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คานา
รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และ
วิท ยาการจั ดการ ประจ าปี ก ารศึก ษา 2560 จัด ท าขึ้น เพื่ อ รายงานผลสั มฤทธิ์ในการดาเนิ น งานในรอบปี
การศึกษา 2560 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สาธารณชน เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงานเป็นช่วงปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31
กรกฎาคม 2561)
รายงานประจ าปี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในฉบั บ นี้ สะท้ อ นให้ เห็ น ผลการด าเนิ น งาน จุ ด อ่ อ น
จุดแข็ง โอกาส อุป สรรค ของหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจมหาบัณ ฑิ ต คณะศิล ปศาสตร์และวิท ยาการจัดการ
ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหาร การผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรกฎาคม 2561

(2)

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 ส่วนนา
1. ประวัติโดยย่อของหลักสูตร
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ
4. นโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชา
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
บทที่ 3 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
บทที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

หน้า
2
1
3
3
4
4
8
12
24
91
93

(3)

บทที่ 1
ส่วนนำ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ประจาปีการศึกษา 2560 มีการดาเนินงานตามด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในรอบ
ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561) และได้จัดทารายงานประเมินตนเองและผล
การดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้
ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN QA
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒ นาธุรกิจ มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ทั้ง 11
ด้าน ดังนี้
1. AUN 1: Expected Learning Outcomes – ELO (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
2. AUN 2: Program Specification (ข้อกาหนดของหลักสูตร)
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 (สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
10. AUN 10: Quality Enhancement (การส่งเสริมคุณภาพ)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
11. AUN 11: Output (ผลผลิต)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2
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บทที่ 1
ส่วนนำ
1. ประวัติโดยย่อของหลักสูตร
ในยุคของข้อมูลข่าวสารดิจิตอล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ท าให้ ธุร กิ จ มี ก ารแข่งขัน อย่ างรุ น แรง ธุร กิ จต้ องปรับ ตั ว และพยายามดาเนิ น งานให้ ป ระสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จได้ รวมทั้งเป็นกลไกสาคัญใน
การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งได้กาหนดทิศทางในการพัฒ นาประเทศโดยให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒ นา”
อย่ างไรก็ ต ามปั จ จุ บั น ทรั พ ยากรบุ ค คลทางธุ รกิ จที่ มี คุ ณ ภาพยั งขาดแคลน ดั งนั้ น การผลิ ต บุ ค ลากรด้ า น
บริหารธุรกิจจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านธุรกิจของโลกปัจจุบัน
และให้ ทัดเทียมกับ นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลั ยชุมชนสุ
ราษฎร์ธานี ได้นาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรฯ เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจานวนมาก และมีจานวนผู้สนใจเลือก
เรียนแผน ก แบบ ก 2 เพิ่มขึ้นในทุกปี ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และ
วิ ท ยาการจั ด การได้ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด การเรี ย นการสอน โดยเป็ น อาจารย์ ผู้ ส อน เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์และเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ จะเห็นได้ว่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการมีความพร้อมด้านบุคลากร มีคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาการด้านบริหารธุรกิจในการเรียน
การสอน การทาวิจัย เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปและสังคม และ
เป็นกาลังสาคัญในการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในปีการศึกษา 2557
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
การเปิ ด หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ตของคณ ะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการจั ดการ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ธ านี มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ผลิ ต ทรัพ ยากรบุ ค คลทางด้ า น
บริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านสู่ สั ง คมอย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยเน้ น การสร้ า งความเป็ น เลิ ศ
(Excellence) ในการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งสามารถประยุกต์เอาหลักการทฤษฎี
ทางบริหารธุรกิจมาแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ต้องเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจได้ และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ผู้เรียน
สามารถบูรณาการผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบริหารธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยยึด
หลักการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความสานึกรับผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเองและ
สังคม
2.2 ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนาการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ
2.3 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญหลักการและทฤษฎีการบริหารธุรกิจ สามารถคิดวิเคราะห์
ประยุกต์และบูรณาการเพื่อนาไปพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตได้
2.4 ผลิ ตมหาบั ณ ฑิตที่ส ามารถทางานร่วมกับผู้ อื่น มีความรับผิ ดชอบ และสามารถพั ฒ นาความรู้
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 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่วางแผน
ดาเนิ น การควบคุ มคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมิ นผล ปรับ ปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
4.1.3 มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่ จัดทา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่ ว มกั บ อาจารย์ ผู้ ส อน ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน และติ ด ตาม
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 ใ ห้ กั บ หลั ก สู ต ร เพื่ อ จั ด หา ต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
4.2.1.2 คณะจั ด ให้ มี ผู้ รับ ผิ ด ชอบตรวจสอบการเบิ ก จ่ายงบประมาณเงิน รายได้
เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ เป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้มากที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2 ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยฯมีความพร้อมด้านหนั งสือตาราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี
สานักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการ
และด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆกับหอบรรณ
สารสนเทศของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่วนระดับคณะฯ มีหนังสือตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้
คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงโดยอุปกรณ์ก ารสอน
ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
4.2.3 กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับหอบรรณสารสนเทศของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในการจัดซื้อหนังสือ
และตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียน
การสอนโดยการสารวจความต้องการหนังสือดังกล่าวจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษแต่
ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ ในส่วนของคณะฯ
จะมีห้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือตาราหรือวารสารเฉพาะทางและคณะฯจะต้องจัดสื่อการ
สอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์เพิ่มเติม
4.2.4 กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร
4.2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
4.3

กำรบริหำรคณำจำรย์
4.3.1 กำรรับอำจำรย์ใหม่
4.3.1.1 เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายใต้สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจจึงบริหารอาจารย์
จากอาจารย์ของภาควิชาที่มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
4.3.1.2 อาจารย์ ที่ ได้ รั บ เชิ ญ ให้ ส อนครั้ง แรกจะได้ รั บ การประชุ ม ชี้ แ จงรั บ คู่ มื อ
นักศึกษาในวันปฐมนิเทศพร้อมนักศึกษา (กรณีสอนภาคการศึกษาที่ 1) และหรือ ถูกเชิญให้
เข้าร่วมประชุมฟังอธิบาย แนะนารายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการประชุมอาจารย์ผู้สอนที่จัด
ทุกสิ้นภาคการศึกษา (กรณีสอนในภาคการศึกษาที่ 2)
4.3.2 กำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์ในกำรวำงแผน กำรติดตำมและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร สั ม มนาร่ ว มกั น
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ออกแบบ และร่วมมือกันทางาน โดยหลักสูตรจะรับผิดชอบวางแผน
ติดตาม และทบทวนหลักสูตร
4.3.3 กำรแต่งตั้งคณำจำรย์พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสนับสนุนและจัดให้มีอาจารย์พิเศษที่คัดเลือกจาก
นั ก ธุ ร กิ จ ทั้ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ แ ละ/หรื อ ศิ ษ ย์ เก่ า ที่ มี คุ ณ วุฒิ ต รงตามเกณฑ์
มาตรฐานบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มาให้ ค วามรู้ เพิ่ ม เติ ม จากทฤษฎี ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติและความคิดเห็ นระหว่างอาจารย์ผู้ สอน นักศึกษาและ
อาจารย์พิเศษเพื่อให้ได้มาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
4.4

กำรบริหำรบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
4.4.1 กำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4.2 กำรเพิ่มทักษะควำมรู้เพื่อกำรปฏิบัติงำน
ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

4.5

กำรสนับสนุนและกำรให้คำแนะนำนักศึกษำ
4.5.1 กำรให้คำปรึกษำด้ำนวิชำกำร และอื่นๆ แก่นักศึกษำ
4.5.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะนาดูแล ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
เกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและเรื่องอื่นๆ ตั้ งแต่แรกเข้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปจะทา
หน้าที่จนกว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4.5.1.2 เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทันทีที่นักศึกษาได้หัวข้อที่ศึกษาและมีอาจารย์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ภายในปีการศึกษาที่
1)
4.5.1.3 กาหนดการเรียนการสอนรายวิช าวิทยานิ พนธ์เพื่ อให้ นักศึ กษาสามารถ
สาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
4.5.1.4 จั ด อบรมความรู้ เพิ่ ม เติ ม แก่ นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งวิธีการเขียนบทความวิจัย
4.5.2 กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4.6

ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคม และ/หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4.6.1 ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รทุ ก รอบ 5 ปี โดยการวิจั ยหรือการจัด สั ม มนาทางวิช าการกั บ องค์ ก รภายนอก
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน) และผู้ใช้บัณฑิต
4.6.2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ทุก 5 ปีการศึกษา)
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4.7

ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย

ปีกำรศึกษำ
2557 2558 2559 2560 2561

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
X
X
X
X
X
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
X
X
X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการ
X
X
X
X
X
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
4. จัดทารายงานการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการสอนของแต่ละภาค
X
X
X
X
X
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
X
X
X
X
X
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาเนินงานที่
X
X
X
X
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
X
X
X
X
X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
X
X
X
X
X
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
X
X
X
X
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
X
X
X
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินกำร (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
X
X
X
X
X
หมายเหตุ ผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
5.1 โครงสร้ำงหลักสูตร รายละเอียดตามแผนการศึกษาดังนี้
6 รำยวิชำ
แผน ก แบบก 1 แผน ก แบบก 2
วิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
วิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
24 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
หมายเหตุ: รายวิชาเสริมพื้นฐานเป็นรายวิชาที่ต้องการปรับพื้นฐานทางบริหารธุรกิจแก่นักศึกษาก่อน
เรียนรายวิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต
5.2 อำจำรย์ประจำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้สอน

ที่

เลขประจำตัว ตำแหน่งทำง
ประชำชน
วิชำกำร

-

ชื่อ สกุล

วุฒิกำรศึกษำระดับ
ตรี-โท-เอก (สำขำวิชำ),
สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ,
ปีที่สำเร็จกำรศึกษำ

1

3-9007ผู้ช่วย
นายสุวิต ศรีไหม*
00532-10-9 ศาสตราจารย์

2

4-1017ผู้ช่วย
นางสาวเกษรา
00092-55-5 ศาสตราจารย์ ภรณ์ สุตตาพงค์

3

3-929800106-07-0

อาจารย์

นางนนทิภัค
เพียรโรจน์*

4

3-9011-

อาจารย์

นางสาวยุวดี ลีเบ็น บธ.บ. (วิทยาการจัดการ), ม.สงขลา-

ภำระงำน
สอนและ
ผลงำนทำง
วิชำกำร

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์, มคอ.2
2541
ภาคผนวก ง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Ph.D. (Management and
Accounting), Lincoln University,
New Zealand, 2555
สส.บ. (สารสนเทศศึกษา), ม.วลัยมคอ.2
ลักษณ์, 2546
ภาคผนวก ง
กจ.ม. (การจัดการ), ม.มหิดล, 2548
Ph.D. (Management), Huazhong
University of Science and
Technology, China, 2556
บธ.บ. (การตลาด), ม.สงขลามคอ.2
นครินทร์, 2539
ภาคผนวก ง
M.B.A. (Marketing), ม.อัสสัมชัญ,
2543
Ph.D. (Marketing), ม.อัสสัมชัญ,
2555
มคอ.2
8

ที่

เลขประจำตัว ตำแหน่งทำง
ประชำชน
วิชำกำร

-

ชื่อ สกุล

00650-96-9

5

3-100901576-94-1

อาจารย์

นางสาวฬุลิยา *
ธีระธัญศิริกุล

วุฒิกำรศึกษำระดับ
ตรี-โท-เอก (สำขำวิชำ),
สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ,
ปีที่สำเร็จกำรศึกษำ

ภำระงำน
สอนและ
ผลงำนทำง
วิชำกำร

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

ภาคผนวก ง

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 จัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้สอนในทุกรายวิชา
5.3 นักศึกษำ และอัตรำกำรสำเร็จกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 2 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี
จำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ
จำนวนนักศึกษำ
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
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
1
1
3
5
5.4 ศิษย์เก่ำ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2557 มีผู้สาเร็จการศึกษาใน
ปี 2558 จานวน 1 คน ปี 2559 จานวน 1 คน และปีการศึกษา 2560 3 คน ทั้ง 5 คนเป็นผู้
ทางานแล้วก่อนเข้าศึกษา
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5.5 งบประมำณ
 งบประมำณรำยรับ (หน่วยบำท)
ปีงบประมำณ

รำยละเอียดรำยรับ
2557
2558
ภำค 1 ภำค 2
ภำค 1 ภำค 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย* ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท

2559
ภำค 1 ภำค 2

2560
ภำค 1
ภำค 2

2561
ภำค 1
ภำค 2

ค่าบารุงการศึกษา

102,750 60,750

ค่าลงทะเบียน

227,250 269,250 486,000 538,500 486,000 538,500 486,000 538,500 486,000 538,500

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล**

1,012,30 1,052,80 1,094,90
900,000 900,000 936,000 973,400 0
0
0

รวมรายรับ
จานวนนักศึกษาต่อ
คน

174,000 121,500 174,000 121,500 174,000 121,500 174,000 121,500

1,138,70 1,184,20 1,231,60
0
0
0

1,230,00 1,230,00 1,596,00 1,633,40 1,672,30 1,712,80 1,754,90 1,798,70 1,844,20 1,891,60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15

15

30

30

30

30

30

30

30

30

*ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
**เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคานวณจากค่าจ้างอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน + เงินเลื่อนขั้นร้อยละ 4 ต่อรอบการประเมิน

 งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วยบำท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินเดือนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจา
หลักสูตร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน(ไม่รวม 3)
- ค่าสอน + ค่าตอบแทน
วิทยากร
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- ค่าจัดทาเอกสาร

2557

2558

2,007,500

2,133,500

1,800,000

ปีงบประมำณ
2559

2560

2561

2,307,100

2,495,000

2,698,100

1,909,400

2,065,100

2,233,600

2,415,800

207,480
408,000

224,078
756,000

242,005
756,000

261,365
771,000

282,274
771,000

270,000
15,000
30,000

270,000
15,000
60,000

270,000
15,000
60,000

270,000
30,000
60,000

270,000
30,000
60,000
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หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
- ค่าเอกสารส่วนกลาง
- ค่าจัดสอบ
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2557

2558

3,000
90,000
483,100
2,898,600

6,000
15,000
300,000
90,000
577,900
3,467,400

400,000
400,000
3,298,600
15
219,900

400,000
400,000
3,867,400
30
128,900

ปีงบประมำณ
2559

2560

2561

6,000
15,000
300,000
90,000
612,620
3,675,720

6,000
15,000
300,000
90,000
653,200
3,919,200

6,000
15,000
300,000
90,000
693,800
4,162,900

100,000
100,000
3,775,720
30
125,900

100,000
100,000
4,019,200
30
134,000

100,000
100,000
4,262,900
30
142,100

5.6 สิ่งอำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีห้องสมุดประจาทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแต่ละแห่งได้ดาเนินการ
จัดหาหนังสือตามความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชา/คณะ ยกเว้นวารสารออนไลน์
หรือฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จัดหาโดยห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านการคัดเลือกหรือพิจารณาจาก
อาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดซึ่งสามารถใช้ร่วมกัน
ได้ทั้ง5 วิทยาเขต
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ตารา วารสาร และฐานข้อมูล ที่
ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ
3. การเสนอ รายการวัสดุและครุภัณฑ์
4. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้นาข้อมูลมาจัดการขอเปิดรายวิชา และ
ห้องอาคารสถานที่ในการกาหนดห้องปฏิบัติการทั้งทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการทาง
ภาษา เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ งานได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากที่ สุ ด โดยปั จจุ บั น มี ห้ อ งทางปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จานวน ครั้งละ 300 คน ปฏิบัติการทางภาษา จานวน
2 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จานวน ครั้งละ 110 คน
5. ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ทาการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
เป็นระจาทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเริ่มและช่วงเที่ยง พร้อ มทั้งได้ตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์
ใหม่ทดแทนที่ช ารุด โดยมีการวางแผนจัดซื้อเป็นรายปี โดยนาข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับจานวน
นักศึกษาที่เพิ่มในแต่ละปีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อและทดแทน
11
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
(การเขียนผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย
หรือเขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่
เขียนบรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือนาไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้)
ระดับการประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
1
ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
หรือไม่มีหลักฐาน)
พัฒนาโดยเร่งด่วน
2
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา
3
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมีการ คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียง
ดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน
เล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอได้
4
มีเอกสารและหลักฐานการดาเนินการตามเกณฑ์ มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ
มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์
ดาเนินการทีม่ ีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์
6
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบตั ิในระดับโลกหรือแนว
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบตั ิในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นนา
ปฏิบัติชั้นนา
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AUN 1
Expected Learning Outcomes
Criterion 1
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects
the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and
known to staff and students.
2. The 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
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 1
เกณฑ์
1
1.1 The expected learning outcomes have been
clearly formulated and aligned with the vision and
mission of the university [1,2]
1.2 The expected learning outcomes cover both
subject specific and generic (i.e. transferable) learning
outcomes [3]
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect
the requirements of the stakeholders [4]
Overall opinion

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1
ตารางที่ 3.2 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN1
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university
การเปิ ดหลักสูตรบริหารธุรกิ จมหาบั ณฑิ ต ปี 2557 สอดคล้ องกับพั นธกิ จของของมหาวิ ทยาลัยและคณะศิ ลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเสาหลักทางปัญญาของภูมิภาคด้านการ รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร
จัดการ ภาษา และการท่องเที่ยวโดยบัณฑิตของคณะฯ จะมีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเอกของ
ตนเองแล้วยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมุ่งเน้นปลูกจิต มคอ.2
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดแรงงานทั้งนี้ได้มีกรรมการบริหารหลักสูตรได้มี
การพิ จารณาวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยและคณะในการกาหนดด้วย โดยได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตอบสนอง
วิสัยทัศน์ทั้ง ของมหาวิทยาลัย และ ของคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยนากรอบที่
กาหนดโดย สกอ. และมหาวิทยาลัย โดยกาหนดไว้ 5 ด้านของผลการเรียนรู้ที่สาคัญของหลักสูตร ไว้ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2)ด้านความรู้ 3)ด้านทักษะทางปัญญา 4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ5)ด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes
หลักสูตรได้นาการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภาพรวมสาคัญตามวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของทั้งมหาวิทยาลัยและคณะ รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร
ดังตารางผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังและตารางผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และทักษะเฉพาะด้าน โดยกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในทุกรายวิชาของ มคอ.2
หลักสูตร และได้นาไปจัดทา มคอ.3 แต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2560 มี 3 รายวิชา สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) คือ มคอ.3
926-516 การการจัดการเชิงกลยุทธ์ 926-523 สัมมนา 1 และ926-524 สัมมนา 2 มีอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรทั้ง 3 รายวิชา แต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กาหนดและอาจารย์ผู้สอนแจ้งให้
นักศึกษาโดยแจกมคอ.3ในทุกรายวิชา
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ วิ ท ยาเขตสุ ราษฎร์ ธ านี โดยวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสุ ร าษฎร์ธ านี ได้ น าหลั ก สู ต รบริห ารธุ รกิ จ มคอ.2
มหาบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
จานวนมาก และมี จานวนผู้ สนใจเลือ กเรีย นแผน ก แบบ ก 2 เพิ่ มขึ้ น ในทุ กปี ดั งนั้ น หลั กสู ตรบริหารธุรกิ จมหาบั ณฑิ ต รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรทางบริหารธุรกิจโดยเน้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจที่
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ผลการดาเนินงาน
สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีการบริหารธุรกิจ โดยจะต้องสามารถวิเคราะห์ บูรณาการและพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจที่ทันสมัย
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ควบคู่ไปการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง 5 ด้านและสอดรับกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆที่
ต้องการบุคคลากรที่จบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง พนักงาน หัวหน้าแผนก
หัวหน้าส่วนและ/หรือผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน/ภาครัฐในด้านการจัดการทั่วไป การตลาด การพัฒนาแผนและนโยบาย
การเงิ น การบั ญ ชี การจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลผู้ ป ระกอบการ นั ก ธุ ร กิ จ และ/หรื อ เจ้ า ของกิ จ การและที่ ส าคั ญ
สถาบันการศึกษาที่ยังขาดแคลนนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2560 ได้ดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี (2557-2561) ทางหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรม
ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ นักวิชาการและ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ได้สอบถามพูดคุยกับศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบันและประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อนาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นาไปสู่การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ของ
หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2562

