ

ห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่ายมากท่ีสุด (  = 3.91) 

รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว ( = 3.90)  และมคีวามพึงพอใจในเรื่องการบริการให้ความ

ช่วยเหลือทางออนไลน์มคีวามสะดวก รวดเร็ว น้อยที่สดุ  ( = 3.67) ด้านบุคลากรของห้องสมุด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

เรื่องบุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมติร เต็มใจช่วยเหลือ และมีอัธยาศัยดีมากท่ีสุด ( = 4.37)  รองลงมา คือ บุคลากร

ให้บริการโดยการแต่งกายและมีบคุลิกภาพเหมาะสม ( = 4.06) และบุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความ

พร้อม น้อยที่สุด (  = 3.89) ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในเรื่องความสะอาดภายใน

ห้องสมุดมากทีสุ่ด ( = 3.92) รองลงมา คือ ความปลอดภัยภายในห้องสมุด ( = 3.72) และมีความพึงพอใจในเรื่องจ านวนเครื่อง

คอมพิวเตอร์มเีพียงพอน้อยท่ีสุด ( = 2.38)ด้านความผูกพันกับห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจในเรื่องการจะพูดกับคน

อื่นๆ ในทางที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุดมากที่สุด ( = 3.91) รองลงมา คือ การสนใจเข้าร่วมกจิกรรมของห้องสมุด ( = 3.87) และมีความพึง

พอใจในเรื่องการบอกต่อหรือแนะน าคนอ่ืนๆ ให้มาใช้บริการห้องสมดุ น้อยที่สุด ( = 3.79) ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในเรื่อง การประชาสัมพันธ์มีความหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อีเมล จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บรกิาร

มากที่สุด ( = 3.62) รองลง คือ เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการมีความชัดเจนและเพยีงพอ ( = 3.58) และมีความพึง

พอใจในเรื่องการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหมม่ีความสม่ าเสมอ น้อยท่ีสดุ ( = 3.56) 

ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม ไ ม่ พึ ง พ อ ใ จ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ต่ า ง ๆ  ไ ด้ แ ก่  ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร / ขั้ น ต อ น ก า ร ให้ บ ริ ก า ร                                                
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความไม่พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   ความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
ศูนย์สนเทศและการเรยีนรูไ้ด้น าขอ้มูลห้องเรียน ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอน
ตามที่คณะและหลักสูตรขอเปิดรายวิชา และการก าหนดห้องปฏิบัตกิารทั้งทางปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ์ละปฏิบตัิการทางภาษา เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยปจัจุบันมีห้องทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง ดังนี ้

   - ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ท่ีนั่ง จ านวน 2 หัอง 
   - ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ท่ีนั่ง จ านวน 2 หัอง 

รองรับนักศึกษาไดจ้ านวน ครั้งละ 280  คน ปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 2 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ 110 คน  ปีการศึกษา 
2560 นักศึกษาในหลักสูตร ไมไ่ดจ้ัดการเรียนการสอนห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการทางภาษา นักศึกษาทุกคนมีคอมพิวเตอร์ 
Notebook ส่วนตัว สามารถเช่ือมต่อกับเครื่อง printer ที่ทางวิทยาเขตสุราษฎรไ์ด ้
นอกจากน้ีทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ท าแบบประเมินศูนย์ฯ เพื่อให้ บุคลากร และอาจารย์ ตอบและแจ้งปัญหา อุปสรรค์ โดยทาง
ศูนย์สนเทศและการเรยีนรู้ จะน าปัญหาและอุปสรรคมาเข้าท่ีประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพื่อน ามาแก้ไขปญัหา ทั้งทางด้านบริการ
และจัดเตรียมครุภณัฑ์การเรยีนการสอนเพื่อให้เพียงพอกับแตล่ะหลกัสูตรต่อไป 

ข้อมูลจากศูนยส์นเทศและการเรยีนรู้ ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research 
ศูนย์สนเทศและการเรยีนรูไ้ด้ท าการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอรเ์ป็นระจ าทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเริ่มและ
ช่วงเที่ยง พร้อมท้ังได้ตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ารุด โดยมีการวางแผนจดัซือ้เป็นรายปี โดยน าข้อมลูการเปิด
ห้องเรียนกับจ านวนนักศึกษาที่เพิม่ในแต่ละปมีาเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนการจัดซื้อและทดแทน ส าหรับการค้นควา้เพิ่มเติมห้องสมุด
วิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัดใหม้ีวารสารออนไลน์และฐานข้อมลูวิทยานพินธ์ ซึ่งท้ังอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าสืบค้นได้ 

