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คานา
รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560 จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2560 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั กสู ตรระดับ อุดมศึกษาและเกณฑ์ มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อมหาวิท ยาลั ยสงขลานครินทร์ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง สาธารณชน เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
AUN QA การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
ช่ว งเวลาในการรวบรวมข้อมูล รายงานเป็น ช่ว งปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิ งหาคม 2560 – 31
กรกฎาคม 2561)
รายงานประจ าปี การประเมิน คุณ ภาพภายในฉบับนี้ สะท้อนให้ เห็นผลการดาเนินงานจุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส อุปสรรค ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหาร การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
กรกฎาคม 2561
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บทที่ 1
ส่วนนำ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นาธุ ร กิ จ คณ ะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลั ย สงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตสุ ราษฎร์ธ านี ประจาปี การศึก ษา 2560 มีการด าเนิ นงานด้านประกั น
คุณ ภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิ งหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม
2561) และได้จัดทารายงานประเมินตนเองและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2560 สรุปได้
ดังนี้
ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN QA
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 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 2
8. AUN 8: Student Quality and Support (คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2
9. AUN 9 Facilities and Infrastructure (สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2
10. AUN 10: Quality Enhancement (การส่งเสริมคุณภาพ)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2
11. AUN 11: Output (ผลผลิต)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2
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บทที่ 1 ส่วนนำ
1. ประวัติโดยย่อของหลักสูตร
หลั ก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554 ปรับ ปรุงมาจากหลั ก สู ตรบริห ารธุรกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าพั ฒ นาธุรกิ จ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 124(6/2554) เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2554 และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 334(7/2554) เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2554
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางการจัดการ ความรู้ตามหน้าที่ทางธุรกิจ
เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจที่
มีอยู่ให้เติบโต และอยู่รอดอย่างยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรในระดับปริญญาตรีให้สามารถพัฒนาตนเอง มีปฏิภาณ ไหวพริบ และความเพียร
พยายาม อย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลและวิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาตนเองและงานในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาธุรกิจ
จุดเด่นของหลักสูตร
บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒ นาธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน และทาหน้าที่งานได้หลากหลาย (Multi-functions) โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร บริหาร
สานักงาน บริหารงานบุคคล และการบริหารโครงการ และสามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้
3. โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร

ภำพที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
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4. นโยบำยกำรประกันคุณภำพของสำขำวิชำ
คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี ยึ ด
แนวนโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชาสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้
กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกาหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายนอก โดยการประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น การสร้ างระบบและกลไกในการควบคุ ม
ตรวจสอบ และประเมิ น การดาเนิ น งานของสถานศึ กษาให้ เป็ น ไปตามนโยบาย เป้ าหมาย และระดั บ คุณ ภาพ
มาตรฐานที่กาหนดโดยสถานศึกษา สาหรับการประกันคุณภาพภายในนั้น หน่วยงานจะต้องดาเนินการให้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กระทาอย่างต่ อเนื่อง ตลอดจนจัดทารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจาทุกปี เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติให้ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้น
ไป หน่ วยงานจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ ดาเนินการตามระบบประกัน
คุณ ภาพ CUPT QA (ใช้เกณฑ์ AUN-QA) จึงได้ยึดแนวนโยบายดังกล่าวเป็นแนวนโยบายประกันคุณ ภาพระดับ
หลักสูตรของสาขาวิชา
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
 โครงสร้างหลักสูตร (มคอ2)
จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
136
หน่วยกิต
1. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

32
15
11
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาชีพ

92 หรือ 95
46
46 หรือ 49

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

37
9 หรือ 12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

6
3 หรือ 6
3
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

- วิชาชีพบังคับ
- วิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ง. ฝึกงาน หรือปัญหาพิเศษ หรือสหกิจศึกษา
- ฝึกงานหรือปัญหาพิเศษ
- สหกิจศึกษา

หมำยเหตุ
1. นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาฝึกงาน หรือปัญหาพิเศษ ให้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
2. นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือก จานวน 9 หน่วยกิต
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 อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
o ดร.สิริภัทร์
โชติช่วง
o ดร. รพี
พงษ์พานิช
o อาจารย์นงค์รัตน์
แสนสมพร
o อาจารย์ปิยาภรณ์
ปิยะวาณิชเสถียร
o อาจารย์ขนิษฐา
พัฒนสิงห์
 นักศึกษา และอัตราการสาเร็จการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐำน
1.
2.
3.
4.

บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระ
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา
ทั้งหมด (อย่างน้อยร้อยละ 20)
5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 )
ข้อมูลพื้นฐำน
1. จานวนบัณฑิตทั้งหมด
2. จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
3. จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ประกอบอาชีพอิสระ)
4. จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ*
5. จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ*
6. จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท*
7. จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร*
8. จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา บวกจานวนบัณฑิต
ที่ประกอบอาชีพอิสระ(3+4)
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลของปีการศึกษา 2559

จำนวน
50
16
10
20
4.00

จำนวน
39
35
16

ร้อยละ
100
89.74
45.71

16

45.71

 ศิษย์เก่า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ พัฒนามาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ และปรับปรุงหลักสูตรมาสาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรปรับปรุง
เมื่อปีการศึกษา 2551 (นักศึกษารหัส’51) จนถึงปัจจุบัน รวมมีศิษย์เก่าของหลักสูตร จานวน 393 คน
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 งบประมาณ
o งบประมำณตำมแผน
 งบประมำณรำยรับ (หน่วยบำท)
รำยละเอียดรำยรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปีงบประมำณ
2556
3,272,400
2,071,200
192,000
5,535,600

2557
2558
2559
2560
4,833,600 6,394,800 6,694,800 6,694,800
3,222,000 4,372,800 4,372,800 4,372,800
288,000 11,151,600 11,151,600 11,151,600
8,343,600 21,919,200 22,219,200 22,219,200

 งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วยบำท)
ใช้เงินงบประมาณประจาปีและงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และของบประมาณสนับสนุนในปี พ.ศ. 2560
สรุป งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
หมวดเงิน
ก.งบดำเนินกำร
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2556