รายการหลักฐาน

จากการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรได้นาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาใช้ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านและ
จัดรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา
2557 **หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างการดาเนินการ) ดังตาราง
ELO
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

วัตถุประสงค์
1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความสานึก
รับผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเองและสังคม

รายวิชา

รายวิชาเสริมพื้นฐาน
926-503 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
รายวิชาบังคับ
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์
2.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนาการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา รายวิชาเสริมพื้นฐาน
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ
และพัฒนาธุรกิจ
926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ
รายวิชาบังคับ
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ELO

วัตถุประสงค์

ด้านทักษะทางปัญญา

3.ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญหลักการและทฤษฎีการ
บริหารธุรกิจ สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์และบูรณาการ
เพื่ อน าไปพั ฒ นากลยุท ธ์ทางธุรกิจให้ทัน สมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตได้

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น มี ค วาม
รับผิดชอบ และสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพ
บริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง

รายวิชา
926-521 ระเบียบวิธีวิจัย 1
926-522 ระเบียบวิธีวิจัย 2
926-523 สัมมนา 1
926-524 สัมมนา 2
926-531 วิทยานิพนธ์
926-532 วิทยานิพนธ์
รายวิชาเสริมพื้นฐาน
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ
926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ
รายวิชาบังคับ
926-511 การบัญชีบริหาร
926-512 การจัดการการตลาด
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์
926-514 การจัดการดาเนินงาน
926-515 การจัดการการเงิน
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์
926-523 สัมมนา 1
926-524 สัมมนา 2
รายวิชาเสริมพื้นฐาน
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ
รายวิชาบังคับ
926-511 การบัญชีบริหาร
926-512 การจัดการการตลาด
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์
926-514 การจัดการดาเนินงาน
926-515 การจัดการการเงิน
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์
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ELO

วัตถุประสงค์

รายวิชา

926-523 สัมมนา 1
926-524 สัมมนา 2
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 5.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง รายวิชาเสริมพื้นฐาน
สารสนเทศ
การพู ด และการเขี ย น รวมถึ งสามารถเลื อ กใช้ เทคโนโลยี 926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ
รายวิชาบังคับ
สารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
926-511 การบัญชีบริหาร
926-512 การจัดการการตลาด
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์
926-514 การจัดการดาเนินงาน
926-515 การจัดการการเงิน
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์
926-523 สัมมนา 1
926-524 สัมมนา 2
926-531 วิทยานิพนธ์
926-532 วิทยานิพนธ์
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ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแบ่งออกเป็นความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะทาง
ผลการเรียนรู้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
2. มีความรอบรู้ในศาสตร์การบริหารธุรกิจและศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยใน
การจัดการ
3.ประยุกต์ใช้ความรู้ในการค้นคว้างาน คิดวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนางานธุรกิจ
4.ทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และสามารถ
พัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกิจของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
รวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคนิคการสื่อสารทีเ่ หมาะสม

ความรู้และทักษะทั่วไป

ความรู้และทักษะเฉพาะทาง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
รายวิชา

1

2

3

4

5

926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ









926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ
926-503 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
926-511 การบัญชีบริหาร























926-514 การจัดการดาเนินงาน







926-515 การจัดการการเงิน







926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์









926-512 การจัดการการตลาด
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์



926-521 ระเบียบวิธีวิจัย 1
926-522 ระเบียบวิธีวิจัย 2
926-523 สัมมนา 1











926-524 สัมมนา 2









926-531 วิทยานิพนธ์





926-532 วิทยานิพนธ์
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AUN 2
Programme Specification
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
ตารางที่ 3.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 2
เกณฑ์
1
2.1 The information in the program specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.2 The information in the course specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.3 The program and course specifications are
communicated and made available to the stakeholders
[1,2]
Overall opinion

คะแนน
2 3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2
ตารางที่ 3.4 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN2
ผลการดาเนินงาน
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ได้จัดทาขึ้นตามข้อกาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ได้นา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านมาเป็นข้อกาหนดของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ไม่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2
จานวน 2 คน และมีนักศึกษาตกค้าง (รหัสนักศึกษา 2557 เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์) จานวน 3 คน กรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 2 คน และปรับการ
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ELOs โดยเฉพาะรายวิชา 926-523 สัมมนา 1 และ 926-524 สัมมนา 2 ที่มี
การบูรณาการประเด็นด้านบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการบูรณาการในการจัดทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทางานวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ในปัจจุบัน
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นวิชาปรับพื้นฐานก่อน
การเรียนรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตร โดยได้ สอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมนักธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง
ผลกระทบของจริยธรรมต่อการบริหารธุรกิจในประเทศไทยและในระบบเศรษฐกิจโลก สาหรับรายวิชาบังคับของหลักสูตร
ครอบคลุมทุกหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันและมีรายวิชากลยุทธ์ธุรกิจและรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ ไขปัญหาหรือการแสดงความเห็น และการตัดสินใจ มีการจัดกิจกรรมในลักษณะ
บูรณาการวิชาการในรูปแบบของการจัด ทาวิท ยานิพ นธ์ เพื่ อประมวลความรู้ท างด้ านการบริห ารธุรกิ จและสาขาอื่น ที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 2 คนที่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามแผนการ
ศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นรายบุคคล โดยใช้กรณีศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติ
(Learning by Doing) และการน าเสนอหน้ าชั้ นแบบมื ออาชี พที่ มี การซั กถามและตอบข้ อสงสั ย เพื่ อให้ นั กศึ กษาได้ ฝึ กคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพบริหารธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริม นักศึกษาได้เส่งผลงาน
วิชาการนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน MICE การท่องเที่ยวและการจัดการ (LAMS MICE) ซึ่งจัด
โดยคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ จานวน 1 คน อีก 1 คน ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCIซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้ง 2 คน

รายการหลักฐาน
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
มคอ.3

มคอ.2
มคอ.3
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ผลการดาเนินงาน
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน โดยได้มีการเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร ได้แก่ 1) ผู้สนใจทั่วไป นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ได้รับทราบข้อมูลผ่านทางเเว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัยและเว็บไซต์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2) สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้รับทราบข้อมูลผ่าน
ทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ3) คู่มือนักศึกษาเพื่อแจกให้นักศึกษาทุกคน

รายการหลักฐาน
เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร (งานประชาสัมพันธ์)
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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องค์ประกอบที่ 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Program Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:
Master of Business Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
บธ.ม.
(ภาษาอังกฤษ): M.B.A.
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 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
 สาหรับแผน ก แบบ ก 1 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
สาหรับแผน ก แบบ ก 2 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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AUN 3
Programme Structure and Content
Criterion 3
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes.
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the
contribution made by each course in achieving the 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-todate.
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.5 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN3
เกณฑ์
1
3.1 The curriculum is designed based on
constructive alignment with the expected
learning outcomes [1]
3.2 The contribution made by each course to
achieve the expected learning outcomes is
clear [2]
3.3 The curriculum is logically structured,
sequenced, integrated and up-to-date [3,4,5,6]
Overall opinion

2

คะแนน
3
4
5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3
ตารางที่ 3.6 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN3
ผลการดาเนินงาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ออกแบบรายวิชาและสาระวิชาในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเสนอหลักสูตรผ่าน
กระบวนการตามขั้นตอนที่จาเป็นครบถ้วน และได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสกอ.ในปี 2558 โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 กลุ่มรายวิชาและตามแผนการศึกษาดังนี้
รายวิชา
แผน ก แบบก 1
แผน ก แบบก 2
วิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

วิชาบังคับ

ไม่นับหน่วยกิต

24 หน่วยกิต

รายการหลักฐาน
มคอ.2
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
หลักสูตรได้กาหนดการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะด้านเฉพาะด้านสู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้
-รายวิชาเสริมพื้นฐาน จานวน 3 รายวิชา (รายวิชาเสริมพื้นฐานเป็นรายวิชาที่ต้องการปรับพื้นฐานทางบริหารธุรกิจแก่นักศึกษาก่อนเรียน
รายวิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต) สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไป 2 รายวิชา และความรู้และทักษะเฉพาะด้าน1
รายวิชา
-รายวิชาบังคับ จานวน 10 รายวิชา สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไป3 รายวิชา และความรู้และทักษะเฉพาะด้าน7 รายวิชา
-รายวิชาวิทยานิพนธ์ สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นจึงได้มกี ารทบทวนการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยเน้น
การบูรณาการความรูด้ ้านบริหารธุรกิจควบคู่กับการวิจยั ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่หลักสูตรกาหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในอนาคต และใช้ในการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์และจัดกลุ่มรายวิชาทัง้ หมดของหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ดังตารางโครงสร้าง มคอ.2
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
หลักสูตรตามผลการเรียนรู้ และได้ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกาหนดการพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562
ประเมินผลในแต่ละด้าน เพื่อจัดทาหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ได้มีการทบทวนและดาเนินการปรับการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรูส้ ู่ทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยแบ่งความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง เพื่อการนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของแต่ละรายวิชามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมและการวัดประเมินผลการเรียนรู้จริงได้ในทุกรายวิชา
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรได้จดั การการศึกษาแบบแผน ก แบบ ก 2 ใน 2 ชั้นปี โดยจัดลาดับตามความสาคัญของรายวิชาโดยเริม่ ต้นจากจัดการเรียนการ
มคอ.2
สอนภาคฤดูร้อนสาหรับชั้นปีที่ 1 กลุ่มรายวิชาเสริมพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ (สาหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอืน่ ที่ (ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562
ไม่ใช่สาขาบริหารธุรกิจ) และรายวิชาเสริมพื้นฐานทีเ่ กี่ยวข้องโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ปีการศึกษาที่ 1 นักศึกษาเรียนในรายวิชาบังคับ และภาคเรียนที่ 2 ต้อง
ลงรายวิชาวิทยานิพนธ์จานวน 3 หน่วยกิต ในการขออนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ตามกาหนด ปีการศึกษาที่ 2 นักศึกษาเรียนในรายวิชาบังคับ 2 รายวิชา และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงปี
การศึกษา 2562 ได้ปรับการจัดการศึกษาโดยมีทั้งแบบแผน ก แบบ ก 2และแบบแผน ข เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
สถานประกอบการ รวมถึงการปรับลาดับรายวิชาให้สอดคล้องกับทัง้ 2 แผนการศึกษา (แบบแผน ก แบบ ก 2และแบบแผน ข)
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AUN 4
Teaching and Learning Approach
Criterion 4
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy
of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by
what methods.
2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the
student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding.
3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of
learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies she
or he chooses to use.
4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed,
supportive, and cooperative learning environment.
5. In promoting responsibility in learning, teachers should:
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.).
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN4
เกณฑ์
1
4.1 The educational philosophy is well articulated
and communicated to all stakeholders [1]
4.2 Teaching and learning activities are
constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes [2,3,4,5]
4.3 Teaching and learning activities enhance lifelong learning [6]
Overall opinion

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4
ตารางที่ 3.8 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN4
ผลการดาเนินงาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “การจัดการศึกษาตาม แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)
คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพือ่ ให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดตี ามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
โดยใช้กระบวนการจัดการ เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผูเ้ รียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา
จากความต้องการของผูเ้ รียน ผ่านกระบวนการแก้ปญ
ั หาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุด
อยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดาเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วย” ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้
ทราบแนวทางการจัดการศึกษา โดยให้ทุกคณะ/หน่วยงาน นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา รวมถึงการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย ซึ่งจากปรัชญาการศึกษาดังกล่าว หลักสูตรได้นามาประยุกต์ใช้และทบทวนในการเรียนการสอนการของ
หลักสูตร ซึ่งปรัชญาหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 คือ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทีม่ ีความเชี่ยวชาญหลักการ ทฤษฎีการ
บริหารธุรกิจ และการวิจัยโดยมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการ เพือ่ นาไปปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต มุ่งพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและความสานึกรับผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเองและสังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ และนาปรัชญา
หลักสูตรแขวนไว้ในเว็ปไซด์คณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้นา
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาใช้ในการกาหนดปรัชญาหลักสูตรให้สอดคล้องในการจัดการเรียน
การสอนสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็น
ฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรูโ้ ดย
การบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดาเนินการ

รายการหลักฐาน
มคอ. 2
มคอ. 3
มคอ. 5
เว็ปไซด์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes
ในการจัดสรรรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
มอบหมายรายวิชาสอนและพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ของรายวิชา รวมทัง้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ควร รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ
จะมีให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 2 คน ต้องลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการศึกษาในภาค มคอ.2
เรียนที่ 1/2560 จานวน 2 รายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมวางแผนร่วมกับอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชา
มคอ.3
สัมมนา ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการประเด็นด้านบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มใน
อนาคต รวมถึงการบูรณาการในการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร นอกจากนี้ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรได้กาหนดวาระประชุมในการติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชาและการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปีการศึกษา 2557 ที่ตกค้าง
จานวน 3 คน และทั้ง 3 คน สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
ในการจัดการเรียนการสอนได้มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยจากฐานข้อมูลงานวิจัยที่ มคอ. 2
มหาวิทยาลัยได้ซื้อไว้ ทั้งฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ แต่ละรายวิชาได้กาหนดให้นักศึกษาค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้อง มคอ. 3
กับงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง อ่าน สรุป และอภิปราย ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งเป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลและสืบค้น
ความจริงจากเอกสาร พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลทีส่ อดคล้องกับทฤษฎีของบทความนั้นๆ รวมทั้งพูดคุยเรื่องทีเ่ ป็น
ปัจจุบันทางบริหารธุรกิจ ทาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ตารางที่ 3.9 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
โครงการ / ประเทศ (ถ้าสามารถระบุได้)

จานวนนักศึกษานานาชาติ (คน)
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนต่า
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
กว่า 4 สัปดาห์
ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน)
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาต่ากว่า 4 สัปดาห์
เวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

-
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ตารางที่ 3.10 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning)
รายวิชา
ร้อยละของการจัดการ
ลักษณะกิจกรรม
รายวิชา
ร้อยละของการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 1
เรียนการสอนแบบเชิงรุก
ภาคการศึกษาที่ 2
เรียนการสอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
ในรายวิชา
926-531 Thesis
100
นักศึกษาทางานวิจัยตามที่ 1.
926-531 Thesis
100
อาจารย์ที่ปรึกษา
มอบหมายและรายงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกเดือน

ลักษณะกิจกรรม
นักศึกษาทางานวิจัยตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษา
มอบหมายและรายงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุก
อาทิตย์/เดือน
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AUN 5
Student Assessment
Criterion 5
1. Assessment covers:
a. New student admission
b. Continuous assessment during the course of study
c. Final/exit test before graduation
2. 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.
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.11 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN5
เกณฑ์
5.1 The student assessment is constructively aligned
to the achievement of the expected learning
outcomes [1,2]
5.2 The student assessments including timelines,
methods, regulations, weight distribution, rubrics and
grading are explicit and communicated to students
[4,5]
5.3 Methods including assessment rubrics and
marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment [6,7]
5.4 Feedback of student assessment is timely and
helps to improve learning [3]
5.5 Students have ready access to appeal procedure
[8]
Overall opinion

1

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5
ตารางที่ 3.12 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN5
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes
ในการศึกษาปี 2560 มีนักศึกษารวม 5 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 2559 จานวน 2 คน และปีการศึกษา 2557 จานวน มคอ.2
3 คน ในส่วนการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรตามปฏิทินการศึกษาถูกกาหนดโดยวิทยาเขตสุ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ราษฎร์ธานี มีการกาหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ บัณฑิตศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ มีระบบและกลไกในการประเมินวิทยานิพนธ์โดยดาเนินการตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยมี
มคอ. 5
รายละเอียด ดังนี้
1. รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ.5 จานวน3รายวิชา
มคอ. 5 จานวน 3 รายวิชา ดังนี้ สัมมนา 1, สัมมนา 2 และ การ
(ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์) โดยมีการรายงานผ่านระบบ TQF Online มีกรอบระยะเวลาในการรายงานตามปฏิทิน
จัดการเชิงกลยุทธ์
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขา และอนุมัตโิ ดยคณบดี
2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ โดยหลักสูตรได้ดาเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560เป็นจานวน 3 รายวิชา (ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์)
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
หลักสูตรได้กาหนดวิธีการให้เกรดนักศึกษาไว้ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน
มคอ. 2
โดยรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2560 มีการกาหนดการให้เกรดไว้ดงั นี้
มคอ.3
1. รายวิชา สัมมนา 1, สัมมนา 2 และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้เกรด A, B, C, D, E
เอกสารการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่องการ
2. วิชาวิทยานิพนธ์ ให้เกรดตามความก้าวหน้าของผลงานโดยหลักสูตรได้กาหนดเกณฑ์การให้หน่วยกิตในรายวิชา
กาหนดการให้หน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์และทาความเข้าใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน
ทัง้ นี้ในรายวิชาสัมมนา 1, สัมมนา 2 และ การจัดการเชิงกลยุทธ์อาจารย์ผู้สอนได้กาหนดการให้เกรดตามสัดส่วนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ไว้ในมคอ. 3 และชี้แจงให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment
กระบวนการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่อาจารย์ผสู้ อนประเมิน และเพื่อนร่วมชั้น
มคอ. 3
เรียนประเมิน ในส่วนของข้อสอบแต่ละวิชา (หากมี) มีกระบวนการตรวจสอบความเชื่อมั่นความเที่ยงตรงและความเชื่อมโยง รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการตัดเกรดได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพือ่ ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
และความยุติธรรมในการให้เกรดนักศึกษา
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
การมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาทุกครั้ง มีการพูดคุยร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้งชั้นเรียนกับอาจารย์ผู้สอนถึงผลการ
ประเมิน ความสาเร็จ ของงานที่ ม อบหมายในทุ กครั้ง เช่ น รายวิชา926-523สัมมนา 1และ 926-524สัมมนา 2 หลังจาก
นักศึกษาอ่านบทความและนาเสนอในชั้นเรียนแล้ว เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมการเขียน
วิทยานิพนธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จากการสอบถามในชั้นเรียนนักศึกษาพึ งพอใจกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบนี้เพราะได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ด้วย
นอกจากนี้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้กาหนดให้นักศึกษาเข้าไปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจา
รายวิชาในทุกสิ้นภาคการศึกษา โดยนักศึกษาได้มีการประเมินอาจารย์ผสู้ อนในทุกวิชา (ยกเว้นวิทยานิพนธ์) นอกจากนั้นเมื่อ
เรียนจบวิชาและมีการพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนอย่างส่าเสมอ
5.5 Students have ready access to appeal procedure
มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้ โดยยื่นคาร้องขอดูคะแนนที่งานทะเบียน เพื่อประสานงาน
กับคณะและอาจารย์ผู้สอนต่อไป นอกจากนั้นในกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผล
การเรียนไม่ดีในช่วงสอบกลางภาคและการส่งงานแต่ละครั้งในแต่ละรายวิชา เพื่อให้พัฒนาตนเอง และมีกระบวนการติดตาม
อย่างใกล้ชิด