ข้อมูลจากศูนยส์นเทศและการเรยีนรู้ 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีได้มีแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากน้ี งานอาคารสถานท่ีร่วมกับศูนย์สารสนเทศ ร่วมกันพัฒนาระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการแจ้งซ่อมอุปกรณ ์และระบบสาธารณูปโภคภายในวทิยาเขต 

ข้อมูลจากงานอาคารสถานท่ี 

 
 
 
 

http://qadata.surat.psu.ac.th/


 

82 
 

 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.27 ผลการประเมินตนเอง AUN 10  
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

  
 

    

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

  
 

    

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

  
 

    

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

 
      

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

 

  

    

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

 

  

    

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ตารางท่ี 3.28 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
ภายในปีการศึกษา 2562 จะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรให้แลว้เสร็จเพื่อใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 
ซึ่งภาคเรยีนที่ 2/2560 มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรเพื่อสรุปและทบทวนการจัดการเรยีนการสอนและการ
บริหารหลักสตูร ได้ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยให้มกีารศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 
เพือ่ได้ข้อมลูพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี โดยการวิจัยหรือการจัดสัมมนาทางวิชาการกับองค์กร
ภายนอก (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) และผู้ใช้บณัฑิต รวมถึงการให้นักศกึษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้ประเมนิการจัดการเรยีน
การสอนของหลักสูตร 

มคอ.2 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and enhancement 
หลักสตูรรบัผิดชอบวางแผนติดตาม และทบทวนหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้มีการประชุมทบทวนการ
จัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา ร่วมกันแลกเปลีย่นความคดิเห็น ออกแบบ และร่วมมือกันท างาน รวมทั้ง
ประชุมทบทวนการพิจารณาระดับคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการประเมินผล และมี
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2562 และก าหนดคณะท างานในการปรับปรุงหลักสตูร 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
การประกันคณุภาพของหลักสตูรได้มีการก าหนด ดังน้ี 
-กรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ภาพรวม 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
-ทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า  มคอ.3 มคอ.5 เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 
-เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลใหก้ารบริหารงานหลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

- ระบบประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 
https://tes.psu.ac.th/login.asp 

- มคอ.3 
- มคอ.5 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

https://tes.psu.ac.th/login.asp
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มีจุดประสงค์เพื่อผลติทรัพยากรบคุคลทางด้านบริหารธรุกิจที่มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานสูส่ังคมอย่างมีคณุภาพ โดยเน้นการสร้างความเป็นเลศิ (Excellence) ในการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการสรา้งองค์
ความรู้ใหม่ รวมทั้งสามารถประยกุต์เอาหลักการทฤษฎีทางบริหารธรุกิจและการจดัการมาแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ต้อง
เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์ทางธุรกิจได้ และสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นในทุกรายวิชามีการบูรณาการผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับงานวิจัย การอ่านและวิเคราะห์บทความวิจัย 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัท าวิทยานิพนธ์ 

- งานวิจัยท่ีน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
- มคอ.3 
- ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจยัของนักศึกษา 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement 
วิทยาเขตก าหนดใหม้ีการประเมินความเพียงพอจากผูส้อน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกีย่วข้อง โดยจัดระบบติดตามการใช้
ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการประเมิน                                              

- 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสตูร ดังนี้ 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
            อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินการสอนในช้ันเรียนในทุกๆ หัวข้อถึงความเข้าใจของนักศึกษา โดยการทดสอบ
ย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ และการซักถามจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษา
ในช้ันเรียน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนโดยผ่านการประเมินกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU - TPSF) ตลอดจนได้บูรณาการการสอนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) และการวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case 
Study) มาประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนการสอน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของธุรกิจและให้เท่า
ทันกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
            มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อมอบหมายการเป็นผูป้ระสานงานรายวิชาที่จัดให้อาจารย์ประจ าของ
คณะเป็นผู้สอนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ ช้ีแจง
ข้อตกลงถึงแนวปฏิบัติที่ประกาศใหม่ๆ รวมถึงการระดมสมองเพื่อก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
เทคนิคการสอนใหม่ๆ 
 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

จัดให้มีการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาในทุกรายวิชาระหว่างภาคการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ

มคอ.2 
มคอ.3 
มคอ.5 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

http://www.personel.sci.psu.ac.th/images/file/information/PSUTPSF/rule/PSUTPSF1.pdf
http://www.personel.sci.psu.ac.th/images/file/information/PSUTPSF/rule/PSUTPSF1.pdf
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควบคู่กับการสังเกตการณ์  และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้าน เช่น 
กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้
สื่อการสอน และการประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ปีการศึกษา 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมติดตามการประเมินผลของนักศึกษาในทุกรายวิชาและทุก
ภาคการศึกษา ตลอดจนอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาให้นักศึกษาได้ประเมินโดยวาจาเพื่อสะท้อนการจดัการเรยีนการสอน
รวมถึงประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อทบทวนการพิจารณาระดับคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับประกันคณุภาพ
การศึกษาด้านการประเมินผล เพือ่รวบรวมข้อมลูทั้งหมดในการน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรในรอบ 5 ปี ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาต่อไป 

 

 
 
 
 
 



 

87 
 

 

 
 

 

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 
programme 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 
programme and its graduates. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตารางท่ี 3.29 ผลการประเมินตนเอง AUN 11 
 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 
 
 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
ตารางท่ี 3.30 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement 
ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจ านวน 3 คน (นักศึกษารหัส 57) และมีนักศึกษาปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 
คน ทั้งนี้ กรรมการบรหิารหลักสตูรได้ประชุมและตดิตามความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในปี
การศึกษา 2561 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสตูรก าหนดระยะการเรยีนตามแผนการศึกษา 2 ปี ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 3 คน และ
นักศึกษาอีก 2 รายคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2561 ท้ังนี้กรรมการบริหารหลักสูตรไดต้ดิตามอย่างต่อเนื่องทั้ง
จากนักศึกษาและจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2561 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสตูรยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2560 จ านวน 3 คน และเป็นนักศกึษาท างานแล้ว  - 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสูตรได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการจัดท าบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560โดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้ร่วมกับนักศึกษาในการจัดท าบทความวิชาการรายวิชา 926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ ์โดยบทความวิชาการดังกล่าวได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (TCI ฐาน 1) จ านวน  2 บทความ  นอกจากนี้หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาจัดเตรียมนิพนธ์
ต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็น
เงือ่นไขในการส าเร็จการศึกษา  

บทความวิชาการ 
นิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษ 
มคอ.2 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสตูรยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2560  จ านวน 3 คน ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นผู้ที่ท างานแล้ว
ก่อนเข้าศึกษาในหลักสตูร อย่างไรก็ตามกรรมการบริหารหลักสูตรไดว้างแผนและก าหนดให้มีการประเมินจากหน่วยงานท่ี
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2561 จ านวน 2 คน คน เนื่องจากเป็นบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลังจากส าเรจ็การศึกษา 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ตารางท่ี 3.31 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ปีการศึกษาท่ีนักศึกษา

เข้าศึกษา 
จ านวนนักศึกษาคงเหลือ (คน) จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จ

การศึกษาตามแผน (คน) 2558 2559 2560 2561 
2557 5 4 - - 4 1 
2558 - - - - - - 
2559 - 2 - - 5 - 
2560 - - - - 2 3 
2561 3 - - - - - 

 
 
 
ตารางท่ี 3.32 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 

ปีการ 
ศึกษา 

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

จ านวนบัณฑติที่ได้งานท า
และประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว (คน) 

อัตราการได้งานท าของ
บัณฑิต ทั้งหมด ได้งานท า ธุรกิจส่วนตัว/

อาชีพอิสระ 
ศึกษาต่อ ยังไม่ได้งานท า 

2557         
2558         
2559         
2560         
2561         
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ตารางท่ี 3.33 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพบัณฑิต 
ปีการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

คุณธรรม จรยิธรรม    เฉลี่ยรวม 
2557      
2558      
2559      
2560      
2561      
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง 

1. นักศึกษามีศักยภาพในเชิงวิชาการด้านการตีพิมพ์บทความและการเผยแพร่ 
2.  อาจารย์มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพในการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 
3.  อาจารย์มีศักยภาพในการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถมีผลงานทางวิชาการท่ีสามารถตีพิมพ์และ

เผยแพร่ 
4.  มีการออกแบบหลักสูตรให้มีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1ท าให้นักศึกษามีพ้ืนฐาน

ในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรเพิ่มช่องทางในการสรรหาอาจารย์ในต าแหน่งที่ขาดแคลน 
2.  สร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร 
3.  ห้องสมุดควรเพิ่มงานวิทยานิพนธ์ด้านบริหารธุรกิจ 
4. การติดตามและจัดท าข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพ่ือน ามาพัฒนา

หลักสูตร 
5. การจัดท าข้อมูลภาวะการได้งานท าของบัณฑิตย้อนหลัง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
6. การเทียบเคียงผลการด าเนินงานด้านต่างๆ กับหลักสูตรอื่นที่ใกล้เคียง 