2557

ปีงบประมำณ
2558

2559

2560

1,109,100 1,149,200 1,190,800 1,234,200 1,234,200
60,000
80,000
100,000
100,000
100,000
10,000
15,000
20,000
20,000
20,000
9,840,000 14,760,000 19,680,000 19,680,000 19,680,000
11,019,100 16,004,200 20,990,800 21,034,200 21,034,200
2,500,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2,500,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
13,519,100 17,254,200 21,990,800 22,034,200 22,034,200
240
360
480
480
480
56,329
47,928
45,814
45,905
45,905

 สิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรี ยนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
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รายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ บนที่ดินป่าสงวน เขาท่าเพชร ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน
ของคณะ
ชื่ออาคาร
ลักษณะรูปทรง
พื้นที่รวม (ตรม.)
การใช้ประโยชน์
อาคารเรียน
1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
อาคาร ค.ส.ล.สูง 3 ชั้น
18,197 เพื่อเป็นอาคารเรียน
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือ ทรงปั้นหยา
และ
กลาง
อาคารปฏิบัติการ
2) อาคารศูนย์บริการวิชาการ
ทรงโค้งตัวยู
29,497 เพื่อการเรียนการ
กลางและอาคารเรียนรวม
สอน
อาคาร
3) โรงอาหาร
เป็นอาคารโครงสร้าง
226.28 โรงอาหาร
เหล็ก 2 ชั้น ทรงกลม ชั้น
ล่างเปิดโล่ง
4) อาคารเรียนและสานักงาน
ขนาด 2 ชั้น รูปแบบ
5,508 สานักงาน ห้อง
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ ขยายหน้าจั่วทางเข้า
ประชุม และ
หอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ 2 หอประชุมแบบฝังฝ้าเพ
หอประชุม
หลัง
ด้าน
5) โรงสูบน้า 2 หลัง
ทรงสี่เหลี่ยมหน้าจั่ว
20 โรงสูบน้า
6) ถังน้าใต้ดินทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
300 ลบ.ม. ถังเก็บน้า
ลูกบาศก์
7) ถังเก็บน้า ค.ส.ล.
วงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง เพื่อกับเก็บน้าและใช้
11.60 จ่ายภายในวิทยาเขต
8) แทงค์เก็บน้า ค.ส.ล.
ทรงสี่เหลี่ยม หลังคาจั่ว
56.18 เพื่อกับเก็บน้าและใช้
จ่ายภายในวิทยาเขต
9) โรงสูบน้า 1 หลัง อาคารที่
วงกลม
5 เพื่อกับเก็บน้าและใช้
พักอาศัย
จ่ายภายในวิทยาเขต
10) อาคารหอพักนักศึกษา

อาคาร 4 ชั้น จานวน 4
หลัง มีห้องพักรวม 400 ยู
นิต ไม่มีลิฟท์

12,795 หอพักนักศึกษา (โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์
มอ.)

อาคารที่พัก 6 ชั้น (76 ยู
นิต)

15,744
704

11) อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์

และบุคลากร
- อาคาร 1 (โรงแรม)
- อาคาร 2 (บริการ-
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โรงแรม)
- อาคาร 3 (อาคารที่พัก
อาศัย)
- อาคาร 4 (อาคารที่พัก
อาศัย)

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 5 ชั้น (20 ยูนิต)
อาคาร 5 ชั้น (20 ยูนิต)

676
675

12) หอพักนักศึกษา

- หอพักนักวิจัย
- หอพักนักศึกษาชาย
- หอพักนักศึกษาหญิง

อาคาร 4 ชั้น (48 ยูนิต)
3,550
อาคาร 4 ชั้น 2 หลัง ๆ
3,550
ละ 58 ยูนิต
5,060
อาคาร 4 ชั้น 2 หลัง ๆ
ละ 48 ยูนิต
ข้อมูลห้ องปฏิบั ติการ ห้ องบรรยาย สถานที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะศิล ปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
- ห้องปฏิบัติการ
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 60 ที่นั่ง จานวน 3 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 40 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 60 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยาย
- ห้องบรรยาย จานวน 40 ที่นั่ง จานวน 7 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 60 ที่นั่ง จานวน 4 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 80 ที่นั่ง จานวน 4 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 100 ที่นั่ง จานวน 3 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 120 ที่นั่ง จานวน 8 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 150 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 160 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 200 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 220 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 325 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 350 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
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บทที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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บทที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์
ข้อที่
1
2
11
12

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
(ตามเกณฑ์)
 (ไม่ได้ตามเกณฑ์)





สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร
 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................

10

ตารางที่ 1.2 รายชื่อ และคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชื่อปัจจุบัน
และเลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน
ตรง

1. นางสาวสิริภัทร์ โชติช่วง*
เลขประจาตัวประชาชน
3909800316139

PhD/(Marketing)/255
7
บธ.ม./การตลาด /
2548
บธ.บ./การบัญชี/2545



2. นางสาวนงค์รัตน์ แสนสมพร*
เลขประจาตัวประชาชน
1809900127251

บธ.ม. / บริหารธุรกิจ /
2554
บธ.บ. / บริหารธุรกิจ /
2551



3. นางสาวปิยาภรณ์ ปิยะวานิชเสถียร

M.ED/Leadership
and
Management/2553
ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ/2549
PhD./Agricultural
Economic and
Management/2559
M.B.A/Electronic
Commerce/2554
บธ.บ./การ
จัดการ/2551

4. นายรพี พงษ์พานิช

5. นางสาวขนิษฐา พัฒนสิงห์
เลขประจาตัวประชาชน
195990012194

บธ.ม./บริหารธุรกิจ/
วศ.บ เคมี/

สัมพันธ์







หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ครบ
 ไม่ครบ
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 เป็นไปตามเกณฑ์
 เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง ผศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551
ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย
เกณฑ์ข้อ 12 การดาเนินงานหห้เปนนไปตามตัวบ่งชีผผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณาาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ตารางที่ 1.3 ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 เปนนไป
ตามเกณฑ์
ดัชนีบ่งชีผผลการดาเนินงาน(Key
ผลการดาเนินงาน
เอกสารประกอบ
 ไม่
Performance Indicators)
เปนนไปตาม
เกณฑ์