รายการหลักฐาน
มคอ. 3
ประเมินผลการการสอน

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
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AUN 6
Academic Staff Quality
Criterion 6
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs
(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans)
are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the
needs for education, research and service.
2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service.
3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic
staff will be able to:
 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum;
 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate
assessment methods to achieve the expected learning outcomes;
 develop and use a variety of instructional media;
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses
they deliver;
 reflect upon their own teaching practices; and
 conduct research and provide services to benefit stakeholders
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which
includes teaching, research and service.
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood.
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and
aptitude.
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders,
taking into account their academic freedom and professional ethics.
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement.
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.13 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN6
เกณฑ์
1
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

2

3

คะแนน
4

5

6

7
















50

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6
ตารางที่ 3.14 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN6
ผลการดาเนินงาน
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
งานนโยบายและแผนมีการวิเคราะห์อัตรากาลังอาจารย์โดยวิเคราะห์ปริมาณงาน FTES และ teaching
load และกาหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมเทียบกับอัตรากาลังที่มีเพื่อหาอัตรากาลังที่หลักสูตรต้องการ
รวมทั้งมีการวางแผนในการสรรหาอัตราทดแทนอาจารย์ผทู้ ี่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการแล้วนาแผน
อัตรากาลังที่แต่ละหลักสูตรต้องการให้คณะทวนสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความต้องการอัตรากาลัง จากนั้น
ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลังกรอบระยะเวลา 4 ปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพื่อทา
การจัด สรรอัต รากาลังและเข้ าสู่ ก ระบวนการสรรหาต่ อ ไป โดยการประกาศรับ สมั ค รผ่ านเว็ป ไซต์
มหาวิทยาลัย วิทยุ และจากการแนะนาของอาจารย์ด้วยกัน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรับสมัครและ
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น และให้ ท างหลั ก สูต รด าเนิ น การคั ด เลื อ กการจะพิ จ ารณาจากวุฒิ ท าง
การศึกษาที่ตรงหรือสอดคล้องกับหลักสูตร และมีคุณ สมบัติ ครบตามที่ สกอ. กาหนดโดยผ่านความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร จากนั้ น จึ งเสนอเรื่ อ งผ่ านสาขาเพื่ อ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการคณะเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
สาหรับปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษา
สัม พั น ธ์กับ หลั กสู ต รและมี คุณ สมบัติ ต รงตามเกณฑ์ ส กอ.ทั้ งหมด 5 คน โดย 3 ใน 5 เป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ 2 คน คือ ผศ.ดร.สุวิต ศรีไหม และ ผศ.ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์

ข้อมูลจากงานนโยบายและแผน (เอกสารแนบ AUN 6.1, เอกสารแนบ AUN 6.1 แผน
อัตรากาลัง)

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
ข้อมูลที่จาเป็นต่อการทางานได้จากทุกเวลา
และทุกสถานที่ ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรแก่บุคลากรเป็นอย่างดี โดยระบบสารสนเทศที่บริหารงานบุคคล ได้นามาใช้มีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบ MIS-DSS เป็นระบบที่ให้บุคลากรยื่นลาราชการ ตรวจสอบวันลาราชการผ่านระบบ

TOR ( https://tor.psu.ac.th/)
มคอ.3
https://dss.psu.ac.th/dss_person/
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สารสนเทศออนไลน์ https://dss.psu.ac.th/dss_person/
2. ระบบ HR-MIS เป็นระบบที่ให้บุคลากรได้กรอกข้อมูลภาระงานที่ได้ดาเนินการเพื่อจัดเก็บ https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx
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://compensation.psu.ac.th/login.aspx
https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx
รายงานการประชุมสาขาการจัดการ
3. ระบบ Competency Online และระบบ TOR Online เป็ น ระบบที่ ใ ห้ บุ ค ลากร
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
พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งทางวิชาการ https://compensation.psu.ac.th/login.aspx
ทุกภาคการศึกษาจะมีการประชุมหารือด้านโหลดภาระชั่วโมงงานสอนของอาจารย์ประจา
หลักสูตรจากรายงานข้อตกลงการปฏิบัติงาน TOR ( https://tor.psu.ac.th/) ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร พร้อมทั้งสรุปจานวนชั่วโมงโหลดการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน
การสอน อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร มีการแบ่งภาระงานสอนของหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้
ภาระงานสอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้อง
รับผิดชอบสอนในรายวิชาของสาขาวิชาการจัดการตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและตามการมอบหมายของ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทีไ่ ด้มกี ารประชุมตกลงในภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งอาจมี
บางท่านมีภาระงานสอนเกินโหลด ซึ่งสามารถเบิกค่าสอนเกินโหลดในแต่ละภาคการศึกษาได้แต่ต้องไม่
เกิน 75 ชั่วโมงตามระเบียบของวิทยาเขต
นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทั้งที่ดาเนินการโดยคณะและการ
ประชุมติดตามในระดับหลักสูตรมีการกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิจัยนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์ เป็นต้น
โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลงานนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จานวน 2 ผลงาน
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion
are determined and communicated
การสรรหาบุ ค ลากรสายวิ ชาการเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของมหาวิ ท ยาลั ย โดยค านึ งถึ งสมรรถ นะ
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งคณะ/หน่วยงานเจ้าของอัตรามีการกาหนด ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (1. เอกสารแนบ AUN 6.3 ประกาศ 2. AUN 6.3 แบบ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก กรอบภาระงานที่รับผิดชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ประเมิน 3. AUN 6.3 Flow สรรหา)
คัด เลื อกที่ มีค วามรู้
ความเชี่ ยวชาญในศาสตร์นั้ น ๆ ทั้ งนี้ การดาเนิ นการสรรหาเป็ น ไปตาม
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (ตามเอกสาร
แนบ) มีวิธีการพอสังเขป ดังนี้
1. ขออนุมัติดาเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก
2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่กาหนด
3. คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก
5. ดาเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและความโปร่งใส
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน เพื่อดาเนินการสรรหา
ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกาหนด ประกอบด้วย
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว
เป็นประธานกรรมการ
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
เป็นกรรมการ
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1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ
2. มีการกาหนดภาระงานของตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและ
คัดเลือกอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และมีระยะเวลาการรับ
สมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์
4. ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร
5. กระบวนการดาเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด และให้
อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอานาจสั่งจ้างและลงนามในสัญ ญาจ้าง โดยการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต่า ไม่ต่ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี
3. พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และดารง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. การทาสัญญาจ้างให้ทาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้างกาหนดข้อตกลง
เกี่ ยวกั บ ภาระงานที่ จ ะมอบหมายให้ พ นั ก งานมหาวิท ยาลัย ปฏิ บั ติ ให้ ชัดเจน และให้ ถือ ว่าข้อ ตกลง
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย
5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
คุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ปฏิบัตไิ ปในทิศทางเดียวกันซึ่งแบ่งเป็นสมรรถนะหลัก จานวน 3 ข้อ ได้แก่ P:

TOR ( https://tor.psu.ac.th/)
ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (1. เอกสารแนบ AUN 6.4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน)
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Professionalism (ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ) , S: Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อ
สังคม) , U: Unity (รู้รักสามัคคี) และสมรรถนะเฉพาะงานจาวน 5 ข้อ ได้แก่ 1. ความสามารถ/ทักษะ
ในการสอน คือ มีความรู้ทักษะในการสอน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรือสร้างนวัตกรรม
เพื่อบูรณาการการสอนให้มีประสิทธิภาพ 2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค์
เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง นาไปประยุกต์ในการดาเนินการวิจัย/
งาน
สร้างสรรค์ ทั้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากนี้ยังสามารถนาไปพัฒนาเทคนิค วิธีการ เครื่องมือสาหรับ
วิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ การประยุกต์องค์ความรู้
ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในสาขาของตนเองเพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของสังคม
และมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร 4. การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมความเข้าใจในหลักการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนิน
ภารกิจการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบ
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทางหรือส่งเสริมให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา มีแนวทางที่
เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานในการดูแลนักศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามผลการปฏิบัติงานที่
ได้ตกลงกันไว้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ TOR Online มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์โดย
ผ่านคณะกรรมการประเมิน คณะฯ หลังการประเมิ น เสร็จสิ้ น จะมี การแจ้ งผลการประเมิ น ให้ ผู้ ถู ก
ประเมินทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินเข้าพบหากมีข้อสงสัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการ ดังนี้
1 รอบการประเมิน ให้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้
1.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม
1.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม
2 องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80

ระบบสารสนเทศบุคลากร (https://hrmis.psu.ac.th/)
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2.2 พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ ส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20
3 การกาหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100
ระดับดีมาก คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89
ระดับดี
คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79
ระดับพอใช้ คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60
4 ระดับการประเมิน กาหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา
และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ
4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน
4.3 ระดั บ ที่ 3 คณะกรรมการกลั่ น กรองผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
สาหรับกระบวนการประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุค คลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบันกาหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย
1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่
เสนอขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ
3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
โดยผู้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอน ซึ่งอาจขอรับการ
ประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่
เกิน 3 ปี
มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็น
ระบบที่สามารถเก็บข้อมูลบุคลากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหาร
และอื่น ๆ) ผลงานทางวิชาการ และประวัติการเข้าประชุม อบรมสัมมนา ข้อมูลบางส่วนถูกนาไปใช้
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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
ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ( http://qadata.surat.psu.ac.th)
โครงการอบรมบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย ภารกิจ คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาและจัดทารายละเอียดคาของงบประมาณรายจ่ายปี
โครงสร้างองค์กร ตลอดจนเพื่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจาหลักสูตร 2560 (70382/2558)
ที่บุคลากรใหม่สังกัดให้การดูแล ให้คาปรึกษา และช่วยเหลือในภารกิจต่าง ๆ ที่บุคลากรใหม่ต้องเรียนรู้
เพื่อสร้างความชานาญในการทางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
โดยได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากร
บุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และ
ขับ เคลื่อนให้มีอาจารย์คุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และกาหนด
เส้นทางความเชี่ยวชาญระดับบุคคล(สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน
โดยในส่วนของการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรนั้น ได้กาหนดขั้นตอน
ให้มี
การแต่งตั้งคณะทางานที่เป็นตัวแทนของคณะในการพิจารณาและนาเสนอโครงการที่หน่วยงานสนใจ
เพื่อให้เข้าถึงความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างแท้จริงก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป
ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการทางานในด้านต่างของบุคลากรสายวิชาการ ดังต่อไปนี้
นโยบาย
โครงการ/กิจกรรมที่จัด
ผลการดาเนินการ
ด้านการสอน 1.การสร้างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
บุคลากรทราบแนวทางการจัด
สื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย 2.การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน บุคลากรทราบขั้นตอนการเขียน
วารสารคุณภาพ
ผลงาน และแนวทางการจัดทา
ผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
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ด้านอื่นๆ

3.การทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

รายการหลักฐาน
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากร เพื่อให้เกิดบรรยากาศ
ในการทางานร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ อีก อาทิ
- โครงการ Ph.D. 50%
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่
- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร)
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการทางาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อสร้าง
ความสุขในการทางานให้แก่บุคลากร อีกด้วย
ในส่วนของความการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ ธานี ได้กาหนดคุณ สมบัติในการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ เมื่อมีคุณ สมบั ติเฉพาะตาแหน่ ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
- ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว
มาแล้ว ดังนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าเก้าปี
2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าห้าปี
3) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสองปี
- ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ และได้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ใน
ตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
- ตาแหน่งศาสตราจารย์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ ในตาแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ และเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ
ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ( http://qadata.surat.psu.ac.th)
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาส
วันสาคัญของวิทยาเขต ดังนี้
1) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท
2) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 30,000 บาท
3) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 บาท
ในด้านการทาวิจัยทางวิทยาเขต มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยมีขวัญ
และกาลังใจในการทาผลงานทางวิชาการ ตามประกาศทุนการสนับสนุนรางวัลสาหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่และสิทธิบัตร ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัย ให้สาหรับนักวิจัยทีม่ ีผลงานเพื่อขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน ตามประกาศทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย และมีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยให้แก่อาจารย์ในการริเริม่ จัดทา
งานวิจัย การจัดตั้งกลุ่มวิจัย เป็นต้น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยประกาศกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ
ยื่นขอประเมินสมรรถนะอาจารย์ โดยแบ่งตามความชานาญการด้านการจัดการเรียนการสอนเป็น 3
ระดั บ และมี เ งิ น รางวั ล ให้ แ ต่ ล ะระดั บ เป็ น เวลา 3 ปี ก รณี ที่ ผ่ า นการประเมิ น http://psutpsf.psu.ac.th/contents.html

http://psu-tpsf.psu.ac.th/contents.html
เอกสารแนบ AUN 6.6 ประกาศเงินรางวัลวิจัย

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement
ในการสร้างสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีอานาจหน้าที่ กาหนดยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนานักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้มีความสามารถและศักยภาพระดับสูง ดาเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน มาตรการและกลยุทธ์ในการบริหารงานวิจัยและเงินอุดหนุนการวิจัย กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการ
วิจัย รวมทั้งสนับสนุนรางวัลแก่งานวิจัยที่ประสบความสาเร็จทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อให้การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ ได้กาหนดประกาศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของวิทยาเขตสุ

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ( http://qadata.surat.psu.ac.th)
ประกาศอุดหนุนทุนวิจยั http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/all-budgetincome/440-budget-income59
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ราษฎร์ธานี รายละเอียดดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน
3. ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการศึกษาวิจัย
4. ทุนเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ
5. ทุนเพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
6. ทุนสนับสนุนการริเริ่มโครงการวิจัย
7. การสนับสนุนรางวัลสาหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบตั ร
8. ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีแนวทางกากับและส่งเสริมให้อาจารย์ทางาน
วิจยั ทั้งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชการโดยกาหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติแก่
อาจารย์ทั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในส่ ว นของการพั ฒ นาสมรรถนะนั ก วิ จั ย วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ มี ร ะบบการพั ฒ นา
สมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล
ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ใน 3
กลุ่ม ได้แก่ 1. การพัฒนาศักยภาพปัจจัยนาเข้าด้านการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในส่วนของปัจจัย
นาเข้าด้านการวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัย ทุนวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพด้านปัจจัยนาเข้า 3 ประเด็นย่อยดังนี้
1.1 การพัฒนาศักยภาพการทาวิจัยของคณาจารย์
1.2 การส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
1.3 การพั ฒ นาศัก ยภาพการขอทุ น วิจัย จากแหล่ งทุ น ภายนอกของบุ ค ลากรที่ มี
ศักยภาพด้านการวิจัยแล้วเพื่อเพิ่มจานวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และเพื่อให้สามารถจัดสรรทุน
ภายในให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์การทาวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่าง
เพียงพอ
2. การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดาเนินการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัยภายในวิทยาเขต โดย
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การ
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ หรือสาขาความเป็นเลิศ ที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานกับภาคเอกชนได้จริง
3. การพัฒนาศักยภาพผลลัพท์ด้านการวิจัย
ผลลัพท์ด้านการวิจัย ประกอบด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
3.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพและเสริม สร้ างความมั่ น ใจในการเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ เพื่อให้มีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอต่อการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการให้ได้
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 การพัฒนาส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการติดตามผลงานวิจัย โดยดาเนินการส่งหนังสือติดตามผลงานวิจัยไปยัง
คณะวิชาต้นสังกัดของผู้รับทุน ทั้งรายงานความก้าวหน้า ทุกรอบ 6 เดือน และรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เมื่อครบกาหนดตามสัญญารับทุน ทั้งนี้ ระบบการติดตามผลงานที่เป็ นระบบสารสนเทศ เพื่อ
แจ้งเตือนถึงนักวิจัยโดยตรง อยู่ระหว่างการวางแผนการดาเนินการจัดทาระบบต่อไป
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการรวมถึงการได้รบั การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไป
ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
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ตารางที่ 3.15 Full-Time Equivalent (FTE)
Category
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา
อาจารย์พิเศษ
Visiting Professors/ Lecturers
รวม

เพศ
ชาย

หญิง

1

1
3

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.โท

ป.เอก

จานวนรวม
ตามตาแหน่ง
FTEs

Percentage of PhDs

2
3

ตารางที่ 3.16 Staff-to-student Ratio
Academic Year
2558
2559
2560

Total FTEs of Academic staff

Total FTEs of students

Staff-to-student Ratio

6.22
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ตารางที่ 3.17 Research Activities
ปีการศึกษา
2557 แผน
ผล
2558 แผน
ผล
2559 แผน
ผล
2560 แผน
ผล
2561 แผน
ผล

National
Conference

จานวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจาแนกตามฐานข้อมูล (ฉบับ)
International
TCI
SCOPUS
Conference
1
1
1
3
1
3
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
-

ISI

รวมการเผยแพร่ผลงาน สัดส่วนการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการระดับ
วิชาการระดับนานาชาติต่อ
นานาชาติ
จานวนอาจารย์
2
6
2
2
3
1
3
3
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AUN 7
Support Staff Quality
Criterion 7
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that
the quality and quantity of support staff 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.
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.18 ผลการประเมินตนเอง AUN7
เกณฑ์
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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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7
ตารางที่ 3.19 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7
ผลการดาเนินงาน
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
งานนโยบายและแผนมีการวิเคราะห์อัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนโดยวิเคราะห์ปริมาณงาน และความต้องการของหน่วยงาน
สนับสนุนและคณะ จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลังกรอบระยะเวลา 4 ปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพื่อทา
การสรรหาต่อไป

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ AUN 7.1 แผน
อัตรากาลัง)

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and communicated
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ ีความโปร่งใสและมีเกณฑ์การ
ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ AUN 7.1
คัดเลือกที่เป็นประกาศไว้ชัดเจน โดยมีกระบวนการ ดังนี้
ประกาศเกณฑ์สรรหา)
1. กระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได้ ใช้ ร ะบบการแต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและคั ด เลื อ ก จ านวน 3 -5 คน
ประกอบด้วย
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ
โดยคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าที่ กาหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้
ความสามารถ และเหมาะสมกับตาแหน่ง
2.วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไปและดาเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้
2.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ
2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ได้คะแนนไม่ต่า
กว่าร้อยละ 70 โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน สาหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ AUN 7.3 มติ
ราชการ ก าหนดรายการสมรรถนะหลั ก (Core Competency) จ านวน 3 รายการดั งนี้ 1. ความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ (P : คบม)
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Professionalism) 2. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม (S : Social responsibility) 3. รู้ รั ก สามั ค คี (U : Unity) สมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมติค.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน
2558
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
ตามมติค ณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 9/2558 เมื่ อ วัน ที่ 2 กัน ยายน 2558 ก าหนดให้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนรายการสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากเดิมจานวน 5 รายการ เป็น 3 รายการ เพื่อความ
สอดคล้องกับ Core Values ของมหาวิทยาลัย ( PSU )
P : Professionalism หมายถึง ใฝ่รู้เสาะหาวิชาสร้างสมปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็ว มุ่งมั่น ทุ่มเทและมีจิตสาธารณะ
S : Social responsibility หมายถึง เป็นที่พึ่งและชี้นาสังคมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดี สู่สังคม
U : Unity หมายถึงมีความรักและสานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม ร่วมกันทางานด้วย
ความเต็มใจเสียสละและอดทน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการสายสนับสนุน ดังนี้
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของมหาวิทยาลัย
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จานวน 3 รายการ และสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ จานวน 3 รายการ
บุคลากรสายสนับสนุนทีด่ ารงตาแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จานวน 3 รายการ
และเลือกสมรรถนะด้านวิชาชีพ และหรือสมรรถนะด้านบริหาร รวม 3 รายการ
กระบวนการประเมินและวัดผลการดาเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
1) รอบการประเมิน ให้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้
1.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม
1.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ ส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20
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3) การกาหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
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 กาหนดให้มีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับที่ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการรายบุคคล จานวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้อง
มีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ
4.2 ระดับที่ 2 ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการ จานวนตั้งแต่ 3
คนขึ้นไป พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับมาตรฐานและความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการรายบุคคล

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfil them
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่ http://qadata.surat.psu.ac.th)
มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และขับเคลื่อนให้มีความเชี่ยวชาญระดับบุคคลเพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน
โดยกาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมที่จัด

วันจัดโครงการ

การจัดทาแผนกลยุทธ์สายสนับสนุนและการพัฒนาทีมงานเพื่อเสริมสร้าง
ความสุขในการทางาน

25-27 สิงหาคม 2560

การสร้างทีมทางานที่มีคุณภาพ

17-18 มิถุนายน 2561

68

ผลการดาเนินงาน
Positive Thinking and EQ for Smart People

รายการหลักฐาน
26 มิถุนายน 2561

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ อีก อาทิ
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่
- การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากรรวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจ
ในการท างาน โดยสนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะองค์ ก ร เพื่ อ สร้ า งความสุ ข ในการท างานให้ แก่ บุ คลากร ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มี ความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 8
ด้านในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมแผนที่ชีวิต (Happy Money)
- กิจกรรมห้องเรียนสร้างสุข (Happy Soul/ Happy Heart)
- กิจกรรมมื้อนี้ไม่มีโรค (Happy Body/ Happy Brain)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการกาหนดชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรม
เฉพาะกลุม่ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะ
เป็นโครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด
สาหรับแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
ระดับชานาญการ ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้
1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ระดับชานาญการพิเศษดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
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7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รบั การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การ
ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วน
ราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดให้สาหรับบุคลากรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

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

ตารางที่ 3.20 Number of Support staff ( ปีการศึกษา 2560 (เดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)
ระดับการศึกษาสูงสุด (จานวน)

หน่วยงานสนับสนุน

รวม

มัธยมศึกษา
0

ปวส.
1

ปริญญาตรี
3

ปริญญาโท
1

ปริญญาเอก
0

5

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ

0

2

9

1

0

12

บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

0

0

16

4

1

21

บุคลากรด้านงานบริหาร

9

6

49

8

0
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บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา

0

0

6

6

0

12

บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา

0

0

10

1

0

11

9

9

93

21

1

133

บุคลากรห้องสมุด

รวม
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AUN 8
Student Quality and Support
Criterion 8
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly
defined, communicated, published, and up-to-date.
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated.
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload, student progress, academic performance and workload are
systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective actions
are made where necessary.
4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability.
5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student
learning, the institution should provide a physical, social and psychological
environment that is conducive for education and research as well as personal wellbeing.
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.21 ผลการประเมินตนเองAUN8
เกณฑ์
1
8.1 The student intake policy and admission criteria are
defined, communicated, published, and up-to-date [1]
8.2 The methods and criteria for the selection of
students are determined and evaluated [2]
8.3 There is an adequate monitoring system for student
progress, academic performance, and workload [3]
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student
competition, and other student support services are
available to improve learning and employability [4]
8.5 The physical, social and psychological environment
is conducive for education and research as well as
personal well-being [5]
Overall opinion

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์AUN 8
ตารางที่ 3.22 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date
หลักสูตรได้กาหนดการรับนักศึกษาปีละ15 คน โดยกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ ดังนี้
มคอ.2
1. ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า (สาขาใดก็ได้)
เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
2. มีประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า 2 ปีหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เว็บไซต์วิทยาเขต
3. สาหรับแผน ก แบบ ก 1 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ และควรมีความรู้ในการวิจยั มาก่อน
4. สาหรับแผน ก แบบ ก 2 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6. รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ grad.psu.ac.th (บัณฑิตวิทยาลัย)
หลักสูตรได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยและเว็บไซต์ของ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
กระบวนการรับนักศึกษา
มคอ.2
1.พิจารณาจากใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ
3.สอบข้ อ เขี ย นโดยสอบความรู้ เบื้ อ งต้ น ด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การบั ญ ชี การเงิ น การตลาด และการจั ด การ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณิตศาสตร์ธุรกิจและสถิติธุรกิจ และภาษาอังกฤษธุรกิจ
บันทึกข้อความแจ้งผลการสอบข้อเขียนและผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
4. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบและตรวจข้อสอบพิจารณาคะแนนของการสอบข้อเขียนโดยมีการกาหนดคะแนนขั้นต่าของ
ทุกวิชาที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และเสนอ
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6.สอบสัมภาษณ์โดยอนุกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์
7.อนุกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ส่งคะแนนสัมภาษณ์แล้วคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลคะแนนสัมภาษณ์มาพิจารณา
ตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2559 มีจานวนผู้สมัคร 7 คน มีผู้เข้าสอบและผ่านข้อเขียนจานวน 4 คน ผ่านการสัมภาษณ์และมี
สิทธิ์เข้าศึกษา จานวน 3 คนและลงทะเบียนเรียนจานวน 2 คน
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload
หลักสูตรได้กาหนดจานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36-42 หน่วยกิต
มคอ.2
แผน ก แบบ ก 1
36
หน่วยกิต
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
42
หน่วยกิต
หลักเกณฑ์การให้หน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์
ในการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 และได้กาหนดแผนการศึกษา
2 ปี โดยจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าค ภาคการศึ ก ษาละ 15 สั ป ดาห์ และข้ อ ก าหนดอื่ น ๆ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ได้จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนสาหรับชั้นปี
ที่ 1 กลุ่มรายวิชาเสริมพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ (สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขา
บริหารธุรกิจ) และรายวิชาเสริมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 2/2560 มีนักศึกษารหัส 2557 จานวน 3 ราย สาเร็จการศึกษา ส่วนนักศึกษารหัส 2559 จานวน 2 คน
อยู่ระหว่างเรียนตามรายวิชากาหนด ทุกรายวิชานักศึกษาสอบผ่าน อยู่ระหว่างจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่
ปรึกษา
หลักสูตรได้มีกรบวนการติดตามความก้าวหน้าการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรสอบถามทางวาจาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านในทุกภาคการศึกษา พูดคุยกับนักศึกษา และได้กาหนดเกณฑ์การ
ให้หน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษาเพื่อช่วยในการให้หน่วยกิตและติดตามความก้าวหน้าการจัดทา
วิทยานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการ
จัดทาวิทยานิพนธ์และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are available to improve learning and employability
หลักสูตรได้กาหนดการให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษาดังนี้
มคอ.2
-แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะนาดูแล ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและเรื่องอื่นๆ ตั้งแต่ รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
แรกเข้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปจะทาหน้าที่จนกว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทันทีที่นักศึกษาได้หัวข้อที่ศึกษาและมีอาจารย์ มหาบัณฑิต
รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2)
-กาหนดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จานวน 3 หน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
สาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
-จัดอบรมความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งวิธีการเขียนบทความวิจัย
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as personal well-being
มหาวิทยาลัยกาหนดตัวชี้วัดทักษะ 8 ด้าน ของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ มคอ. 3หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ที่ 21 ได้แก่
(1) ทักษะการเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
(2) ทักษะความรู้ความเข้าใจ ใช้ดิจิตอล
(3) ทักษะการสื่อสาร
(4) ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(5) ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อการ
(6) ทักษะความเป็นนานาชาติ
(7) ทักษะการแก้ปัญหา
(8)ทักษะการทางานเป็นทีม
เพื่อให้นักศึกษากาหนดแนวทางจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2559 ไม่ได้
จัดโครงการพั ฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนได้นาทักษะดังกล่าวลงใน
รายวิชา เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นาในการพัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 3.23จานวนรับนักศึกษาแรกเข้า
ปีการศึกษา
2558*
2559
2560**
2561

จานวนนักศึกษา (คน)
จานวนรับ
4
15

จานวนผู้สมัคร
4
4

จานวนเข้าสอบสัมภาษณ์
4
3

จานวนลงทะเบียนเรียนจริง
2
3

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรงดรับนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 ไม่มีผู้สมัครเรียน
ตารางที่ 3.24 จานวนนักศึกษาทั้งหมด
students
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
2560

1st

2nd

3rd

4th

>5th

Year
2
-

Year
-

Year
3
-

Year
-

Year
-

Total
3
2
-
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AUN 9
Facilities and Infrastructure
Criterion 9
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and
information technology are sufficient.
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed.
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of the
study programme.
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication
technology.
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students.
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that
enables the campus community to fully exploit information technology for teaching,
research, services and administration.
7. Environmental, health and safety standards and access for people with special
needs are defined and implemented.
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.25 ผลการประเมินตนเอง AUN9
เกณฑ์
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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ผลการดาเนินงาน
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
งานจัดการทรัพย์สิน ดาเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ส่งผล ให้การบริหารงานอาคารสถานที่อยู่
ในความดูแลของสานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีการสารวจและเตรียมความพร้อมของห้องเรียนก่อนเปิดเทอมและก่อน
สอบ โดยมีรายละเอียดของห้องเรียนดังนี้
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 60 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน60 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จานวน40 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จานวน60 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ – แปรรูป จ านวน 40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการเคมี จานวน70 ที่นั่ง จ านวน 2 คน
- ห้องปฏิบัติการเคมี จานวน45 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จานวน60 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนัก จานวน30 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง
ห้องบรรยาย
- ห้องบรรยาย จ านวน 40 ที่นั่ง จานวน7 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 60 ที่นั่ง จานวน4 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 80 ที่นั่ง จานวน4 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 100 ที่นั่ง จานวน3 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 120 ที่นั่ง จานวน8 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 150 ที่นั่ง จานวน1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 160 ที่นั่ง จานวน2 ห้อง

ข้อมูลจากงานจัดการทรัพย์สิน (
http://qadata.surat.psu.ac.th)
เอกสารแนบ AUN 9.1 ข้อมูลทรัพย์สิน
เอกสารแนบ AUN 9.1 ตารางสารวจครุภณ
ั ฑ์
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- ห้องบรรยาย จ านวน 200 ที่นั่ง จานวน2 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 220 ที่นั่ง จานวน1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 325 ที่นั่ง จานวน1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 350 ที่นั่ง จานวน1 ห้อง
สถานที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
- อาคารปฏิบัติการทางสัตว์น้ า
- อาคารปฏิบัติการทางสัตว์
- อาคารปฏิบัติการทางพืช
นอกจากนี้งานจัดการทรัพย์สินยังมีช่องทางให้บุคลากรแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งซ่อมผ่านทางเวปไซต์งานอาคารสถานที่อีกด้วย

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหอ้ งสมุดประจาทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแต่ละแห่งได้ดาเนินการจัดหาหนังสือตามความต้องการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชา/คณะ ยกเว้นวารสารออนไลน์หรือฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จดั หาโดยห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านการ
คัดเลือกหรือพิจารณาจากอาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง5
วิทยาเขต
- อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ตารา วารสาร และฐานข้อมูล ที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อโดยห้องสมุดมี
กระบวนการในการสารวจความเพียงพอดังนี้
1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อโหลดข้อมูล มคอ.3
มาสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ว่ามีให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือไม่ อย่างไร ตามตัวอย่างในไฟล์หมายเลข 1 - 2
2. แจ้งผลการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ให้กับผู้สอนทางเมล
3. จัดทาตารางสรุปข้อมูล มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ
ตามไฟล์หมายเลข 3 - 4
4. จัดทาตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี - ไม่มี แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ ตามไฟล์หมายเลข 5 - 6
5. นาเสนอตารางสรุปในข้อ 3 - 4 ให้กับคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละคณะ โดยงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลที่ปรากฏในหมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
นอกจากนี้ได้ทาการประเมินความพึงพอใจโดยมีกระบวนการดังนี้
1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการรับบริการ

ข้อมูลจากศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ (
http://qadata.surat.psu.ac.th)
เอกสารแนบ AUN 9.2 สรุปผลสารวจความ
เพียงพอ
เอกสารแนบ AUN 9.2 แบบประเมิน
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2. แจกแบบประเมินให้กับผูม้ าร่วมกิจกรรมและใช้บริการห้องสมุด ในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
จัดทาสรุปผลประเมินนาเสนอต่อผู้บริหารที่ดูแลห้องสมุด
ผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจปีการศึกษา 2560 มีดังนี้
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบข้อมูลดังนี้
ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเรื่องทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความ
ต้องการ มากที่สุด (  = 3.83) รองลงมา คือ สารสนเทศหรือข้อมูลทีไ่ ด้รับสนับสนุน ส่งเสริมในการทาวิจัย (  = 3.74) และมีความพึง
พอใจในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศมีจานวนเพียงพอต่อความต้องการ น้อยที่สุด (  = 3.69) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของ
ห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่ายมากที่สุด (  = 3.91)
รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว (  = 3.90) และมีความพึงพอใจในเรื่องการบริการให้ความ
ช่วยเหลือทางออนไลน์มคี วามสะดวก รวดเร็ว น้อยที่สดุ (  = 3.67) ด้านบุคลากรของห้องสมุด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
เรื่องบุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือ และมีอัธยาศัยดีมากทีส่ ุด (  = 4.37) รองลงมา คือ บุคลากร
ให้บริการโดยการแต่งกายและมีบคุ ลิกภาพเหมาะสม (  = 4.06) และบุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความ
พร้อม น้อยที่สุด (  = 3.89) ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องความสะอาดภายใน
ห้องสมุดมากทีส่ ุด (  = 3.92) รองลงมา คือ ความปลอดภัยภายในห้องสมุด (  = 3.72) และมีความพึงพอใจในเรื่องจานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์มเี พียงพอน้อยที่สุด (  = 2.38)ด้านความผูกพันกับห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องการจะพูดกับคน
อื่นๆ ในทางที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุดมากที่สุด (  = 3.91) รองลงมา คือ การสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุด (  = 3.87) และมีความพึง
พอใจในเรื่องการบอกต่อหรือแนะนาคนอื่นๆ ให้มาใช้บริการห้องสมุด น้อยที่สุด (  = 3.79) ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในเรื่อง การประชาสัมพันธ์มีความหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อีเมล จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ
มากที่สุด (  = 3.62) รองลง คือ เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนาการให้บริการมีความชัดเจนและเพียงพอ (  = 3.58) และมีความพึง
พอใจในเรื่องการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่าเสมอ น้อยที่สดุ (  = 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 ใ ห้ บ ริ ก า ร
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ความไม่พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research
ศูนย์สนเทศและการเรียนรูไ้ ด้นาข้อมูลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอน
ตามที่คณะและหลักสูตรขอเปิดรายวิชา และการกาหนดห้องปฏิบัตกิ ารทั้งทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และปฏิบตั ิการทางภาษา เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยปัจจุบันมีห้องทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้อง ดังนี้
- ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ที่นั่ง จานวน 2 หัอง
- ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ที่นั่ง จานวน 2 หัอง
รองรับนักศึกษาได้จานวน ครั้งละ 280 คน ปฏิบัติการทางภาษา จานวน 2 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จานวน ครั้งละ 110 คน ปีการศึกษา
2560 นักศึกษาในหลักสูตร ไม่ได้จัดการเรียนการสอนห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการทางภาษา นักศึกษาทุกคนมีคอมพิวเตอร์
Notebook ส่วนตัว สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง printer ที่ทางวิทยาเขตสุราษฎร์ได้
นอกจากนี้ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ทาแบบประเมินศูนย์ฯ เพื่อให้ บุคลากร และอาจารย์ ตอบและแจ้งปัญหา อุปสรรค์ โดยทาง
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ จะนาปัญหาและอุปสรรคมาเข้าที่ประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพื่อนามาแก้ไขปัญหา ทั้งทางด้านบริการ
และจัดเตรียมครุภณ
ั ฑ์การเรียนการสอนเพื่อให้เพียงพอกับแต่ละหลักสูตรต่อไป

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

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research
ศูนย์สนเทศและการเรียนรูไ้ ด้ทาการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็นระจาทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเริ่มและ
ช่วงเที่ยง พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ชารุด โดยมีการวางแผนจัดซือ้ เป็นรายปี โดยนาข้อมูลการเปิด
ห้องเรียนกับจานวนนักศึกษาที่เพิม่ ในแต่ละปีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อและทดแทน สาหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมห้องสมุด
วิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัดให้มีวารสารออนไลน์และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ซึ่งทั้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าสืบค้นได้

ข้อมูลจากศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีแผนการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ งานอาคารสถานที่ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ ร่วมกันพัฒนาระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน์ เพื่ออานวยความสะดวกในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาเขต

ข้อมูลจากงานอาคารสถานที่
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AUN 10
Quality Enhancement
Criterion 10
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students,
alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations.
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically
reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and
effectiveness.
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected
learning outcomes.
4. Research output is used to enhance teaching and learning.
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subject to evaluation and enhancement.
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement.
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.27 ผลการประเมินตนเอง AUN 10
เกณฑ์
10.1Stakeholders’needs and feedback
serve as input to curriculum design and
development [1]
10.2 The curriculum design and
development process is established and
subjected to evaluation and
enhancement [2]
10.3 The teaching and learning
processes and student assessment are
continuously reviewed and evaluated to
ensure their relevance and alignment [3]
10.4 Research output is used to
enhance teaching and learning [4]
10.5 Quality of support services and
facilities (at the library, laboratory, IT
facility and student services) is
subjected to evaluation and
enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s feedback
mechanisms are systematic and
subjected to evaluation and
enhancement [6]
Overall opinion