 
แนวทางการพัฒนา 
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันรอบ 5 ปี 
2. การเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
3. กลไกและระบบการได้มาของข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือการปรับปรุงและออกแบบ

หลักสูตร 
4. กลไกและระบบการจัดเก็บข้อมูล การได้งานท าของบัณฑิต และระบบการตรวจสอบติดตาม 
5. ระบบสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตร ได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้าน

บริหารธุรกิจของห้องสมุดส าหรับวิทยาเขต งานด้านบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขต  
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ล าดับ

ที ่
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับหน่วยงาน 
หลักสูตร คณะ 

1 จ ำนวน
หลักสตูร 
(7) 

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

หลักสตูร
นอกท่ีตั้ง 
(6) 

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

นักศึกษำ 
(6) 

จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 5  
15  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำตร ี   
16  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
17  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท 5  
18  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
19  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำเอก    
20 จ ำนวน

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

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 5  
21  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ

ปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำ 
  

22  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ปริญญำโทหรือเทยีบเท่ำ 

  

23  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ 

5  

24 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3  
25  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

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

  

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

3  

28 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2  
29  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

30  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
31   -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ 
2  

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

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

34  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ 

  

35  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ 

  

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

เทียบเท่ำ 
  

38  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 

  

39  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 

  

40 คุณวุฒิ
อำจำรย์
ประจ ำ
หลักสตูร 
(12) 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5  
41  -ระดับปรญิญำตร ี   
42  -ระดับ ป.บัณฑิต   
43  -ระดับปรญิญำโท   
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
45  -ระดับปรญิญำเอก 5  
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2  
47  -ระดับปรญิญำตร ี   
48  -ระดับ ป.บัณฑิต   
49  -ระดับปรญิญำโท   
50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
51  -ระดับปรญิญำเอก 2  
52 ผลงำน

ทำง
วิชำกำร
ของ
อำจำรย์
ประจ ำ
หลักสตูร 
(20) 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3  
53  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ
  

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

  

55  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
56  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
57  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

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

3  

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

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

  

59  -ผลงำนไดร้ับกำรจดสิทธิบัตร   
60  -ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมทีไ่ดร้บักำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว 
  

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

ทำงวิชำกำรแล้ว 
  

64  -ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตไ่ม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

  

65  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

  

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

ประเทศ 
  

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

อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 
  

72 กำรมี
งำนท ำ
ของ
บัณฑิต 
(11) 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด    
73 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีต่อบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ

ภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
  

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

  

75 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีป่ระกอบอำชีพอิสระ   
76 -จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
77  -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีม่ีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่

แล้ว 
  

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

งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 
  

82 -ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเรจ็กำรศกึษำ
ระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

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

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2  

84  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีม่กีำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
85  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำต ิ 
  

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

  

87  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
88  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2 
  

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

2  

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

  

91  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดสิทธิบตัร   
92  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
93  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
94  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ   
95  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ 
  

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

วงรอบประเมิน) 
  

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

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  

100  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำต ิ 

  

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

  

102  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
103  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2 
  

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

  

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

  

106  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดสิทธิบตัร   
107  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 
  

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

ประเทศ 
  

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

วงรอบประเมิน) 
  

114 นักศึกษำ 
เต็มเวลำ
เทียบเท่ำ  
(7) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  2.13  
115  -ระดับอนุปรญิญำ   
116  -ระดับปรญิญำตร ี   
117  -ระดับ ป.บัณฑิต   
118  -ระดับปรญิญำโท 2.13  
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
120  -ระดับปรญิญำเอก   
121 จ ำนวน

เงิน
สนับสนุน
งำนวิจัย 
(24) 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,045,073  

122  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

123  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   

124  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 1,045,073  

125 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 3,107,785  

126  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

127  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   

128  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 3,107,785  

129 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 5  
130  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
131  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
132  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 5  
133 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   
134  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
135  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
136  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
137 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาต่อ   
138  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
139  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
140  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
141 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ   
142  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
143  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
144  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
145 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 3  
146 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

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

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

  

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

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
  

159  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
160  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
161  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
162 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

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

3  

163  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
164  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
165  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 3  
166 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

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

  

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

ทำงวิชำกำรแล้ว 
  

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

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
  

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

ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตไ่ม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

  

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

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
  

195  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
196  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
197  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
198 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
199  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
200  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
201  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
202 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ   
203  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
204   -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
205  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
206 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ 
  

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

 
 

 