1 อาจารย์ป ระจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
รายงานการ
ละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ การประชุมในแค่ละครั้ง
ประชุม
วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ
มคอ. 2
มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

3 มี ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ งร า ย วิ ช า แ ล ะ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

4 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลั งสิ้ น สุ ด ภาคการศึกษาที่ เปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

5 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของ
หลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ดาเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12
 ผ่าน เพราะ ดาเนินงานผ่านทุกข้อ
 ไม่ผ่าน เพราะ ดาเนินงานไม่ผ่านข้อ.....................
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
(การเขียนผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือเขียน
บรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียนบรรยาย และมี
ตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือนาไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้)
ระดับการประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การ
ประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
1
ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีเอกสาร คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน)
พัฒนาโดยเร่งด่วน
2
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา
3
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
หรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน เพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอได้
4
มีเอกสารและหลักฐานการดาเนินการ
มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์
การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์
6
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
แนวปฏิบัติชั้นนา
นา
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AUN 1
Expected Learning Outcomes
Criterion 1
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects
the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and
known to staff and students.
2. The 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 AUN1
เกณฑ์
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

1

คะแนน
2 3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision
and mission of the university
- กระบวนการออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร: - รายงานการประชุมคณะกรรมการร่าง
1. แต่งตั้งกรรมการปรับ ปรุ งหลักสู ตร เพื่อออกแบบผลการเรีย นรู้ที่ หลักสูตร
คาดหวัง
-หน้าเว็บไซต์แสดงวิสัยทัศน์ของ
2. จัดประชุมเพื่อนาวิสัยทัศน์และพันธกิจระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต มหาวิทยาลัยและคณะ
และคณะเพื่อกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- มคอ.2 หมวดที่ 4
3. สารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย
-ตารางแสดงความสอดคล้ อ งของผลการ
3.1 นักศึกษาปัจจุบัน จัดทาแบบสารวจเพื่อหาความต้องการและความ เรียนรู้ที่คาดหวัง และวิสัยทัศน์
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
-แบบส ารวจบั ณ ฑิ ต และแบบสั ม ภาษณ์
3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน มีการสัมภาษณ์เพื่อหา นักศึกษา
ความต้องการและความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3.3 บัณฑิต ทาการสารวจเพื่อประเมินหลักสูตรและรายวิชาที่สอน
3.4 ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ส ารวจความต้ อ งการและความจ าเป็ น เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงทักษะเฉพาะตามสาขาวิชาของ
บัณฑิต
4. ยกร่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยพิจารณาจากผลการ
สารวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ และคานึงถึงเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. ซึ่ง กาหนด 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2)ด้านความรู้
3)ด้านทักษะทางปัญญา
4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5)ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5. ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
6. จัดทาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
7. การตรวจสอบและทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พัฒนาธุรกิจ มีการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โดยมีการปรึกษากันทั้งแบบไม่เป็น
ทางการและแบบทางการที่ มี ก ารจั ด ประชุ ม กั น ประจ าทุ ก เดื อ น
นอกจากนั้นแล้วยังมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาทุกครั้งก่อน
เปิดภาคการศึกษา เพื่อปรับรูปแบบของการสอนในแต่ละรายวิชาให้
สอดคล้ องกับ ผลการเรีย นรู้ที่คาดหวังมากที่สุ ด และมีการปรับปรุง
หลักสูตรฯตามรอบระยะที่เวลากาหนดทาให้ได้ข้อมูลที่นามาสาหรับ
การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและปรั บ ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ให้ ทั น สมั ย
สอดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ บริ บ ทต่ างๆอย่ างชั ด เจน โดยการผ่ า น
กระบวนการทบทวนการประชุม การพัฒนาและการวิพากษ์หลักสูตรฯ
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ของผู้มีส่วนได้เสียดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
- ความชัดเจนของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง:
หลักสูตรนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามเกณฑ์ของสกอ. ซึ่งบังคับ
ใช้กับทุกหลักสูตรในอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งคาอธิบายในแต่ละ
เกณฑ์ไม่สามารถวัดผลได้
- ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ :
ในการปรับปรุงหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการ
พิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ
ให้สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable)
learning outcomes
จากการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภาพรวมสาคัญตามวิสัยทัศน์ - มคอ.2 หมวดที่ 4
พันธกิจหลักของทั้งมหาวิทยาลัยและคณะแล้ว ทางกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต รได้ ก าหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ส าหรั บ หลั ก สู ต รของ
บริห ารธุรกิจบัณฑิต ดังตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตารางผล
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา โดย
หลักสูตรปรับปรุงปี 2555 ได้จัดทาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แยกเป็น 2
ชุด คือ ผลการเรียนรู้เฉพาะด้านของหลักสูตร และ ผลการเรียนรู้
รายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดในการจัดทาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ประกอบด้วย 1)
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) กรรมการ - รายงานประชุมคณะกรรมการร่าง
หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร
ในการปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตรได้นา
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เข้ามาพิจารณา ดังนี้
1) กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต (คัดเลือกผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้
บัณฑิตมาร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และดาเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้บัณฑิตบางส่วนถึงคุณลักษณะที่จาเป็นของบัณฑิต
ของหลักสูตร)
1.1) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานภาครัฐมีความต้องการบัณฑิต
ที่มี
คุณลักษณะดังนี้
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการทางาน
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ผลการดาเนินงาน
- มีทักษะด้านภาษา การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษา
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน เชิงกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ
ได้
1.2 )กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานเอกชนมีความต้องการ
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถ
ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการทางาน
- มีทักษะด้านภาษา การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน เชิงกลยุทธ์
ทางธุรกิจ
ได้
- มีประสบการณ์ด้านการฝึกงาน และสหกิจศึกษา
- สามารถเขียนแผนธุรกิจได้
2) กลุ่มบัณฑิต (จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะตามผล
การเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ที่ เหมาะสมของโครงสร้ า งและรายวิ ช าใน
หลักสูตร)
3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน (จัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความพึง
พอใจที่มีต่อคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้)
4) กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดยมี ห น้ า ที่ ว างแผน วิ เคราะห์
ปรับปรุง และสรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้เหมาะสมโครงสร้างและ
รายวิชาในหลักสูตร