1
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3

คะแนน
4

5
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10
ตารางที่ 3.28 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development
ภายในปีการศึกษา 2562 จะต้องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จเพื่อใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 มคอ.2
ซึ่งภาคเรียนที่ 2/2560 มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อสรุปและทบทวนการจัดการเรียนการสอนและการ
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
บริหารหลักสูตร ได้กาหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยให้มกี ารศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม
เพือ่ ได้ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี โดยการวิจัยหรือการจัดสัมมนาทางวิชาการกับองค์กร
ภายนอก (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) และผู้ใช้บณ
ั ฑิต รวมถึงการให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้ประเมินการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and enhancement
หลักสูตรรับผิดชอบวางแผนติดตาม และทบทวนหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมทบทวนการ รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา ร่วมกันแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ออกแบบ และร่วมมือกันทางาน รวมทั้ง
ประชุมทบทวนการพิจารณาระดับคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการประเมินผล และมี
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2562 และกาหนดคณะทางานในการปรับปรุงหลักสูตร
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
การประกันคุณภาพของหลักสูตรได้มีการกาหนด ดังนี้
- ระบบประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา
-กรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
https://tes.psu.ac.th/login.asp
ภาพรวม
- มคอ.3
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพการ
- มคอ.5
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
-ทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่ จัดทา มคอ.3 มคอ.5 เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลให้การบริหารงานหลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีจุดประสงค์เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้านบริหารธุรกิจที่มีความพร้อมในการ
- งานวิจัยที่นามาบูรณาการกับการเรียนการสอน
ปฏิบัติงานสูส่ ังคมอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยเน้นการสร้างความเป็นเลิศ (Excellence) ในการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการสร้างองค์
- มคอ.3
ความรู้ใหม่ รวมทั้งสามารถประยุกต์เอาหลักการทฤษฎีทางบริหารธุรกิจและการจัดการมาแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ต้อง
- ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจยั ของนักศึกษา
เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจได้ และสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นในทุกรายวิชามีการบูรณาการผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับงานวิจัย การอ่านและวิเคราะห์บทความวิจัย
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทาวิทยานิพนธ์
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement
วิทยาเขตกาหนดให้มีการประเมินความเพียงพอจากผูส้ อน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกีย่ วข้อง โดยจัดระบบติดตามการใช้ ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement
ปีการศึกษา 2560 มีการดาเนินการประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร ดังนี้
มคอ.2
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
มคอ.3
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
มคอ.5
อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินการสอนในชั้นเรียนในทุกๆ หัวข้อถึงความเข้าใจของนักศึกษา โดยการทดสอบ รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
ย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ และการซักถามจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษา
ในชั้น เรีย น นอกจากนี้ อาจารย์ผู้ สอนได้ พั ฒ นาตนเองด้านการเรียนการสอนโดยผ่านการประเมิ น กรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU - TPSF) ตลอดจนได้บูรณาการการสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) และการวิเคราะห์กรณี ศึกษา (Case
Study) มาประยุกต์ใช้สาหรับการเรียนการสอน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของธุรกิจและให้เท่า
ทันกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อมอบหมายการเป็นผูป้ ระสานงานรายวิชาที่จัดให้อาจารย์ประจาของ
คณะเป็นผู้สอนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ ชี้แจง
ข้อตกลงถึงแนวปฏิบัติที่ประกาศใหม่ๆ รวมถึงการระดมสมองเพื่ อกาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
เทคนิคการสอนใหม่ๆ
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
จั ดให้ มี การประเมิ นผลการสอนโดยนั กศึ กษาในทุ กรายวิ ชาระหว่ างภาคการศึ กษาตามเกณฑ์ มาตรฐานของ
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ผลการดาเนินงาน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควบคู่กับการสังเกตการณ์ และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้าน เช่น
กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้
สื่อการสอน และการประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ปีการศึกษา 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมติดตามการประเมินผลของนักศึกษาในทุกรายวิชาและทุก
ภาคการศึกษา ตลอดจนอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาให้นักศึกษาได้ประเมินโดยวาจาเพื่อสะท้อนการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทบทวนการพิจารณาระดับคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านการประเมินผล เพือ่ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการนามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรอบ 5 ปี ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาต่อไป

รายการหลักฐาน
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AUN 11
Output
Criterion 11
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the
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
ตารางที่ 3.29 ผลการประเมินตนเอง AUN 11
เกณฑ์
1
11.1 The pass rates and dropout rates are established,
monitored and benchmarked for improvement [1]
11.2 The average time to graduate is established, monitored
and benchmarked for improvement [1]
11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1]
11.4 The types and quantity of research activities by students
are established, monitored and benchmarked for improvement
[2]

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

2


คะแนน
3
4
5

6

7







87

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11
ตารางที่ 3.30 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement
ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาจานวน 3 คน (นักศึกษารหัส 57) และมีนักศึกษาปีการศึกษา 2559 จานวน 2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
คน ทั้งนี้ กรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมและติดตามความก้าวหน้าในการจัดทาวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในปี
การศึกษา 2561
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement
หลักสูตรกาหนดระยะการเรียนตามแผนการศึกษา 2 ปี ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษา 3 คน และ
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
นักศึกษาอีก 2 รายคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้กรรมการบริหารหลักสูตรได้ตดิ ตามอย่างต่อเนื่องทั้ง
จากนักศึกษาและจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปี 2561
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement
หลักสูตรยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปี 2560 จานวน 3 คน และเป็นนักศึกษาทางานแล้ว
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and benchmarked for improvement
หลักสูตรได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการจัดทาบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ บทความวิชาการ
คาดหวัง วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560โดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร นิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษ
ได้ร่วมกับนักศึกษาในการจัดทาบทความวิชาการรายวิชา 926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยบทความวิชาการดังกล่าวได้รับ มคอ.2
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (TCI ฐาน 1) จานวน 2 บทความ นอกจากนี้หลักสูตรได้กาหนดให้นักศึกษาจัดเตรียมนิพนธ์
ต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็น
เงือ่ นไขในการสาเร็จการศึกษา
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for improvement
หลักสูตรยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปี 2560 จานวน 3 คน ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นผู้ที่ทางานแล้ว
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร อย่างไรก็ตามกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนและกาหนดให้มีการประเมินจากหน่วยงานที่
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปี 2561 จานวน 2 คน คน เนื่องจากเป็นบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหลังจากสาเร็จการศึกษา
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ตารางที่ 3.31 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ปีการศึกษาที่นักศึกษา
เข้าศึกษา
2557
2558
2559
2560
2561

จานวนนักศึกษาคงเหลือ (คน)
2559
2560
4
2
-

2558
5
3

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)
2561
-

4
5
2
-

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาตามแผน (คน)
1
3
-

ตารางที่ 3.32 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
ปีการ
ศึกษา

ทั้งหมด

ได้งานทา

จานวนบัณฑิต (คน)
ธุรกิจส่วนตัว/
อาชีพอิสระ

ศึกษาต่อ

ยังไม่ได้งานทา

จานวนบัณฑิตทั้งหมด ลบ จานวนบัณฑิตที่ได้งานทา
จานวนที่ศึกษาต่อ (คน)
และประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว (คน)

อัตราการได้งานทาของ
บัณฑิต

2557
2558
2559
2560
2561
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ตารางที่ 3.33 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณภาพบัณฑิต
ปีการศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คุณธรรม จริยธรรม

เฉลี่ยรวม

2557
2558
2559
2560
2561
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
(การเขียนผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย
หรือเขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่
เขียนบรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือนาไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้)
ระดับการประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
1
ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
หรือไม่มีหลักฐาน)
พัฒนาโดยเร่งด่วน
2
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา
3
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมีการ คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียง
ดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน
เล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอได้
4
มีเอกสารและหลักฐานการดาเนินการตามเกณฑ์ มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ
มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์
ดาเนินการทีม่ ีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์
6
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบตั ิในระดับโลกหรือแนว
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบตั ิในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นนา
ปฏิบัติชั้นนา
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AUN 1
Expected Learning Outcomes
Criterion 1
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects
the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and
known to staff and students.
2. The 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
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 1
เกณฑ์
1
1.1 The expected learning outcomes have been
clearly formulated and aligned with the vision and
mission of the university [1,2]
1.2 The expected learning outcomes cover both
subject specific and generic (i.e. transferable) learning
outcomes [3]
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect
the requirements of the stakeholders [4]
Overall opinion

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1
ตารางที่ 3.2 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN1
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university
การเปิ ดหลักสูตรบริหารธุรกิ จมหาบั ณฑิ ต ปี 2557 สอดคล้ องกับพั นธกิ จของของมหาวิ ทยาลัยและคณะศิ ลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเสาหลักทางปัญญาของภูมิภาคด้านการ รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร
จัดการ ภาษา และการท่องเที่ยวโดยบัณฑิตของคณะฯ จะมีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเอกของ
ตนเองแล้วยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมุ่งเน้นปลูกจิต มคอ.2
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดแรงงานทั้งนี้ได้มีกรรมการบริหารหลักสูตรได้มี
การพิ จารณาวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยและคณะในการกาหนดด้วย โดยได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตอบสนอง
วิสัยทัศน์ทั้ง ของมหาวิทยาลัย และ ของคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยนากรอบที่
กาหนดโดย สกอ. และมหาวิทยาลัย โดยกาหนดไว้ 5 ด้านของผลการเรียนรู้ที่สาคัญของหลักสูตร ไว้ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2)ด้านความรู้ 3)ด้านทักษะทางปัญญา 4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ5)ด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes
หลักสูตรได้นาการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภาพรวมสาคัญตามวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของทั้งมหาวิทยาลัยและคณะ รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร
ดังตารางผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังและตารางผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และทักษะเฉพาะด้าน โดยกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในทุกรายวิชาของ มคอ.2
หลักสูตร และได้นาไปจัดทา มคอ.3 แต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2560 มี 3 รายวิชา สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) คือ มคอ.3
926-516 การการจัดการเชิงกลยุทธ์ 926-523 สัมมนา 1 และ926-524 สัมมนา 2 มีอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรทั้ง 3 รายวิชา แต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กาหนดและอาจารย์ผู้สอนแจ้งให้
นักศึกษาโดยแจกมคอ.3ในทุกรายวิชา
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ วิ ท ยาเขตสุ ราษฎร์ ธ านี โดยวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสุ ร าษฎร์ธ านี ได้ น าหลั ก สู ต รบริห ารธุ รกิ จ มคอ.2
มหาบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
จานวนมาก และมี จานวนผู้ สนใจเลือ กเรีย นแผน ก แบบ ก 2 เพิ่ มขึ้ น ในทุ กปี ดั งนั้ น หลั กสู ตรบริหารธุรกิ จมหาบั ณฑิ ต รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรทางบริหารธุรกิจโดยเน้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจที่
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ผลการดาเนินงาน
สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีการบริหารธุรกิจ โดยจะต้องสามารถวิเคราะห์ บูรณาการและพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจที่ทันสมัย
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ควบคู่ไปการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง 5 ด้านและสอดรับกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆที่
ต้องการบุคคลากรที่จบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง พนักงาน หัวหน้าแผนก
หัวหน้าส่วนและ/หรือผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน/ภาครัฐในด้านการจัดการทั่วไป การตลาด การพัฒนาแผนและนโยบาย
การเงิ น การบั ญ ชี การจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลผู้ ป ระกอบการ นั ก ธุ ร กิ จ และ/หรื อ เจ้ า ของกิ จ การและที่ ส าคั ญ
สถาบันการศึกษาที่ยังขาดแคลนนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2560 ได้ดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี (2557-2561) ทางหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรม
ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ นักวิชาการและ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ได้สอบถามพูดคุยกับศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบันและประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อนาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นาไปสู่การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ของ
หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2562

รายการหลักฐาน

จากการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรได้นาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาใช้ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านและ
จัดรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา
2557 **หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างการดาเนินการ) ดังตาราง
ELO
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

วัตถุประสงค์
1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความสานึก
รับผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเองและสังคม

รายวิชา

รายวิชาเสริมพื้นฐาน
926-503 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
รายวิชาบังคับ
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์
2.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนาการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา รายวิชาเสริมพื้นฐาน
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ
และพัฒนาธุรกิจ
926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ
รายวิชาบังคับ
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ELO

วัตถุประสงค์

ด้านทักษะทางปัญญา

3.ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญหลักการและทฤษฎีการ
บริหารธุรกิจ สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์และบูรณาการ
เพื่ อน าไปพั ฒ นากลยุท ธ์ทางธุรกิจให้ทัน สมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตได้

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น มี ค วาม
รับผิดชอบ และสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพ
บริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง

รายวิชา
926-521 ระเบียบวิธีวิจัย 1
926-522 ระเบียบวิธีวิจัย 2
926-523 สัมมนา 1
926-524 สัมมนา 2
926-531 วิทยานิพนธ์
926-532 วิทยานิพนธ์
รายวิชาเสริมพื้นฐาน
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ
926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ
รายวิชาบังคับ
926-511 การบัญชีบริหาร
926-512 การจัดการการตลาด
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์
926-514 การจัดการดาเนินงาน
926-515 การจัดการการเงิน
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์
926-523 สัมมนา 1
926-524 สัมมนา 2
รายวิชาเสริมพื้นฐาน
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ
รายวิชาบังคับ
926-511 การบัญชีบริหาร
926-512 การจัดการการตลาด
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์
926-514 การจัดการดาเนินงาน
926-515 การจัดการการเงิน
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์
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ELO

วัตถุประสงค์

รายวิชา

926-523 สัมมนา 1
926-524 สัมมนา 2
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 5.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง รายวิชาเสริมพื้นฐาน
สารสนเทศ
การพู ด และการเขี ย น รวมถึ งสามารถเลื อ กใช้ เทคโนโลยี 926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ
รายวิชาบังคับ
สารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
926-511 การบัญชีบริหาร
926-512 การจัดการการตลาด
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์
926-514 การจัดการดาเนินงาน
926-515 การจัดการการเงิน
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์
926-523 สัมมนา 1
926-524 สัมมนา 2
926-531 วิทยานิพนธ์
926-532 วิทยานิพนธ์
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ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแบ่งออกเป็นความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะทาง
ผลการเรียนรู้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
2. มีความรอบรู้ในศาสตร์การบริหารธุรกิจและศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยใน
การจัดการ
3.ประยุกต์ใช้ความรู้ในการค้นคว้างาน คิดวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนางานธุรกิจ
4.ทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และสามารถ
พัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกิจของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
รวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคนิคการสื่อสารทีเ่ หมาะสม

ความรู้และทักษะทั่วไป

ความรู้และทักษะเฉพาะทาง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
รายวิชา

1

2

3

4

5

926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ









926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ
926-503 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
926-511 การบัญชีบริหาร























926-514 การจัดการดาเนินงาน







926-515 การจัดการการเงิน







926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์









926-512 การจัดการการตลาด
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์



926-521 ระเบียบวิธีวิจัย 1
926-522 ระเบียบวิธีวิจัย 2
926-523 สัมมนา 1











926-524 สัมมนา 2









926-531 วิทยานิพนธ์





926-532 วิทยานิพนธ์
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AUN 2
Programme Specification
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
ตารางที่ 3.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 2
เกณฑ์
1
2.1 The information in the program specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.2 The information in the course specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.3 The program and course specifications are
communicated and made available to the stakeholders
[1,2]
Overall opinion

คะแนน
2 3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2
ตารางที่ 3.4 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN2
ผลการดาเนินงาน
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ได้จัดทาขึ้นตามข้อกาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ได้นา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านมาเป็นข้อกาหนดของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ไม่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2
จานวน 2 คน และมีนักศึกษาตกค้าง (รหัสนักศึกษา 2557 เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์) จานวน 3 คน กรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 2 คน และปรับการ
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ELOs โดยเฉพาะรายวิชา 926-523 สัมมนา 1 และ 926-524 สัมมนา 2 ที่มี
การบูรณาการประเด็นด้านบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการบูรณาการในการจัดทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทางานวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ในปัจจุบัน
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นวิชาปรับพื้นฐานก่อน
การเรียนรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตร โดยได้ สอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมนักธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง
ผลกระทบของจริยธรรมต่อการบริหารธุรกิจในประเทศไทยและในระบบเศรษฐกิจโลก สาหรับรายวิชาบังคับของหลักสูตร
ครอบคลุมทุกหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันและมีรายวิชากลยุทธ์ธุรกิจและรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ ไขปัญหาหรือการแสดงความเห็น และการตัดสินใจ มีการจัดกิจกรรมในลักษณะ
บูรณาการวิชาการในรูปแบบของการจัด ทาวิท ยานิพ นธ์ เพื่ อประมวลความรู้ท างด้ านการบริห ารธุรกิ จและสาขาอื่น ที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 2 คนที่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามแผนการ
ศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นรายบุคคล โดยใช้กรณีศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติ
(Learning by Doing) และการน าเสนอหน้ าชั้ นแบบมื ออาชี พที่ มี การซั กถามและตอบข้ อสงสั ย เพื่ อให้ นั กศึ กษาได้ ฝึ กคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพบริหารธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริม นักศึกษาได้เส่งผลงาน
วิชาการนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน MICE การท่องเที่ยวและการจัดการ (LAMS MICE) ซึ่งจัด
โดยคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ จานวน 1 คน อีก 1 คน ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCIซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้ง 2 คน

รายการหลักฐาน
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
มคอ.3

มคอ.2
มคอ.3
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ผลการดาเนินงาน
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน โดยได้มีการเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร ได้แก่ 1) ผู้สนใจทั่วไป นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ได้รับทราบข้อมูลผ่านทางเเว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัยและเว็บไซต์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2) สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้รับทราบข้อมูลผ่าน
ทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ3) คู่มือนักศึกษาเพื่อแจกให้นักศึกษาทุกคน

รายการหลักฐาน
เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร (งานประชาสัมพันธ์)
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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องค์ประกอบที่ 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Program Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:
Master of Business Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
บธ.ม.
(ภาษาอังกฤษ): M.B.A.
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 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
 สาหรับแผน ก แบบ ก 1 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
สาหรับแผน ก แบบ ก 2 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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AUN 3
Programme Structure and Content
Criterion 3
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes.
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the
contribution made by each course in achieving the 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-todate.
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.5 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN3
เกณฑ์
1
3.1 The curriculum is designed based on
constructive alignment with the expected
learning outcomes [1]
3.2 The contribution made by each course to
achieve the expected learning outcomes is
clear [2]
3.3 The curriculum is logically structured,
sequenced, integrated and up-to-date [3,4,5,6]
Overall opinion

2

คะแนน
3
4
5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3
ตารางที่ 3.6 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN3
ผลการดาเนินงาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ออกแบบรายวิชาและสาระวิชาในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเสนอหลักสูตรผ่าน
กระบวนการตามขั้นตอนที่จาเป็นครบถ้วน และได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสกอ.ในปี 2558 โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 กลุ่มรายวิชาและตามแผนการศึกษาดังนี้
รายวิชา
แผน ก แบบก 1
แผน ก แบบก 2
วิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

วิชาบังคับ

ไม่นับหน่วยกิต

24 หน่วยกิต

รายการหลักฐาน
มคอ.2
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
หลักสูตรได้กาหนดการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะด้านเฉพาะด้านสู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้
-รายวิชาเสริมพื้นฐาน จานวน 3 รายวิชา (รายวิชาเสริมพื้นฐานเป็นรายวิชาที่ต้องการปรับพื้นฐานทางบริหารธุรกิจแก่นักศึกษาก่อนเรียน
รายวิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต) สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไป 2 รายวิชา และความรู้และทักษะเฉพาะด้าน1
รายวิชา
-รายวิชาบังคับ จานวน 10 รายวิชา สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไป3 รายวิชา และความรู้และทักษะเฉพาะด้าน7 รายวิชา
-รายวิชาวิทยานิพนธ์ สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นจึงได้มกี ารทบทวนการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยเน้น
การบูรณาการความรูด้ ้านบริหารธุรกิจควบคู่กับการวิจยั ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่หลักสูตรกาหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในอนาคต และใช้ในการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์และจัดกลุ่มรายวิชาทัง้ หมดของหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ดังตารางโครงสร้าง มคอ.2
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
หลักสูตรตามผลการเรียนรู้ และได้ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกาหนดการพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562
ประเมินผลในแต่ละด้าน เพื่อจัดทาหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ได้มีการทบทวนและดาเนินการปรับการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรูส้ ู่ทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยแบ่งความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง เพื่อการนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของแต่ละรายวิชามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมและการวัดประเมินผลการเรียนรู้จริงได้ในทุกรายวิชา
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรได้จดั การการศึกษาแบบแผน ก แบบ ก 2 ใน 2 ชั้นปี โดยจัดลาดับตามความสาคัญของรายวิชาโดยเริม่ ต้นจากจัดการเรียนการ
มคอ.2
สอนภาคฤดูร้อนสาหรับชั้นปีที่ 1 กลุ่มรายวิชาเสริมพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ (สาหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอืน่ ที่ (ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562
ไม่ใช่สาขาบริหารธุรกิจ) และรายวิชาเสริมพื้นฐานทีเ่ กี่ยวข้องโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ปีการศึกษาที่ 1 นักศึกษาเรียนในรายวิชาบังคับ และภาคเรียนที่ 2 ต้อง
ลงรายวิชาวิทยานิพนธ์จานวน 3 หน่วยกิต ในการขออนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ตามกาหนด ปีการศึกษาที่ 2 นักศึกษาเรียนในรายวิชาบังคับ 2 รายวิชา และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงปี
การศึกษา 2562 ได้ปรับการจัดการศึกษาโดยมีทั้งแบบแผน ก แบบ ก 2และแบบแผน ข เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
สถานประกอบการ รวมถึงการปรับลาดับรายวิชาให้สอดคล้องกับทัง้ 2 แผนการศึกษา (แบบแผน ก แบบ ก 2และแบบแผน ข)
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AUN 4
Teaching and Learning Approach
Criterion 4
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy
of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by
what methods.
2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the
student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding.
3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of
learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies she
or he chooses to use.
4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed,
supportive, and cooperative learning environment.
5. In promoting responsibility in learning, teachers should:
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.).
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN4
เกณฑ์
1
4.1 The educational philosophy is well articulated
and communicated to all stakeholders [1]
4.2 Teaching and learning activities are
constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes [2,3,4,5]
4.3 Teaching and learning activities enhance lifelong learning [6]
Overall opinion