รายการหลักฐาน
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ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง องค์กร และสังคม
2. สามารถตั ด สิ น ใจและแก้ ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ และการจั ด การบนพื้ น ฐานของจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของสังคม
3. สามารถอธิ บ ายจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทางบริ ห ารธุ ร กิ จ พร้ อ มทั้ ง ประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านความรู้
1. อธิบายหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของสาขาวิชาบริหารธุรกิจรวมทั้งทันต่อความก้าวหน้ า
ทางวิชาการของสาขาและการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. ออกแบบการวิจัยทางธุรกิจและการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้ง
สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
3. วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและบูรณาการความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผน
และแก้ปัญหาทางธุรกิจ
4. ออกแบบนวัตกรรมทางธุรกิจและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางธุรกิจ
ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถค้นหาข้อมูลและหลักฐานจากแหล่งข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินปัญหา รวมทั้ง
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างอย่างเหมาะสม
2. สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจาการตัดสินใจ
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเครื่องมือทางธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานในสาขาอาชีพและ
พัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการพัฒนาตนเอง องค์กรและสังคม
อย่างต่อเนื่อง
2. วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
3. ปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทักษะทั่วไป
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทักษะเฉพาะด้าน

ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทักษะทั่วไป
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทักษะเฉพาะด้าน

ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้
4. ฝึกทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกใช้และประยุกต์เทคนิคทางสถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์ธุรกิจเพื่อวิเคราะห์
แปลความหมาย และนาแสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง
3. สามารถค้นหาและเลือกข้อมูลในศาสตร์อื่นๆ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศ







ตารางผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
รายวิชา

1

2

3

4

5

คุณธรรม จริยธรรม
926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ
926-114 บัญชีการเงิน
926-121 หลักการตลาด
926-232 การเงินธุรกิจ
926-244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
926-342 การจัดการดาเนินงาน
926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
926-203 นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
926-322 การบริหารการตลาด
926-307 การจัดการเชิงกลยุทธ์
926-402 การเจรจาต่อรอง
926-391 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจ
926-401 สัมมนาการจัดการ
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รายวิชา
926-404 การจัดโครงการ
926-408 แผนธุรกิจ
926-409 ผู้นาและจริยธรรมธุรกิจ
926-445 โครงงานวิจัยธุรกิจ
926-206 การจัดการความรู้ในองค์กร
926-302 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
925-301 ธนกิจเกษตร
925-311 หลักการตลาดสินค้าเกษตร
925-332 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
925-331 การจัดการธุรกิจเกษตร
926-303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
926-442 การนาเข้า ส่งออก
926-338 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
926-301 พฤติกรรมองค์กร
926-311 บัญชีบริหาร
926-391 การจัดการพาณิชย์นาวี
926-443 การขนส่งระหว่างประเทศ
926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
926-343 วิจัยธุรกิจ
ความรู้
926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ
926-114 บัญชีการเงิน
926-121 หลักการตลาด
926-232 การเงินธุรกิจ
926-244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
926-342 การจัดการดาเนินงาน
926-203 นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
926-322 การบริหารการตลาด
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รายวิชา

1

926-307 การจัดการเชิงกลยุทธ์
926-338 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
926-343 วิจัยธุรกิจ
926-402 การเจรจาต่อรอง
926-391 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจ
926-401 สัมมนาการจัดการ
926-404 การจัดโครงการ
926-409 ผู้นาและจริยธรรมธุรกิจ
926-445 โครงงานวิจัยธุรกิจ
926-206 การจัดการความรู้ในองค์กร
926-424 การบริหารการค้าปลีก
926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
926-301 พฤติกรรมองค์กร
926-302 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
925-301 ธนกิจเกษตร
925-311 หลักการตลาดสินค้าเกษตร
925-332 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
925-331 การจัดการธุรกิจเกษตร
926-303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
926-442 การนาเข้า ส่งออก
926-391 การจัดการพาณิชย์นาวี
926-443 การขนส่งระหว่างประเทศ
926-311 บัญชีบริหาร
926-321 พฤติกรรมผู้บริโภค
926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
926-408 แผนธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ
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รายวิชา
926-114 บัญชีการเงิน
926-232 การเงินธุรกิจ
926-244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
926-342 การจัดการดาเนินงาน
926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
926-301 พฤติกรรมองค์กร
926-311 บัญชีบริหาร
926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
926-203 นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
926-322 การบริหารการตลาด
926-307 การจัดการเชิงกลยุทธ์
926-338 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
926-343 วิจัยธุรกิจ
926-402 การเจรจาต่อรอง
926-401 สัมมนาการจัดการ
926-404 การจัดโครงการ
926-409 ผู้นาและจริยธรรมธุรกิจ
926-445 โครงงานวิจัยธุรกิจ
925-311 หลักการตลาดสินค้าเกษตร
925-332 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
925-331 การจัดการธุรกิจเกษตร
926-303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
926-442 การนาเข้า ส่งออก
926-443 การขนส่งระหว่างประเทศ
926-206 การจัดการความรู้ในองค์กร
926-302 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
926-408 แผนธุรกิจ
925-301 ธนกิจเกษตร
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รายวิชา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ
926-114 บัญชีการเงิน
926-121 หลักการตลาด
926-232 การเงินธุรกิจ
926-244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
926-342 การจัดการดาเนินงาน
926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
926-301 พฤติกรรมองค์กร
926-311 บัญชีบริหาร
926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
926-203 นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
926-322 การบริหารการตลาด
926-307 การจัดการเชิงกลยุทธ์
926-338 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
926-343 วิจัยธุรกิจ
926-402 การเจรจาต่อรอง
926-391 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจ
926-401 สัมมนาการจัดการ
926-404 การจัดโครงการ
926-409 ผู้นาและจริยธรรมธุรกิจ
925-311 หลักการตลาดสินค้าเกษตร
925-332 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
925-331 การจัดการธุรกิจเกษตร
926-303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
926-442 การนาเข้า ส่งออก
926-391 การจัดการพาณิชย์นาวี
926-443 การขนส่งระหว่างประเทศ
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รายวิชา

1

926-445 โครงงานวิจัยธุรกิจ
926-206 การจัดการความรู้ในองค์กร
926-302 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
926-408 แผนธุรกิจ
925-301 ธนกิจเกษตร
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ
926-114 บัญชีการเงิน
926-232 การเงินธุรกิจ
926-244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
926-342 การจัดการดาเนินงาน
926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
926-301 พฤติกรรมองค์กร
926-311 บัญชีบริหาร
926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
926-203 นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
926-322 การบริหารการตลาด
926-307 การจัดการเชิงกลยุทธ์
926-338 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
926-343 วิจัยธุรกิจ
926-402 การเจรจาต่อรอง
926-391 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจ
926-401 สัมมนาการจัดการ
926-404 การจัดโครงการ
926-409 ผู้นาและจริยธรรมธุรกิจ
926-445 โครงงานวิจัยธุรกิจ
926-206 การจัดการความรู้ในองค์กร
926-302 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
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รายวิชา
925-301 ธนกิจเกษตร
925-311 หลักการตลาดสินค้าเกษตร
925-332 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
925-331 การจัดการธุรกิจเกษตร
926-303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
926-442 การนาเข้า ส่งออก
926-391 การจัดการพาณิชย์นาวี
926-443 การขนส่งระหว่างประเทศ
926-408 แผนธุรกิจ
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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 AUN2
เกณฑ์
2.1 The information in the program specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.2 The information in the course specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.3 The program and course specifications are
communicated and made available to the stakeholders
[1,2]
Overall opinion
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2
องค์ประกอบที่ 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร ( Program Specification)
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date
กรรมการบริห ารหลั ก สู ต รได้ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รทุ ก ๆ 4 ปี โดยปั จ จุ บั น เอกสารแนบ มคอ. 2
หลักสูตรที่ใช้คือ หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาจากหลั กสู ตร ภาคผนวก
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และในปีการศึกษา พ.ศ.2558 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อนาไปใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
ในการออกแบบรายวิชาของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทาการหาข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันตามกลุ่มรายวิชาแกน วิชาชีพบังคับและชีพเลือก และนาเข้า
ที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเพื่ อ ร่ ว มกั น ออกแบบรายวิ ช าให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปจั จุบัน
ในการสอนแต่ล ะรายวิช าที่ เปิ ดสอนในแต่ล ะภาคการศึกษาของหลั กสู ตรอาจารย์
ผู้สอนมีการสอดแทรกเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบางรายวิชาได้มี
การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในรายวิชา ซึ่งลักษณะกิจกรรมมีหลายรูปแบบ อาทิ
1. การจัดทัศนะศึกษา โดยนานักศึกษาเรียนรู้ ณ สถานประกอบการจริง และได้เรียนรู้
ประสบการณ์โดยตรงนอกห้องเรียน ส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาและทฤษฎีใน
ชั้น เรี ย นได้ มากขึ้ น อาทิ รายวิช า การจั ด การธุรกิจระหว่างประเทศ วิช าการจัดการ
พาณิชย์นาวี วิชาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิชาการจัดการธุรกิจเกษตร
2. การจั ด อบรมโดยเชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในในศาสตร์ ต่ า งๆ ด้ า น
บริหารธุรกิจ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในภาคธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้ม
และการวางแผนของธุร กิ จ ในอนาคต อาทิ เช่น วิช าหลั กการตลาด วิช าการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
3. การจัดโครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด เพื่อให้นักศึกษาได้
นาความรู้ในห้องเรียนมาบูรณาการใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิเช่น วิชาแผนธุรกิจ
วิชาการบริหารการตลาด เป็นต้น
นอกจากนั้น หลักสูตรได้มีรูปแบบการเรียนรู้จากการทาธุรกิจจริง โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท
จาลอง” ด้วยการให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติและทาธุรกิจจริง
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไม่ ส ามารถลงทะเบี ย นเรี ย นได้ ต ามแผนการศึ ก ษาซึ่ งเป็ น
นั ก ศึ ก ษาตกค้ า งในหลั ก สู ต รเดิ ม และนั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารโอนย้ า ยหลั ก สู ต ร ทาง
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ได้ มี ก ารจั ด ท าการเที ย บเท่ า รายวิ ช าและเที ย บโอน
รายวิ ช า โดยพิ จ ารณาตามเกณฑ์ แ ละความเหมาะสม ซึ่ ง ผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the
stakeholders
หลักสูตรได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรผ่านทางแผ่นพับและการประชาสัมพันธ์ผ่าน
กิจ กรรม Road Show ของมหาวิท ยาลั ย ให้ แ ก่ นั กเรีย นมัธ ยมศึ กษาตอนปลายของ
โรงเรียน โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน รวมทั้งเว็บไซด์ของวิทยาเขตและคณะ
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ข้อกาหนดหลักสูตรถูกจัดทาขึ้นตามข้อกาหนดมาตรฐานคุณวุติระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในปี
การศึกษา 2558 ได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งในคู่มือนักศึกษาที่แจกให้นักศึกษาทุกคน
โดยมีข้อกาหนดหลักสูตรโดยสรุป ดังนี้
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program
in Business Development
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม (ไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (พัฒนาธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย): บธ.บ. (พัฒนาธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business
Administration (Business Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.B.A. (Business Development)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

จานวนหน่วยกิตเรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
ภาษาที่ใช้

136 หน่วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ใช้ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10-20