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4
ตารางที่ 3.8 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN4
ผลการดาเนินงาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “การจัดการศึกษาตาม แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)
คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพือ่ ให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดตี ามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
โดยใช้กระบวนการจัดการ เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผูเ้ รียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา
จากความต้องการของผูเ้ รียน ผ่านกระบวนการแก้ปญ
ั หาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุด
อยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดาเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วย” ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้
ทราบแนวทางการจัดการศึกษา โดยให้ทุกคณะ/หน่วยงาน นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา รวมถึงการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย ซึ่งจากปรัชญาการศึกษาดังกล่าว หลักสูตรได้นามาประยุกต์ใช้และทบทวนในการเรียนการสอนการของ
หลักสูตร ซึ่งปรัชญาหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 คือ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทีม่ ีความเชี่ยวชาญหลักการ ทฤษฎีการ
บริหารธุรกิจ และการวิจัยโดยมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการ เพือ่ นาไปปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต มุ่งพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและความสานึกรับผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเองและสังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ และนาปรัชญา
หลักสูตรแขวนไว้ในเว็ปไซด์คณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้นา
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาใช้ในการกาหนดปรัชญาหลักสูตรให้สอดคล้องในการจัดการเรียน
การสอนสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็น
ฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรูโ้ ดย
การบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดาเนินการ

รายการหลักฐาน
มคอ. 2
มคอ. 3
มคอ. 5
เว็ปไซด์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes
ในการจัดสรรรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
มอบหมายรายวิชาสอนและพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ของรายวิชา รวมทัง้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ควร รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ
จะมีให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 2 คน ต้องลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการศึกษาในภาค มคอ.2
เรียนที่ 1/2560 จานวน 2 รายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมวางแผนร่วมกับอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชา
มคอ.3
สัมมนา ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการประเด็นด้านบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มใน
อนาคต รวมถึงการบูรณาการในการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร นอกจากนี้ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรได้กาหนดวาระประชุมในการติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชาและการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปีการศึกษา 2557 ที่ตกค้าง
จานวน 3 คน และทั้ง 3 คน สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
ในการจัดการเรียนการสอนได้มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยจากฐานข้อมูลงานวิจัยที่ มคอ. 2
มหาวิทยาลัยได้ซื้อไว้ ทั้งฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ แต่ละรายวิชาได้กาหนดให้นักศึกษาค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้อง มคอ. 3
กับงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง อ่าน สรุป และอภิปราย ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งเป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลและสืบค้น
ความจริงจากเอกสาร พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลทีส่ อดคล้องกับทฤษฎีของบทความนั้นๆ รวมทั้งพูดคุยเรื่องทีเ่ ป็น
ปัจจุบันทางบริหารธุรกิจ ทาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ตารางที่ 3.9 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
โครงการ / ประเทศ (ถ้าสามารถระบุได้)

จานวนนักศึกษานานาชาติ (คน)
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนต่า
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
กว่า 4 สัปดาห์
ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน)
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาต่ากว่า 4 สัปดาห์
เวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

-
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ตารางที่ 3.10 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning)
รายวิชา
ร้อยละของการจัดการ
ลักษณะกิจกรรม
รายวิชา
ร้อยละของการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 1
เรียนการสอนแบบเชิงรุก
ภาคการศึกษาที่ 2
เรียนการสอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
ในรายวิชา
926-531 Thesis
100
นักศึกษาทางานวิจัยตามที่ 1.
926-531 Thesis
100
อาจารย์ที่ปรึกษา
มอบหมายและรายงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกเดือน

ลักษณะกิจกรรม
นักศึกษาทางานวิจัยตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษา
มอบหมายและรายงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุก
อาทิตย์/เดือน
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AUN 5
Student Assessment
Criterion 5
1. Assessment covers:
a. New student admission
b. Continuous assessment during the course of study
c. Final/exit test before graduation
2. 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.
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.11 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN5
เกณฑ์
5.1 The student assessment is constructively aligned
to the achievement of the expected learning
outcomes [1,2]
5.2 The student assessments including timelines,
methods, regulations, weight distribution, rubrics and
grading are explicit and communicated to students
[4,5]
5.3 Methods including assessment rubrics and
marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment [6,7]
5.4 Feedback of student assessment is timely and
helps to improve learning [3]
5.5 Students have ready access to appeal procedure
[8]
Overall opinion

1

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5
ตารางที่ 3.12 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN5
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes
ในการศึกษาปี 2560 มีนักศึกษารวม 5 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 2559 จานวน 2 คน และปีการศึกษา 2557 จานวน มคอ.2
3 คน ในส่วนการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรตามปฏิทินการศึกษาถูกกาหนดโดยวิทยาเขตสุ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ราษฎร์ธานี มีการกาหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ บัณฑิตศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ มีระบบและกลไกในการประเมินวิทยานิพนธ์โดยดาเนินการตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยมี
มคอ. 5
รายละเอียด ดังนี้
1. รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ.5 จานวน3รายวิชา
มคอ. 5 จานวน 3 รายวิชา ดังนี้ สัมมนา 1, สัมมนา 2 และ การ
(ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์) โดยมีการรายงานผ่านระบบ TQF Online มีกรอบระยะเวลาในการรายงานตามปฏิทิน
จัดการเชิงกลยุทธ์
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขา และอนุมัตโิ ดยคณบดี
2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ โดยหลักสูตรได้ดาเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560เป็นจานวน 3 รายวิชา (ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์)
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
หลักสูตรได้กาหนดวิธีการให้เกรดนักศึกษาไว้ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน
มคอ. 2
โดยรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2560 มีการกาหนดการให้เกรดไว้ดงั นี้
มคอ.3
1. รายวิชา สัมมนา 1, สัมมนา 2 และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้เกรด A, B, C, D, E
เอกสารการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่องการ
2. วิชาวิทยานิพนธ์ ให้เกรดตามความก้าวหน้าของผลงานโดยหลักสูตรได้กาหนดเกณฑ์การให้หน่วยกิตในรายวิชา
กาหนดการให้หน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์และทาความเข้าใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน
ทัง้ นี้ในรายวิชาสัมมนา 1, สัมมนา 2 และ การจัดการเชิงกลยุทธ์อาจารย์ผู้สอนได้กาหนดการให้เกรดตามสัดส่วนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ไว้ในมคอ. 3 และชี้แจงให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment
กระบวนการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่อาจารย์ผสู้ อนประเมิน และเพื่อนร่วมชั้น
มคอ. 3
เรียนประเมิน ในส่วนของข้อสอบแต่ละวิชา (หากมี) มีกระบวนการตรวจสอบความเชื่อมั่นความเที่ยงตรงและความเชื่อมโยง รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการตัดเกรดได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพือ่ ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
และความยุติธรรมในการให้เกรดนักศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
การมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาทุกครั้ง มีการพูดคุยร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้งชั้นเรียนกับอาจารย์ผู้สอนถึงผลการ
ประเมิน ความสาเร็จ ของงานที่ ม อบหมายในทุ กครั้ง เช่ น รายวิชา926-523สัมมนา 1และ 926-524สัมมนา 2 หลังจาก
นักศึกษาอ่านบทความและนาเสนอในชั้นเรียนแล้ว เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมการเขียน
วิทยานิพนธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จากการสอบถามในชั้นเรียนนักศึกษาพึ งพอใจกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบนี้เพราะได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ด้วย
นอกจากนี้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้กาหนดให้นักศึกษาเข้าไปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจา
รายวิชาในทุกสิ้นภาคการศึกษา โดยนักศึกษาได้มีการประเมินอาจารย์ผสู้ อนในทุกวิชา (ยกเว้นวิทยานิพนธ์) นอกจากนั้นเมื่อ
เรียนจบวิชาและมีการพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนอย่างส่าเสมอ
5.5 Students have ready access to appeal procedure
มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้ โดยยื่นคาร้องขอดูคะแนนที่งานทะเบียน เพื่อประสานงาน
กับคณะและอาจารย์ผู้สอนต่อไป นอกจากนั้นในกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผล
การเรียนไม่ดีในช่วงสอบกลางภาคและการส่งงานแต่ละครั้งในแต่ละรายวิชา เพื่อให้พัฒนาตนเอง และมีกระบวนการติดตาม
อย่างใกล้ชิด

รายการหลักฐาน
มคอ. 3
ประเมินผลการการสอน

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
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AUN 6
Academic Staff Quality
Criterion 6
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs
(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans)
are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the
needs for education, research and service.
2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service.
3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic
staff will be able to:
 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum;
 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate
assessment methods to achieve the expected learning outcomes;
 develop and use a variety of instructional media;
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses
they deliver;
 reflect upon their own teaching practices; and
 conduct research and provide services to benefit stakeholders
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which
includes teaching, research and service.
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood.
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and
aptitude.
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders,
taking into account their academic freedom and professional ethics.
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement.
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.13 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN6
เกณฑ์
1
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

2

3

คะแนน
4

5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6
ตารางที่ 3.14 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN6
ผลการดาเนินงาน
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
งานนโยบายและแผนมีการวิเคราะห์อัตรากาลังอาจารย์โดยวิเคราะห์ปริมาณงาน FTES และ teaching
load และกาหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมเทียบกับอัตรากาลังที่มีเพื่อหาอัตรากาลังที่หลักสูตรต้องการ
รวมทั้งมีการวางแผนในการสรรหาอัตราทดแทนอาจารย์ผทู้ ี่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการแล้วนาแผน
อัตรากาลังที่แต่ละหลักสูตรต้องการให้คณะทวนสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความต้องการอัตรากาลัง จากนั้น
ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลังกรอบระยะเวลา 4 ปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพื่อทา
การจัด สรรอัต รากาลังและเข้ าสู่ ก ระบวนการสรรหาต่ อ ไป โดยการประกาศรับ สมั ค รผ่ านเว็ป ไซต์
มหาวิทยาลัย วิทยุ และจากการแนะนาของอาจารย์ด้วยกัน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรับสมัครและ
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น และให้ ท างหลั ก สูต รด าเนิ น การคั ด เลื อ กการจะพิ จ ารณาจากวุฒิ ท าง
การศึกษาที่ตรงหรือสอดคล้องกับหลักสูตร และมีคุณ สมบัติ ครบตามที่ สกอ. กาหนดโดยผ่านความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร จากนั้ น จึ งเสนอเรื่ อ งผ่ านสาขาเพื่ อ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการคณะเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
สาหรับปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษา
สัม พั น ธ์กับ หลั กสู ต รและมี คุณ สมบัติ ต รงตามเกณฑ์ ส กอ.ทั้ งหมด 5 คน โดย 3 ใน 5 เป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ 2 คน คือ ผศ.ดร.สุวิต ศรีไหม และ ผศ.ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์

ข้อมูลจากงานนโยบายและแผน (เอกสารแนบ AUN 6.1, เอกสารแนบ AUN 6.1 แผน
อัตรากาลัง)

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
ข้อมูลที่จาเป็นต่อการทางานได้จากทุกเวลา
และทุกสถานที่ ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรแก่บุคลากรเป็นอย่างดี โดยระบบสารสนเทศที่บริหารงานบุคคล ได้นามาใช้มีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบ MIS-DSS เป็นระบบที่ให้บุคลากรยื่นลาราชการ ตรวจสอบวันลาราชการผ่านระบบ

TOR ( https://tor.psu.ac.th/)
มคอ.3
https://dss.psu.ac.th/dss_person/
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สารสนเทศออนไลน์ https://dss.psu.ac.th/dss_person/
2. ระบบ HR-MIS เป็นระบบที่ให้บุคลากรได้กรอกข้อมูลภาระงานที่ได้ดาเนินการเพื่อจัดเก็บ https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx
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://compensation.psu.ac.th/login.aspx
https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx
รายงานการประชุมสาขาการจัดการ
3. ระบบ Competency Online และระบบ TOR Online เป็ น ระบบที่ ใ ห้ บุ ค ลากร
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
พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งทางวิชาการ https://compensation.psu.ac.th/login.aspx
ทุกภาคการศึกษาจะมีการประชุมหารือด้านโหลดภาระชั่วโมงงานสอนของอาจารย์ประจา
หลักสูตรจากรายงานข้อตกลงการปฏิบัติงาน TOR ( https://tor.psu.ac.th/) ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร พร้อมทั้งสรุปจานวนชั่วโมงโหลดการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน
การสอน อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร มีการแบ่งภาระงานสอนของหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้
ภาระงานสอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้อง
รับผิดชอบสอนในรายวิชาของสาขาวิชาการจัดการตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและตามการมอบหมายของ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทีไ่ ด้มกี ารประชุมตกลงในภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งอาจมี
บางท่านมีภาระงานสอนเกินโหลด ซึ่งสามารถเบิกค่าสอนเกินโหลดในแต่ละภาคการศึกษาได้แต่ต้องไม่
เกิน 75 ชั่วโมงตามระเบียบของวิทยาเขต
นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทั้งที่ดาเนินการโดยคณะและการ
ประชุมติดตามในระดับหลักสูตรมีการกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิจัยนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์ เป็นต้น
โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลงานนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จานวน 2 ผลงาน
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion
are determined and communicated
การสรรหาบุ ค ลากรสายวิ ชาการเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของมหาวิ ท ยาลั ย โดยค านึ งถึ งสมรรถ นะ
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งคณะ/หน่วยงานเจ้าของอัตรามีการกาหนด ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (1. เอกสารแนบ AUN 6.3 ประกาศ 2. AUN 6.3 แบบ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก กรอบภาระงานที่รับผิดชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ประเมิน 3. AUN 6.3 Flow สรรหา)
คัด เลื อกที่ มีค วามรู้
ความเชี่ ยวชาญในศาสตร์นั้ น ๆ ทั้ งนี้ การดาเนิ นการสรรหาเป็ น ไปตาม
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (ตามเอกสาร
แนบ) มีวิธีการพอสังเขป ดังนี้
1. ขออนุมัติดาเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก
2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่กาหนด
3. คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก
5. ดาเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและความโปร่งใส
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน เพื่อดาเนินการสรรหา
ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกาหนด ประกอบด้วย
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว
เป็นประธานกรรมการ
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
เป็นกรรมการ
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1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ
2. มีการกาหนดภาระงานของตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและ
คัดเลือกอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และมีระยะเวลาการรับ
สมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์
4. ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร
5. กระบวนการดาเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด และให้
อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอานาจสั่งจ้างและลงนามในสัญ ญาจ้าง โดยการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต่า ไม่ต่ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี
3. พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และดารง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. การทาสัญญาจ้างให้ทาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้างกาหนดข้อตกลง
เกี่ ยวกั บ ภาระงานที่ จ ะมอบหมายให้ พ นั ก งานมหาวิท ยาลัย ปฏิ บั ติ ให้ ชัดเจน และให้ ถือ ว่าข้อ ตกลง
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย
5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
คุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ปฏิบัตไิ ปในทิศทางเดียวกันซึ่งแบ่งเป็นสมรรถนะหลัก จานวน 3 ข้อ ได้แก่ P:

TOR ( https://tor.psu.ac.th/)
ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (1. เอกสารแนบ AUN 6.4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน)
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Professionalism (ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ) , S: Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อ
สังคม) , U: Unity (รู้รักสามัคคี) และสมรรถนะเฉพาะงานจาวน 5 ข้อ ได้แก่ 1. ความสามารถ/ทักษะ
ในการสอน คือ มีความรู้ทักษะในการสอน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรือสร้างนวัตกรรม
เพื่อบูรณาการการสอนให้มีประสิทธิภาพ 2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค์
เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง นาไปประยุกต์ในการดาเนินการวิจัย/
งาน
สร้างสรรค์ ทั้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากนี้ยังสามารถนาไปพัฒนาเทคนิค วิธีการ เครื่องมือสาหรับ
วิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ การประยุกต์องค์ความรู้
ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในสาขาของตนเองเพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของสังคม
และมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร 4. การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมความเข้าใจในหลักการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนิน
ภารกิจการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบ
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทางหรือส่งเสริมให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา มีแนวทางที่
เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานในการดูแลนักศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามผลการปฏิบัติงานที่
ได้ตกลงกันไว้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ TOR Online มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์โดย
ผ่านคณะกรรมการประเมิน คณะฯ หลังการประเมิ น เสร็จสิ้ น จะมี การแจ้ งผลการประเมิ น ให้ ผู้ ถู ก
ประเมินทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินเข้าพบหากมีข้อสงสัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการ ดังนี้
1 รอบการประเมิน ให้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้
1.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม
1.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม
2 องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80