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร บริหารสานักงาน บริหารงานบุคคล และการบริหารโครงการ
และสามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน นอกจากนี้ยัง
สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(เสดงในหน้าที่ 2)
ข้อกาหนดของรายวิชา
ปรากฏใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามแบบฟอร์มของ สกอ. และมีการแจกให้แก่ผู้เรียนในวันแรกของการเรียน
ทุกรายวิชา พร้อมทั้งทาความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน
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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
3.1 The curriculum is designed based on
constructive alignment with the expected
learning outcomes [1]
3.2 The contribution made by each course to
achieve the expected learning outcomes is
clear [2]
3.3 The curriculum is logically structured,
sequenced, integrated and up-to-date [3,4,5,6]
Overall opinion
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning
outcomes
หลักสูตรพัฒนาธุรกิจได้ออกแบบรายวิชาและสาระวิชาในหลักสูตรตามกรอบ มคอ.2 หมวดที่ 2 ข้อ 2
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเสนอหลักสูตรผ่านกระบวนการตามขั้นตอนที่จาเป็น
ครบถ้วน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 (มคอ 2) ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วย หมวด
วิชาศึกษาทั่วไปจานวน 32 หน่วยกิต และหมวดวิชาเฉพาะ จานวน 92-95 หน่วยกิต
โดยหมวดวิชาทั่วไปประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งกลุ่มนี้จะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั่วไป และกลุ่ม
วิชาเฉพาะ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาแกนและวิชาชีพนี้ จะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
เฉพาะด้าน มีจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด จานวน 136 หน่วยกิต จากจานวนหน่วย
กิตรวมทั้งหมด หลักสูตรจะให้ความสาคัญกับหมวดวิชาเฉพาะมากที่สุดเนื่องจากเป็น
กลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและปรัชญาหลักสูตร
ในส่วนของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่เป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้นาเอามาปรับปรุงการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นการ
เรียนการสอนแบบ Active learning โดยรายวิชาส่วนใหญ่ ต้องจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน Active learning อย่างน้อย 15 ชม.ต่อรายวิชา และในรายวิชาพยายาม
สอดแทรกเอกสารประกอบการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นนักศึกษาในการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is
clear
ตามโครงสร้างหลั กสู ตรได้มีการแบ่ งหมวดวิช าเป็น 2 หมวด คือ หมวดวิช า - ตารางโครงสร้างหลักสูตร
ศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการกาหนดผลการ ตามผลการเรียนรู้
เรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง โดยมหาวิ ท ยาลั ย ทางหลั ก สู ต รได้ มี ก ารน ามาใช้ โ ดยไม่ มี ส่ ว น - มคอ.2 หมวดที่ 4
เกี่ ย วข้ อ งในการก าหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ในส่ ว นของวิ ช าเฉพาะ ทาง - รายงานการประชุมสาขา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมวางแผน เพื่อจัดรายวิชาให้กับอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยได้ชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยให้จัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่กาหนดในมคอ.2 ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรได้มีการจัดแผนการเรียนใน 4 ชั้นปี โดยจัดลาดับตามความสาคัญของ
มคอ.2
รายวิชาโดยเริ่มต้นจากวิชาพื้นฐานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกนและกลุ่ม
มคอ.3
วิชาชีพ ดังนี้
มคอ.4
- ปี การศึกษาที่ 1-2 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาโดยให้ ความสาคัญ กับ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรองลงมาเป็นกลุ่มวิชาแกนพื้นฐานเบื้องต้น
- ปี การศึกษาที่ 3-4 ทางหลั กสู ตรได้ออกแบบรายวิช าโดยให้ ความส าคัญ กั บ
หมวดกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก
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ผลการดาเนินงาน
- ปี ก ารศึ กษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ทางหลั กสู ตรได้ออกแบบรายวิช าแผน
ธุรกิจ วิชาโครงงานวิจัยธุรกิจ และวิชาสัมมนา เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณการความรู้ที่
เรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3
- ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ทางหลักสูตรได้ออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยมีวิชาฝึกงาน ปัญหาพิเศษ และ สหกิจศึกษาให้นักศึกษาได้
เลือกเพื่อนักศึกษาจะได้นาความรู้ทั้งหมดที่เรียนตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในวิชา
ดังกล่าวนอกห้องเรียน ในสถานการณ์จริงปัจจุบัน

รายการหลักฐาน
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ตารางแสดงรายวิชาที่แสดงถึงการตอบโจทย์ผลการเรียนรู้
รหัสวิชา
935-141
935-161
935-162
935-266
935-267
935-269
935-361
935-461
935-462
935-123
935-146
935-221
935-229
935-xxx
937-191
937-194
926-103
926-114
926-121
926-201
926-213
926-232
926-244
926-301
926-307
926-342
929-103
929-104
935-191
937-104

ชื่อวิชา
ทักษะการสื่อสาร
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษวิชาการ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษผ่านการแสดง
การเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
ทักษะชีวิต
สุขภาวะกายและจิต
เอเชียศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
พลศึกษา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
ธุรกิจและหลักการจัดการ
บัญชีการเงิน
หลักการตลาด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
การเงินธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
พฤติกรรมองค์กร
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการดาเนินงาน
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตัน
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
การใช้เครื่องใช้สานักงาน
คณิตศาสตร์ธุรกิจ

ผลการเรียนรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ /
/
/ /
/
/ /
/
/ /
/
/ /
/
/ /
/
/ /
/
/ /
/
/ /
/
/ /
/
/ /
/
/ /
/
/
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รหัสวิชา
937-204
937-253
926-203
926-311
926-321
926-322
926-338
926-343
926-391
926-401
926-402
926-404
926-408
926-409
926-445
926-206
926-237
926-302
926-325
926-327
926-336
926-356
926-395
926-406
926-424
926-438
926-444
926-447
926-492

ชื่อวิชา
สถิติธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
บัญชีบริหาร
พฤติกรรมผู้บริโภค
การบริหารการตลาด
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
วิจัยธุรกิจ
การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจ
สัมมนาการจัดการ
การเจรจาต่อรอง
การจัดการโครงการ
แผนธุรกิจ
ผู้นาและจริยธรรมธุรกิจ
โครงงานวิจัยธุรกิจ
- กลุ่มวิชาการจัดการ
การจัดการความรู้ในองค์กร
การวิเคราะห์ทางการเงิน
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การตลาดโลก
หลักการลงทุน
การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทุนมนุษย์
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
แรงงานสัมพันธ์
การบริหารการค้าปลีก
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ
การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ
หัวข้อพิเศษทางการจัดการ

ผลการเรียนรู้
1 2 3 4 5 6
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

7 8

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/ /
/ /
/
/ /

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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รหัสวิชา
925-301
925-311
925-312
925-321
925-331
925-332
925-411
925-412
925-441
925-442
925-443
925-491
925-492
925-493
925-301
925-311
925-312
925-321
925-331
925-332
925-411
925-412
925-441
925-442
925-443
925-491
925-492
925-493
926-303

ชื่อวิชา
- กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร
ธนกิจเกษตร
หลักการตลาดสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร
เศรษฐศาสตร์อาหารและการเกษตร
การจัดการธุรกิจเกษตร
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
การค้าสินค้าเกษตรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร
การตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร
การบริหารและการวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร
การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจเกษตร
นโยบายธุรกิจเกษตร
วิสาหกิจสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
หัวข้อพิเศษทางธุรกิจเกษตร
ธนกิจเกษตร
หลักการตลาดสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร
เศรษฐศาสตร์อาหารและการเกษตร
การจัดการธุรกิจเกษตร
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
การค้าสินค้าเกษตรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร
การตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร
การบริหารและการวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร
การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจเกษตร
นโยบายธุรกิจเกษตร
วิสาหกิจสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
หัวข้อพิเศษทางธุรกิจเกษตร
- กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ผลการเรียนรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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รหัสวิชา
926-333
926-407
926-442
926-443
931-321
931-331
931-391
931-401
931-402
931-421
931-422
931-477
931-478
931-479
931-491
931-499
926-300
926-454
926-455

ชื่อวิชา
การเงินระหว่างประเทศ
การจัดการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ
การนาเข้า-ส่งออก
การขนส่งระหว่างประเทศ
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
การจัดการพาณิชย์นาวี
การจัดการองค์กรต่างวัฒนธรรม
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ช่องทางการจาหน่ายระหว่างประเทศ
การโฆษณาและการส่งเสริมการจาหน่ายระหว่างประเทศ
กฎระเบียบและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
การจัดการการนาเข้า-ส่งออก
สถานการณ์ปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ
หัวข้อพิเศษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
การฝึกงาน
สหกิจศึกษา 1
สหกิจศึกษา 2

1 2

/ /
/ /
/ /

ผลการเรียนรู้
3 4 5 6
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

7 8

/ /
/ /
/ /
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รหัสวิชา
926-103
929-103
935-123
935-141
935-161
935-191
935-229
937-191

รหัสวิชา
926-114
926-121
929-104
935-162
935-146
937-104
xxx-xxx

รหัสวิชา
926-232

926-244
926-342
935-xxx
937-194
937-253
xxx-xxx

แผนการเรียน 4 ปี โดยเรียงลาดับรายวิชาตามความสาคัญ
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
ชื่อวิชา
เงื่อนไขรายวิชา
ธุรกิจและหลักการจัดการ
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
3(3-0-6)
ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
ทักษะการสื่อสาร
3(3-0-6)
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
การใช้เครื่องใช้สานักงาน
1(0-2-1)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
1(0-0-3)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
รวม
20(17-4-39)
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
ชื่อวิชา
เงื่อนไขรายวิชา
บัญชีการเงิน*
3(3-0-6)
หลักการตลาด*
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
3(3-0-6)
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
พลศึกษา
1(x-y-z)
รวม
19(x-y-z)
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
เงื่อนไขรายวิชา
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
รายวิ ช าบั ง คั บ เรี ย นก่ อ น :
926-114 บัญชีการเงิน หรือ
926-211 หลั ก การบั ญ ชี 2
หรื อ อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
สาขาวิชา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
การจัดการการดาเนินงาน
3(3-0-6)
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 1
2(x-y-z)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 1
3(3-0-6)
รวม
20(x-y-z)
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926-213
926-301
926-311

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์กร
3(3-0-6)
บัญชีบริหาร
3(3-0-6)

926-321

พฤติกรรมผู้บริโภค

รหัสวิชา

935-221 เอเชียศึกษา
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 1
xxx-xxx วิชา
เลือกเสรี 2
รวม

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา

รายวิ ช าบั ง คั บ เรี ย นก่ อ น :
926-211 หลั ก การบั ญ ชี 2
หรือ 926-114 บัญชีการเงิน
หรื อ อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
สาขาวิชา
รายวิ ช าบั ง คั บ เรี ย นก่ อ น :
926-322 ก า ร บ ริ ห า ร
การตลาด หรื อ อยู่ ในดุ ล ย
พินิจของสาขาวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(21-0-42)
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รหัสวิชา
926-201
926-203
926-322
935-xxx
937-204
xxx-xxx

รหัสวิชา
926-307
926-338

926-343
926-402
926-391
xxx-xxx

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
เงื่อนไขรายวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
3(3-0-6)
การบริหารการตลาด*
3(3-0-6)
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 926121 หลักการตลาด หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของสาขาวิชา
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 2
2(x-y-z)
สถิติธุรกิจ*
3(3-0-6)
วิชาชีพเลือก 2
3(3-0-6)
รวม
17(x-y-z)
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวน
ชื่อวิชา
เงื่อนไขรายวิชา
หน่วยกิต
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
รายวิช าบั งคั บ เรียนผ่ านก่ อ น :
นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 3 หรืออยู่
ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3(3-0-6)
รายวิช าบังคับผ่ านก่อน : 926322 ก ารบ ริ ห ารการต ลาด ,
926-114 บัญชีการเงิน หรืออยู่
ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
วิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 937204 สถิติธุรกิจ หรืออยู่ในดุล ย
พินิจของสาขาวิชา
การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
การจั ดการซัพพลายเชนและโลจิส ติกส์
3(3-0-6)
สาหรับธุรกิจ
วิชาชีพเลือก 3
3(3-0-6)
รวม
18(18-0-36)
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนฝึกงาน)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
926-401 สัมมนาการจัดการ
1(0-2-1)