ระบบสารสนเทศบุคลากร (https://hrmis.psu.ac.th/)
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2.2 พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ ส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20
3 การกาหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100
ระดับดีมาก คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89
ระดับดี
คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79
ระดับพอใช้ คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60
4 ระดับการประเมิน กาหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา
และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ
4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน
4.3 ระดั บ ที่ 3 คณะกรรมการกลั่ น กรองผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
สาหรับกระบวนการประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุค คลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบันกาหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย
1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่
เสนอขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ
3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
โดยผู้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอน ซึ่งอาจขอรับการ
ประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่
เกิน 3 ปี
มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็น
ระบบที่สามารถเก็บข้อมูลบุคลากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหาร
และอื่น ๆ) ผลงานทางวิชาการ และประวัติการเข้าประชุม อบรมสัมมนา ข้อมูลบางส่วนถูกนาไปใช้
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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
ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ( http://qadata.surat.psu.ac.th)
โครงการอบรมบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย ภารกิจ คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาและจัดทารายละเอียดคาของงบประมาณรายจ่ายปี
โครงสร้างองค์กร ตลอดจนเพื่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจาหลักสูตร 2560 (70382/2558)
ที่บุคลากรใหม่สังกัดให้การดูแล ให้คาปรึกษา และช่วยเหลือในภารกิจต่าง ๆ ที่บุคลากรใหม่ต้องเรียนรู้
เพื่อสร้างความชานาญในการทางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
โดยได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากร
บุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และ
ขับ เคลื่อนให้มีอาจารย์คุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และกาหนด
เส้นทางความเชี่ยวชาญระดับบุคคล(สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน
โดยในส่วนของการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรนั้น ได้กาหนดขั้นตอน
ให้มี
การแต่งตั้งคณะทางานที่เป็นตัวแทนของคณะในการพิจารณาและนาเสนอโครงการที่หน่วยงานสนใจ
เพื่อให้เข้าถึงความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างแท้จริงก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป
ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการทางานในด้านต่างของบุคลากรสายวิชาการ ดังต่อไปนี้
นโยบาย
โครงการ/กิจกรรมที่จัด
ผลการดาเนินการ
ด้านการสอน 1.การสร้างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
บุคลากรทราบแนวทางการจัด
สื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย 2.การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน บุคลากรทราบขั้นตอนการเขียน
วารสารคุณภาพ
ผลงาน และแนวทางการจัดทา
ผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
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สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากร เพื่อให้เกิดบรรยากาศ
ในการทางานร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ อีก อาทิ
- โครงการ Ph.D. 50%
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่
- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร)
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการทางาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อสร้าง
ความสุขในการทางานให้แก่บุคลากร อีกด้วย
ในส่วนของความการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ ธานี ได้กาหนดคุณ สมบัติในการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ เมื่อมีคุณ สมบั ติเฉพาะตาแหน่ ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
- ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว
มาแล้ว ดังนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าเก้าปี
2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าห้าปี
3) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสองปี
- ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ และได้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ใน
ตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
- ตาแหน่งศาสตราจารย์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ ในตาแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ และเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ
ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ( http://qadata.surat.psu.ac.th)
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาส
วันสาคัญของวิทยาเขต ดังนี้
1) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท
2) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 30,000 บาท
3) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 บาท
ในด้านการทาวิจัยทางวิทยาเขต มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยมีขวัญ
และกาลังใจในการทาผลงานทางวิชาการ ตามประกาศทุนการสนับสนุนรางวัลสาหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่และสิทธิบัตร ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัย ให้สาหรับนักวิจัยทีม่ ีผลงานเพื่อขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน ตามประกาศทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย และมีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยให้แก่อาจารย์ในการริเริม่ จัดทา
งานวิจัย การจัดตั้งกลุ่มวิจัย เป็นต้น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยประกาศกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ
ยื่นขอประเมินสมรรถนะอาจารย์ โดยแบ่งตามความชานาญการด้านการจัดการเรียนการสอนเป็น 3
ระดั บ และมี เ งิ น รางวั ล ให้ แ ต่ ล ะระดั บ เป็ น เวลา 3 ปี ก รณี ที่ ผ่ า นการประเมิ น http://psutpsf.psu.ac.th/contents.html

http://psu-tpsf.psu.ac.th/contents.html
เอกสารแนบ AUN 6.6 ประกาศเงินรางวัลวิจัย

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement
ในการสร้างสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีอานาจหน้าที่ กาหนดยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนานักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้มีความสามารถและศักยภาพระดับสูง ดาเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน มาตรการและกลยุทธ์ในการบริหารงานวิจัยและเงินอุดหนุนการวิจัย กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการ
วิจัย รวมทั้งสนับสนุนรางวัลแก่งานวิจัยที่ประสบความสาเร็จทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อให้การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ ได้กาหนดประกาศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของวิทยาเขตสุ

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ( http://qadata.surat.psu.ac.th)
ประกาศอุดหนุนทุนวิจยั http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/all-budgetincome/440-budget-income59

59

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

ราษฎร์ธานี รายละเอียดดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน
3. ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการศึกษาวิจัย
4. ทุนเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ
5. ทุนเพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
6. ทุนสนับสนุนการริเริ่มโครงการวิจัย
7. การสนับสนุนรางวัลสาหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบตั ร
8. ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีแนวทางกากับและส่งเสริมให้อาจารย์ทางาน
วิจยั ทั้งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชการโดยกาหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติแก่
อาจารย์ทั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในส่ ว นของการพั ฒ นาสมรรถนะนั ก วิ จั ย วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ มี ร ะบบการพั ฒ นา
สมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล
ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ใน 3
กลุ่ม ได้แก่ 1. การพัฒนาศักยภาพปัจจัยนาเข้าด้านการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในส่วนของปัจจัย
นาเข้าด้านการวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัย ทุนวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพด้านปัจจัยนาเข้า 3 ประเด็นย่อยดังนี้
1.1 การพัฒนาศักยภาพการทาวิจัยของคณาจารย์
1.2 การส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
1.3 การพั ฒ นาศัก ยภาพการขอทุ น วิจัย จากแหล่ งทุ น ภายนอกของบุ ค ลากรที่ มี
ศักยภาพด้านการวิจัยแล้วเพื่อเพิ่มจานวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และเพื่อให้สามารถจัดสรรทุน
ภายในให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์การทาวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่าง
เพียงพอ
2. การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดาเนินการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัยภายในวิทยาเขต โดย
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การ
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ หรือสาขาความเป็นเลิศ ที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานกับภาคเอกชนได้จริง
3. การพัฒนาศักยภาพผลลัพท์ด้านการวิจัย
ผลลัพท์ด้านการวิจัย ประกอบด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
3.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพและเสริม สร้ างความมั่ น ใจในการเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ เพื่อให้มีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอต่อการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการให้ได้
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 การพัฒนาส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการติดตามผลงานวิจัย โดยดาเนินการส่งหนังสือติดตามผลงานวิจัยไปยัง
คณะวิชาต้นสังกัดของผู้รับทุน ทั้งรายงานความก้าวหน้า ทุกรอบ 6 เดือน และรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เมื่อครบกาหนดตามสัญญารับทุน ทั้งนี้ ระบบการติดตามผลงานที่เป็ นระบบสารสนเทศ เพื่อ
แจ้งเตือนถึงนักวิจัยโดยตรง อยู่ระหว่างการวางแผนการดาเนินการจัดทาระบบต่อไป
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการรวมถึงการได้รบั การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไป
ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
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ตารางที่ 3.15 Full-Time Equivalent (FTE)
Category
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา
อาจารย์พิเศษ
Visiting Professors/ Lecturers
รวม

เพศ
ชาย

หญิง

1

1
3

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.โท

ป.เอก

จานวนรวม
ตามตาแหน่ง
FTEs

Percentage of PhDs

2
3

ตารางที่ 3.16 Staff-to-student Ratio
Academic Year
2558
2559
2560

Total FTEs of Academic staff

Total FTEs of students

Staff-to-student Ratio

6.22
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ตารางที่ 3.17 Research Activities
ปีการศึกษา
2557 แผน
ผล
2558 แผน
ผล
2559 แผน
ผล
2560 แผน
ผล
2561 แผน
ผล

National
Conference

จานวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจาแนกตามฐานข้อมูล (ฉบับ)
International
TCI
SCOPUS
Conference
1
1
1
3
1
3
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
-

ISI

รวมการเผยแพร่ผลงาน สัดส่วนการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการระดับ
วิชาการระดับนานาชาติต่อ
นานาชาติ
จานวนอาจารย์
2
6
2
2
3
1
3
3
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AUN 7
Support Staff Quality
Criterion 7
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that
the quality and quantity of support staff 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.
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.18 ผลการประเมินตนเอง AUN7
เกณฑ์
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

1

2

คะแนน
3
4
5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7
ตารางที่ 3.19 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7
ผลการดาเนินงาน
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
งานนโยบายและแผนมีการวิเคราะห์อัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนโดยวิเคราะห์ปริมาณงาน และความต้องการของหน่วยงาน
สนับสนุนและคณะ จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลังกรอบระยะเวลา 4 ปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพื่อทา
การสรรหาต่อไป

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ AUN 7.1 แผน
อัตรากาลัง)

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and communicated
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ ีความโปร่งใสและมีเกณฑ์การ
ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ AUN 7.1
คัดเลือกที่เป็นประกาศไว้ชัดเจน โดยมีกระบวนการ ดังนี้
ประกาศเกณฑ์สรรหา)
1. กระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได้ ใช้ ร ะบบการแต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและคั ด เลื อ ก จ านวน 3 -5 คน
ประกอบด้วย
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ
โดยคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าที่ กาหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้
ความสามารถ และเหมาะสมกับตาแหน่ง
2.วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไปและดาเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้
2.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ
2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ได้คะแนนไม่ต่า
กว่าร้อยละ 70 โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน สาหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ AUN 7.3 มติ
ราชการ ก าหนดรายการสมรรถนะหลั ก (Core Competency) จ านวน 3 รายการดั งนี้ 1. ความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ (P : คบม)
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Professionalism) 2. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม (S : Social responsibility) 3. รู้ รั ก สามั ค คี (U : Unity) สมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมติค.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน
2558
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
ตามมติค ณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 9/2558 เมื่ อ วัน ที่ 2 กัน ยายน 2558 ก าหนดให้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนรายการสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากเดิมจานวน 5 รายการ เป็น 3 รายการ เพื่อความ
สอดคล้องกับ Core Values ของมหาวิทยาลัย ( PSU )
P : Professionalism หมายถึง ใฝ่รู้เสาะหาวิชาสร้างสมปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็ว มุ่งมั่น ทุ่มเทและมีจิตสาธารณะ
S : Social responsibility หมายถึง เป็นที่พึ่งและชี้นาสังคมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดี สู่สังคม
U : Unity หมายถึงมีความรักและสานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม ร่วมกันทางานด้วย
ความเต็มใจเสียสละและอดทน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการสายสนับสนุน ดังนี้
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของมหาวิทยาลัย
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จานวน 3 รายการ และสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ จานวน 3 รายการ
บุคลากรสายสนับสนุนทีด่ ารงตาแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จานวน 3 รายการ
และเลือกสมรรถนะด้านวิชาชีพ และหรือสมรรถนะด้านบริหาร รวม 3 รายการ
กระบวนการประเมินและวัดผลการดาเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
1) รอบการประเมิน ให้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้
1.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม
1.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ ส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20
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3) การกาหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
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 กาหนดให้มีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับที่ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการรายบุคคล จานวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้อง
มีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ
4.2 ระดับที่ 2 ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการ จานวนตั้งแต่ 3
คนขึ้นไป พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับมาตรฐานและความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการรายบุคคล

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfil them
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่ http://qadata.surat.psu.ac.th)
มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และขับเคลื่อนให้มีความเชี่ยวชาญระดับบุคคลเพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน
โดยกาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมที่จัด

วันจัดโครงการ

การจัดทาแผนกลยุทธ์สายสนับสนุนและการพัฒนาทีมงานเพื่อเสริมสร้าง
ความสุขในการทางาน

25-27 สิงหาคม 2560

การสร้างทีมทางานที่มีคุณภาพ

17-18 มิถุนายน 2561

68

ผลการดาเนินงาน
Positive Thinking and EQ for Smart People

รายการหลักฐาน
26 มิถุนายน 2561

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ อีก อาทิ
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่
- การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากรรวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจ
ในการท างาน โดยสนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะองค์ ก ร เพื่ อ สร้ า งความสุ ข ในการท างานให้ แก่ บุ คลากร ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มี ความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 8
ด้านในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมแผนที่ชีวิต (Happy Money)
- กิจกรรมห้องเรียนสร้างสุข (Happy Soul/ Happy Heart)
- กิจกรรมมื้อนี้ไม่มีโรค (Happy Body/ Happy Brain)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการกาหนดชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรม
เฉพาะกลุม่ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะ
เป็นโครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด
สาหรับแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
ระดับชานาญการ ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้
1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ระดับชานาญการพิเศษดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
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7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รบั การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การ
ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วน
ราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดให้สาหรับบุคลากรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

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

ตารางที่ 3.20 Number of Support staff ( ปีการศึกษา 2560 (เดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)
ระดับการศึกษาสูงสุด (จานวน)

หน่วยงานสนับสนุน

รวม

มัธยมศึกษา
0

ปวส.
1

ปริญญาตรี
3

ปริญญาโท
1

ปริญญาเอก
0

5

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ

0

2

9

1

0

12

บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

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

9

9

93

21

1

133

บุคลากรห้องสมุด

รวม
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AUN 8
Student Quality and Support
Criterion 8
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly
defined, communicated, published, and up-to-date.
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated.
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload, student progress, academic performance and workload are
systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective actions
are made where necessary.
4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability.
5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student
learning, the institution should provide a physical, social and psychological
environment that is conducive for education and research as well as personal wellbeing.
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.21 ผลการประเมินตนเองAUN8
เกณฑ์
1
8.1 The student intake policy and admission criteria are
defined, communicated, published, and up-to-date [1]
8.2 The methods and criteria for the selection of
students are determined and evaluated [2]
8.3 There is an adequate monitoring system for student
progress, academic performance, and workload [3]
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student
competition, and other student support services are
available to improve learning and employability [4]
8.5 The physical, social and psychological environment
is conducive for education and research as well as
personal well-being [5]
Overall opinion

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ตารางที่ 3.22 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8
ผลการดาเนินงาน
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8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date
หลักสูตรได้กาหนดการรับนักศึกษาปีละ15 คน โดยกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ ดังนี้
มคอ.2
1. ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า (สาขาใดก็ได้)
เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
2. มีประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า 2 ปีหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เว็บไซต์วิทยาเขต
3. สาหรับแผน ก แบบ ก 1 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ และควรมีความรู้ในการวิจยั มาก่อน
4. สาหรับแผน ก แบบ ก 2 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6. รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ grad.psu.ac.th (บัณฑิตวิทยาลัย)
หลักสูตรได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยและเว็บไซต์ของ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
กระบวนการรับนักศึกษา
มคอ.2
1.พิจารณาจากใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ
3.สอบข้ อ เขี ย นโดยสอบความรู้ เบื้ อ งต้ น ด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การบั ญ ชี การเงิ น การตลาด และการจั ด การ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณิตศาสตร์ธุรกิจและสถิติธุรกิจ และภาษาอังกฤษธุรกิจ
บันทึกข้อความแจ้งผลการสอบข้อเขียนและผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
4. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบและตรวจข้อสอบพิจารณาคะแนนของการสอบข้อเขียนโดยมีการกาหนดคะแนนขั้นต่าของ
ทุกวิชาที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และเสนอ
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6.สอบสัมภาษณ์โดยอนุกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์
7.อนุกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ส่งคะแนนสัมภาษณ์แล้วคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลคะแนนสัมภาษณ์มาพิจารณา
ตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
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หมายเหตุ ปีการศึกษา 2559 มีจานวนผู้สมัคร 7 คน มีผู้เข้าสอบและผ่านข้อเขียนจานวน 4 คน ผ่านการสัมภาษณ์และมี
สิทธิ์เข้าศึกษา จานวน 3 คนและลงทะเบียนเรียนจานวน 2 คน
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload
หลักสูตรได้กาหนดจานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36-42 หน่วยกิต
มคอ.2
แผน ก แบบ ก 1
36
หน่วยกิต
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
42
หน่วยกิต
หลักเกณฑ์การให้หน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์
ในการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 และได้กาหนดแผนการศึกษา
2 ปี โดยจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าค ภาคการศึ ก ษาละ 15 สั ป ดาห์ และข้ อ ก าหนดอื่ น ๆ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ได้จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนสาหรับชั้นปี
ที่ 1 กลุ่มรายวิชาเสริมพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ (สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขา
บริหารธุรกิจ) และรายวิชาเสริมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 2/2560 มีนักศึกษารหัส 2557 จานวน 3 ราย สาเร็จการศึกษา ส่วนนักศึกษารหัส 2559 จานวน 2 คน
อยู่ระหว่างเรียนตามรายวิชากาหนด ทุกรายวิชานักศึกษาสอบผ่าน อยู่ระหว่างจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่
ปรึกษา
หลักสูตรได้มีกรบวนการติดตามความก้าวหน้าการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรสอบถามทางวาจาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านในทุกภาคการศึกษา พูดคุยกับนักศึกษา และได้กาหนดเกณฑ์การ
ให้หน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษาเพื่อช่วยในการให้หน่วยกิตและติดตามความก้าวหน้าการจัดทา
วิทยานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการ
จัดทาวิทยานิพนธ์และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are available to improve learning and employability
หลักสูตรได้กาหนดการให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษาดังนี้
มคอ.2
-แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะนาดูแล ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและเรื่องอื่นๆ ตั้งแต่ รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
แรกเข้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปจะทาหน้าที่จนกว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทันทีที่นักศึกษาได้หัวข้อที่ศึกษาและมีอาจารย์ มหาบัณฑิต
รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2)
-กาหนดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จานวน 3 หน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
สาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
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-จัดอบรมความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งวิธีการเขียนบทความวิจัย
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as personal well-being
มหาวิทยาลัยกาหนดตัวชี้วัดทักษะ 8 ด้าน ของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ มคอ. 3หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ที่ 21 ได้แก่
(1) ทักษะการเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
(2) ทักษะความรู้ความเข้าใจ ใช้ดิจิตอล
(3) ทักษะการสื่อสาร
(4) ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(5) ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อการ
(6) ทักษะความเป็นนานาชาติ
(7) ทักษะการแก้ปัญหา
(8)ทักษะการทางานเป็นทีม
เพื่อให้นักศึกษากาหนดแนวทางจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2559 ไม่ได้
จัดโครงการพั ฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนได้นาทักษะดังกล่าวลงใน
รายวิชา เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นาในการพัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 3.23จานวนรับนักศึกษาแรกเข้า
ปีการศึกษา
2558*
2559
2560**
2561

จานวนนักศึกษา (คน)
จานวนรับ
4
15

จานวนผู้สมัคร
4
4

จานวนเข้าสอบสัมภาษณ์
4
3

จานวนลงทะเบียนเรียนจริง
2
3

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรงดรับนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 ไม่มีผู้สมัครเรียน
ตารางที่ 3.24 จานวนนักศึกษาทั้งหมด
students
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
2560

1st

2nd

3rd

4th

>5th

Year
2
-

Year
-

Year
3
-

Year
-

Year
-

Total
3
2
-
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AUN 9
Facilities and Infrastructure
Criterion 9
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and
information technology are sufficient.
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed.
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of the
study programme.
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication
technology.
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students.
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that
enables the campus community to fully exploit information technology for teaching,
research, services and administration.
7. Environmental, health and safety standards and access for people with special
needs are defined and implemented.
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.25 ผลการประเมินตนเอง AUN9
เกณฑ์
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

1

2

3

คะแนน
4
5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9
ตารางที่ 3.26 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9
ผลการดาเนินงาน
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
งานจัดการทรัพย์สิน ดาเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ส่งผล ให้การบริหารงานอาคารสถานที่อยู่
ในความดูแลของสานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีการสารวจและเตรียมความพร้อมของห้องเรียนก่อนเปิดเทอมและก่อน
สอบ โดยมีรายละเอียดของห้องเรียนดังนี้
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 60 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน60 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จานวน40 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จานวน60 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ – แปรรูป จ านวน 40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการเคมี จานวน70 ที่นั่ง จ านวน 2 คน
- ห้องปฏิบัติการเคมี จานวน45 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จานวน60 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนัก จานวน30 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง
ห้องบรรยาย
- ห้องบรรยาย จ านวน 40 ที่นั่ง จานวน7 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 60 ที่นั่ง จานวน4 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 80 ที่นั่ง จานวน4 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 100 ที่นั่ง จานวน3 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 120 ที่นั่ง จานวน8 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 150 ที่นั่ง จานวน1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 160 ที่นั่ง จานวน2 ห้อง

ข้อมูลจากงานจัดการทรัพย์สิน (
http://qadata.surat.psu.ac.th)
เอกสารแนบ AUN 9.1 ข้อมูลทรัพย์สิน
เอกสารแนบ AUN 9.1 ตารางสารวจครุภณ
ั ฑ์
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- ห้องบรรยาย จ านวน 200 ที่นั่ง จานวน2 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 220 ที่นั่ง จานวน1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 325 ที่นั่ง จานวน1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จ านวน 350 ที่นั่ง จานวน1 ห้อง
สถานที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
- อาคารปฏิบัติการทางสัตว์น้ า
- อาคารปฏิบัติการทางสัตว์
- อาคารปฏิบัติการทางพืช
นอกจากนี้งานจัดการทรัพย์สินยังมีช่องทางให้บุคลากรแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งซ่อมผ่านทางเวปไซต์งานอาคารสถานที่อีกด้วย

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหอ้ งสมุดประจาทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแต่ละแห่งได้ดาเนินการจัดหาหนังสือตามความต้องการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชา/คณะ ยกเว้นวารสารออนไลน์หรือฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จดั หาโดยห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านการ
คัดเลือกหรือพิจารณาจากอาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง5
วิทยาเขต
- อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ตารา วารสาร และฐานข้อมูล ที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อโดยห้องสมุดมี
กระบวนการในการสารวจความเพียงพอดังนี้
1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อโหลดข้อมูล มคอ.3
มาสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ว่ามีให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือไม่ อย่างไร ตามตัวอย่างในไฟล์หมายเลข 1 - 2
2. แจ้งผลการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ให้กับผู้สอนทางเมล
3. จัดทาตารางสรุปข้อมูล มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ
ตามไฟล์หมายเลข 3 - 4
4. จัดทาตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี - ไม่มี แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ ตามไฟล์หมายเลข 5 - 6
5. นาเสนอตารางสรุปในข้อ 3 - 4 ให้กับคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละคณะ โดยงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลที่ปรากฏในหมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
นอกจากนี้ได้ทาการประเมินความพึงพอใจโดยมีกระบวนการดังนี้
1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการรับบริการ

ข้อมูลจากศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ (
http://qadata.surat.psu.ac.th)
เอกสารแนบ AUN 9.2 สรุปผลสารวจความ
เพียงพอ
เอกสารแนบ AUN 9.2 แบบประเมิน
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2. แจกแบบประเมินให้กับผูม้ าร่วมกิจกรรมและใช้บริการห้องสมุด ในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
จัดทาสรุปผลประเมินนาเสนอต่อผู้บริหารที่ดูแลห้องสมุด
ผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจปีการศึกษา 2560 มีดังนี้
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบข้อมูลดังนี้
ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเรื่องทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความ
ต้องการ มากที่สุด (  = 3.83) รองลงมา คือ สารสนเทศหรือข้อมูลทีไ่ ด้รับสนับสนุน ส่งเสริมในการทาวิจัย (  = 3.74) และมีความพึง
พอใจในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศมีจานวนเพียงพอต่อความต้องการ น้อยที่สุด (  = 3.69) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของ
ห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่ายมากที่สุด (  = 3.91)
รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว (  = 3.90) และมีความพึงพอใจในเรื่องการบริการให้ความ
ช่วยเหลือทางออนไลน์มคี วามสะดวก รวดเร็ว น้อยที่สดุ (  = 3.67) ด้านบุคลากรของห้องสมุด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
เรื่องบุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือ และมีอัธยาศัยดีมากทีส่ ุด (  = 4.37) รองลงมา คือ บุคลากร
ให้บริการโดยการแต่งกายและมีบคุ ลิกภาพเหมาะสม (  = 4.06) และบุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความ
พร้อม น้อยที่สุด (  = 3.89) ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องความสะอาดภายใน
ห้องสมุดมากทีส่ ุด (  = 3.92) รองลงมา คือ ความปลอดภัยภายในห้องสมุด (  = 3.72) และมีความพึงพอใจในเรื่องจานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์มเี พียงพอน้อยที่สุด (  = 2.38)ด้านความผูกพันกับห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องการจะพูดกับคน
อื่นๆ ในทางที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุดมากที่สุด (  = 3.91) รองลงมา คือ การสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุด (  = 3.87) และมีความพึง
พอใจในเรื่องการบอกต่อหรือแนะนาคนอื่นๆ ให้มาใช้บริการห้องสมุด น้อยที่สุด (  = 3.79) ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในเรื่อง การประชาสัมพันธ์มีความหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อีเมล จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ
มากที่สุด (  = 3.62) รองลง คือ เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนาการให้บริการมีความชัดเจนและเพียงพอ (  = 3.58) และมีความพึง
พอใจในเรื่องการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่าเสมอ น้อยที่สดุ (  = 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 ใ ห้ บ ริ ก า ร
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ความไม่พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research
ศูนย์สนเทศและการเรียนรูไ้ ด้นาข้อมูลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอน
ตามที่คณะและหลักสูตรขอเปิดรายวิชา และการกาหนดห้องปฏิบัตกิ ารทั้งทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และปฏิบตั ิการทางภาษา เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยปัจจุบันมีห้องทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้อง ดังนี้
- ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ที่นั่ง จานวน 2 หัอง
- ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ที่นั่ง จานวน 2 หัอง
รองรับนักศึกษาได้จานวน ครั้งละ 280 คน ปฏิบัติการทางภาษา จานวน 2 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จานวน ครั้งละ 110 คน ปีการศึกษา
2560 นักศึกษาในหลักสูตร ไม่ได้จัดการเรียนการสอนห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการทางภาษา นักศึกษาทุกคนมีคอมพิวเตอร์
Notebook ส่วนตัว สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง printer ที่ทางวิทยาเขตสุราษฎร์ได้
นอกจากนี้ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ทาแบบประเมินศูนย์ฯ เพื่อให้ บุคลากร และอาจารย์ ตอบและแจ้งปัญหา อุปสรรค์ โดยทาง
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ จะนาปัญหาและอุปสรรคมาเข้าที่ประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพื่อนามาแก้ไขปัญหา ทั้งทางด้านบริการ
และจัดเตรียมครุภณ
ั ฑ์การเรียนการสอนเพื่อให้เพียงพอกับแต่ละหลักสูตรต่อไป

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

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research
ศูนย์สนเทศและการเรียนรูไ้ ด้ทาการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็นระจาทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเริ่มและ
ช่วงเที่ยง พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ชารุด โดยมีการวางแผนจัดซือ้ เป็นรายปี โดยนาข้อมูลการเปิด
ห้องเรียนกับจานวนนักศึกษาที่เพิม่ ในแต่ละปีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อและทดแทน สาหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมห้องสมุด
วิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัดให้มีวารสารออนไลน์และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ซึ่งทั้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าสืบค้นได้

ข้อมูลจากศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีแผนการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ งานอาคารสถานที่ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ ร่วมกันพัฒนาระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน์ เพื่ออานวยความสะดวกในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาเขต

ข้อมูลจากงานอาคารสถานที่
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AUN 10
Quality Enhancement
Criterion 10
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students,
alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations.
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically
reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and
effectiveness.
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected
learning outcomes.
4. Research output is used to enhance teaching and learning.
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subject to evaluation and enhancement.
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement.
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.27 ผลการประเมินตนเอง AUN 10
เกณฑ์
10.1Stakeholders’needs and feedback
serve as input to curriculum design and
development [1]
10.2 The curriculum design and
development process is established and
subjected to evaluation and
enhancement [2]
10.3 The teaching and learning
processes and student assessment are
continuously reviewed and evaluated to
ensure their relevance and alignment [3]
10.4 Research output is used to
enhance teaching and learning [4]
10.5 Quality of support services and
facilities (at the library, laboratory, IT
facility and student services) is
subjected to evaluation and
enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s feedback
mechanisms are systematic and
subjected to evaluation and
enhancement [6]
Overall opinion

1

2

3

คะแนน
4

5

6

7














83

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10
ตารางที่ 3.28 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development
ภายในปีการศึกษา 2562 จะต้องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จเพื่อใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 มคอ.2
ซึ่งภาคเรียนที่ 2/2560 มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อสรุปและทบทวนการจัดการเรียนการสอนและการ
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
บริหารหลักสูตร ได้กาหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยให้มกี ารศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม
เพือ่ ได้ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี โดยการวิจัยหรือการจัดสัมมนาทางวิชาการกับองค์กร
ภายนอก (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) และผู้ใช้บณ
ั ฑิต รวมถึงการให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้ประเมินการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and enhancement
หลักสูตรรับผิดชอบวางแผนติดตาม และทบทวนหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมทบทวนการ รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา ร่วมกันแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ออกแบบ และร่วมมือกันทางาน รวมทั้ง
ประชุมทบทวนการพิจารณาระดับคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการประเมินผล และมี
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2562 และกาหนดคณะทางานในการปรับปรุงหลักสูตร
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
การประกันคุณภาพของหลักสูตรได้มีการกาหนด ดังนี้
- ระบบประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา
-กรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
https://tes.psu.ac.th/login.asp
ภาพรวม
- มคอ.3
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพการ
- มคอ.5
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
-ทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่ จัดทา มคอ.3 มคอ.5 เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลให้การบริหารงานหลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีจุดประสงค์เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้านบริหารธุรกิจที่มีความพร้อมในการ
- งานวิจัยที่นามาบูรณาการกับการเรียนการสอน
ปฏิบัติงานสูส่ ังคมอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยเน้นการสร้างความเป็นเลิศ (Excellence) ในการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการสร้างองค์
- มคอ.3
ความรู้ใหม่ รวมทั้งสามารถประยุกต์เอาหลักการทฤษฎีทางบริหารธุรกิจและการจัดการมาแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ต้อง
- ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจยั ของนักศึกษา
เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจได้ และสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นในทุกรายวิชามีการบูรณาการผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับงานวิจัย การอ่านและวิเคราะห์บทความวิจัย
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทาวิทยานิพนธ์
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement
วิทยาเขตกาหนดให้มีการประเมินความเพียงพอจากผูส้ อน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกีย่ วข้อง โดยจัดระบบติดตามการใช้ ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement
ปีการศึกษา 2560 มีการดาเนินการประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร ดังนี้
มคอ.2
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
มคอ.3
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
มคอ.5
อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินการสอนในชั้นเรียนในทุกๆ หัวข้อถึงความเข้าใจของนักศึกษา โดยการทดสอบ รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
ย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ และการซักถามจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษา
ในชั้น เรีย น นอกจากนี้ อาจารย์ผู้ สอนได้ พั ฒ นาตนเองด้านการเรียนการสอนโดยผ่านการประเมิ น กรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU - TPSF) ตลอดจนได้บูรณาการการสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) และการวิเคราะห์กรณี ศึกษา (Case
Study) มาประยุกต์ใช้สาหรับการเรียนการสอน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของธุรกิจและให้เท่า
ทันกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อมอบหมายการเป็นผูป้ ระสานงานรายวิชาที่จัดให้อาจารย์ประจาของ
คณะเป็นผู้สอนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ ชี้แจง
ข้อตกลงถึงแนวปฏิบัติที่ประกาศใหม่ๆ รวมถึงการระดมสมองเพื่ อกาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
เทคนิคการสอนใหม่ๆ
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
จั ดให้ มี การประเมิ นผลการสอนโดยนั กศึ กษาในทุ กรายวิ ชาระหว่ างภาคการศึ กษาตามเกณฑ์ มาตรฐานของ
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ผลการดาเนินงาน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควบคู่กับการสังเกตการณ์ และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้าน เช่น
กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้
สื่อการสอน และการประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ปีการศึกษา 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมติดตามการประเมินผลของนักศึกษาในทุกรายวิชาและทุก
ภาคการศึกษา ตลอดจนอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาให้นักศึกษาได้ประเมินโดยวาจาเพื่อสะท้อนการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทบทวนการพิจารณาระดับคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านการประเมินผล เพือ่ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการนามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรอบ 5 ปี ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาต่อไป

รายการหลักฐาน
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AUN 11
Output
Criterion 11
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the
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
ตารางที่ 3.29 ผลการประเมินตนเอง AUN 11
เกณฑ์
1
11.1 The pass rates and dropout rates are established,
monitored and benchmarked for improvement [1]
11.2 The average time to graduate is established, monitored
and benchmarked for improvement [1]
11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1]
11.4 The types and quantity of research activities by students
are established, monitored and benchmarked for improvement
[2]

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

2


คะแนน
3
4
5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11
ตารางที่ 3.30 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement
ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาจานวน 3 คน (นักศึกษารหัส 57) และมีนักศึกษาปีการศึกษา 2559 จานวน 2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
คน ทั้งนี้ กรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมและติดตามความก้าวหน้าในการจัดทาวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในปี
การศึกษา 2561
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement
หลักสูตรกาหนดระยะการเรียนตามแผนการศึกษา 2 ปี ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษา 3 คน และ
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
นักศึกษาอีก 2 รายคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้กรรมการบริหารหลักสูตรได้ตดิ ตามอย่างต่อเนื่องทั้ง
จากนักศึกษาและจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปี 2561
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement
หลักสูตรยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปี 2560 จานวน 3 คน และเป็นนักศึกษาทางานแล้ว
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and benchmarked for improvement
หลักสูตรได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการจัดทาบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ บทความวิชาการ
คาดหวัง วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560โดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร นิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษ
ได้ร่วมกับนักศึกษาในการจัดทาบทความวิชาการรายวิชา 926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยบทความวิชาการดังกล่าวได้รับ มคอ.2
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (TCI ฐาน 1) จานวน 2 บทความ นอกจากนี้หลักสูตรได้กาหนดให้นักศึกษาจัดเตรียมนิพนธ์
ต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็น
เงือ่ นไขในการสาเร็จการศึกษา
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for improvement
หลักสูตรยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปี 2560 จานวน 3 คน ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นผู้ที่ทางานแล้ว
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร อย่างไรก็ตามกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนและกาหนดให้มีการประเมินจากหน่วยงานที่
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปี 2561 จานวน 2 คน คน เนื่องจากเป็นบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหลังจากสาเร็จการศึกษา
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ตารางที่ 3.31 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ปีการศึกษาที่นักศึกษา
เข้าศึกษา
2557
2558
2559
2560
2561

จานวนนักศึกษาคงเหลือ (คน)
2559
2560
4
2
-

2558
5
3

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)
2561
-

4
5
2
-

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาตามแผน (คน)
1
3
-

ตารางที่ 3.32 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
ปีการ
ศึกษา

ทั้งหมด

ได้งานทา

จานวนบัณฑิต (คน)
ธุรกิจส่วนตัว/
อาชีพอิสระ

ศึกษาต่อ

ยังไม่ได้งานทา

จานวนบัณฑิตทั้งหมด ลบ จานวนบัณฑิตที่ได้งานทา
จานวนที่ศึกษาต่อ (คน)
และประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว (คน)

อัตราการได้งานทาของ
บัณฑิต

2557
2558
2559
2560
2561
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ตารางที่ 3.33 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณภาพบัณฑิต
ปีการศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คุณธรรม จริยธรรม

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 ความสามารถและมีศักยภาพในการขอตาแหน่งทางวิชาการได้
3. อาจารย์มีศักยภาพในการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถมีผลงานทางวิชาการที่สามารถตีพิมพ์และ
เผยแพร่
4. มีการออกแบบหลักสูตรให้มีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1ทาให้นักศึกษามีพื้นฐาน
ในการจัดทาวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเพิ่มช่องทางในการสรรหาอาจารย์ในตาแหน่งที่ขาดแคลน
2. สร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของหลักสูตร
3. ห้องสมุดควรเพิ่มงานวิทยานิพนธ์ด้านบริหารธุรกิจ
4. การติดตามและจัดทาข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อนามาพัฒนา
หลักสูตร
5. การจัดทาข้อมูลภาวะการได้งานทาของบัณฑิตย้อนหลัง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
6. การเทียบเคียงผลการดาเนินงานด้านต่างๆ กับหลักสูตรอื่นที่ใกล้เคียง
แนวทางการพัฒนา
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันรอบ 5 ปี
2. การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. กลไกและระบบการได้มาของข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อการปรับปรุงและออกแบบ
หลักสูตร
4. กลไกและระบบการจัดเก็บข้อมูล การได้งานทาของบัณฑิต และระบบการตรวจสอบติดตาม
5. ระบบสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตร ได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้าน
บริหารธุรกิจของห้องสมุดสาหรับวิทยาเขต งานด้านบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขต
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บทที่ 5
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชุด
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล
จำนวน จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
หลักสูตร -ระดับปริญญำตรี
(7)
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
-จำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งทั้งหมด
จำนวน จำนวนหลักสูตรที่จดั กำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง
หลักสูตร -ระดับปริญญำตรี
นอกที่ตั้ง -ระดับ ป.บัณฑิต
(6)
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
จำนวน จานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
นักศึกษำ -จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี
(6)
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก
จำนวน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
อำจำรย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
จำแนก
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
ตำม
-จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ตำแหน่ง ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
ทำง
-จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
วิชำกำร
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
และ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งอาจารย์
คุณวุฒิ
กำรศึกษำ -จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ
(20)
-จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ
1
1

5
5
5

5
3

3
2
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ลาดับ
ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56

ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ
คุณวุฒิ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อำจำรย์ -ระดับปริญญำตรี
ประจำ
-ระดับ ป.บัณฑิต
หลักสูตร -ระดับปริญญำโท
(12)
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
-ระดับปริญญำตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
ผลงำน จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทำง
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
วิชำกำร สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
ของ
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
อำจำรย์ สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำง
ประจำ วิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
หลักสูตร คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
(20)
วิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
นำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทัว่ ไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ
2

5

5
2

2
3
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ลาดับ
ที่
57

ชุด
ข้อมูล

-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั แิ ละจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร
-ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมทีไ่ ด้รบั กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว
-ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
-ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน
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59
60
61
62
63

65
66
67
68
69
70
71

74
75
76

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ
3

-ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว

64

72
73

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

กำรมี
งำนทำ
ของ
บัณฑิต
(11)

-ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สสู่ ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
-จำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำร
อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทตี่ อบแบบสำรวจเรื่องกำรมีงำนทำ
ภำยใน 1 ปี หลังสำเร็จกำรศึกษำ
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทไี่ ด้งำนทำภำยใน 1 ปีหลังสำเร็จ
กำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพอิสระ)
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทปี่ ระกอบอำชีพอิสระ
-จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนทำก่อนเข้ำศึกษำ
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ลาดับ
ที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88
89

90

91
92

ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทมี่ ีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจำอยู่
แล้ว
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทศี่ ึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทอี่ ุปสมบท
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทเี่ กณฑ์ทหำร
-เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้
งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย)
-ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ผลงำน จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ทำง
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิชำกำร -จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ทมี่ กี ำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ของ
-จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
ผู้สำเร็จ วิชำกำรระดับชำติ
กำรศึกษ -จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
ำระดับ วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ปริญญำ ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
โท (16) ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัทำเป็นประกำศให้
ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่ อก
ประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศ
ให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบตั ร
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สสู่ ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

2

2
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ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
-จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็น
วงรอบประเมิน)
ผลงำน จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ทำง
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิชำกำร -จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
ของ
วิชำกำรระดับชำติ
ผู้สำเร็จ -จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
กำรศึกษ วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ำระดับ ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ปริญญำ ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
เอก (15) พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัทำเป็นประกำศให้
ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่ อก
ประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัทำเป็นประกำศให้
ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่ อก
ประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบตั ร
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สสู่ ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
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ที่
110

ชุด
ข้อมูล

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

นักศึกษำ
เต็มเวลำ
เทียบเท่ำ
(7)

จำนวน
เงิน
สนับสนุน
งำนวิจัย
(24)

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

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

2.13

2.13
1,045,073

1,045,073
3,107,785

3,107,785
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5
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่
อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั แิ ละจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทัว่ ไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

3
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ลาดับ
ที่
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผำ่ นกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทมี่ ีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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ลาดับ
ที่
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

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