926-404 การจัดการโครงการ
926-408 แผนธุรกิจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

926-409 ผู้นาและจริยธรรมธุรกิจ
926-445 โครงงานวิจัยธุรกิจ

3(3-0-6)
3(0-9-0)

935-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4
รวม

2(x-y-z)
3(3-0-6)
18(x-y-z)
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวน
หน่วยกิต
3(0-9-0)

รหัสวิชา
926-300 การฝึกงาน
หรือ
926-400 ปัญหาพิเศษ
รวม

ชื่อวิชา

เงื่อนไขรายวิชา
เ งื่ อ น ไ ข : นั ก ศึ ก ษ า ที่
ลงทะเบียนเรียนไปแล้วไม่น้อย
กว่า 100 หน่วยกิต หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของสาขาวิชา
เงื่อนไข : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่
4 หรื อ อยู่ ใ น ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
สาขาวิชา
รายวิ ช าบั งคั บ เรี ย น ก่ อ น :
926-343 วิจัยธุรกิจ หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของสาขาวิชา

เงื่อนไขรายวิชา

3(0-9-0)
3(0-9-0)
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
เงื่อนไขรายวิชา
926-401 สัมมนาการจัดการ
1(0-2-1)
เงื่ อ น ไ ข : นั ก ศึ ก ษ า ที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นไปแล้ ว ไม่
น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือ
อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
926-404 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
926-408 แผนธุรกิจ
3(3-0-6)
เงื่อนไข : นักศึกษาฐานะชั้นปี
ที่ 4 หรืออยู่ในดุล ยพินิจของ
สาขาวิชา
926-409 ผู้นาและจริยธรรมธุรกิจ
3(3-0-6)
926-445 โครงงานวิจัยธุรกิจ
3(0-9-0)
รายวิ ช าบั ง คั บ เรี ย นก่ อ น :
926-343 วิ จั ย ธุ ร กิ จ หรื อ อยู่
ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
926-454 สหกิจศึกษา 1*
1(1-0-2)
935-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3
2(x-y-z)
รวม
16(x-y-z)
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวน
เงื่อนไขรายวิชา
หน่วยกิต
926-455 สหกิจศึกษา 2
5(0-15-0)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน :
926-454 สหกิจศึกษา 1
รวม
(0-15-0)
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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.).
ตารางที่ 3.7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN4
คะแนน
เกณฑ์
1
2
3
4
5
6
7
4.1 The educational philosophy is well articulated 
and communicated to all stakeholders [1]
4.2 Teaching and learning activities are constructively

aligned to the achievement of the expected learning
outcomes [2,3,4,5]
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long

learning [6]
Overall opinion
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
ปรั ช ญาหลั กสู ตรมีการก าหนดคุณ ลั กษณะพิ เศษของนั กศึก ษา ซึ่งได้ แก่ มี
ความสามารถด้ า นการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ มี ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี - มคอ.2
สารสนเทศ มี ค วามสามารถในการวิจั ย และผลิ ต ผลงานทางวิช าการ และ
ความรู้ความสามารถทางด้านการบริห ารจัดการ มีจิตวิญ ญาณของการถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งโดย ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรัชญา
การจั ด การศึ ก ษาและปณิ ธ านของมหาวิ ท ยาลั ย ในส่ ว นของการเผยแพร่
ปรัชญาหลักสูตรนั้น ได้เผยแพร่ให้กับ stakeholders กลุ่มเดียวคือ นักเรียน
โดยผ่านกิจกรรม Road Show
ในด้ า นความสามารถภาษาอั ง กฤษมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้
ภาษาอั งกฤษในรายวิช าส่ ว นใหญ่ ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 20 ของรายวิช าใน
หลักสูตร
ในด้านความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านความสามารถในการวิจัย มีการจัดรายวิชาวิจัยธุรกิจ และรายวิช า
โครงงานวิจัย
ในด้านความสามารถของการเขียนแผนธุรกิจ โดยมีการจัดรายวิชาศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ และแผนธุรกิจ
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งหมด ทางหลักสูตรได้ออกแบบ
กิจกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ทั่วไปและเฉพาะด้านดังตาราง มคอ.2
กิจกรรมการเรียนการสอน
ก่อนเปิดภาคเรียนจะมีการประชุมสาขาร่วมกัน เพื่อแบ่งรายวิชาและ
กาหนดกิจกรรม Active learning ของรายวิชา และออกแบบกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี และมอบหมายคณาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้ดูแล
ดังต่อไปนี้
- ในด้านความสามารถภาษาอั งกฤษ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิช า
ส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
- ในด้านความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มีการจัดอบรมและ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
- ในด้านความสามารถในการวิจัย มีการจัดรายวิชาวิจัยธุรกิจ และรายวิชา
โครงงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีรายวิชาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและ
รายวิชาแผนธุรกิจ
- ในด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทางหลักสูตรมีการออกแบบกิจกรรมตาม
ความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
- หลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ตามนโยบาย
ของมหาวิท ยาลั ย โดยอาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก รายวิช าต้ อ งมี ก าร commit การ มคอ.2
จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning อย่างน้อยรายวิชาละ 15 ชั่วโมง
และมีรายวิช าที่ เพิ่ มทั กษะการเรี ย นรู้ ตลอดชีวิต (life-long learning) เช่ น
รายวิช าวิจั ย รายวิช าแผนธุรกิจ เป็ น ต้ น โดยมหาวิทยาลั ย มีนโยบายเพื่ อ
ผลักดัน ให้ เกิดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยผ่านการอบรม
และเป็นเงื่อนไขในการประเมินผลงาน
- ทางหลักสูตรได้มีการสอดแทรกกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการบรรยาย
ดังนี้
1. การจั ด ทั ศ นศึ ก ษา ณ สถานประกอบการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ด้า น
บริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาได้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง นอกจากทฤษฎี
ในห้องเรียน ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น และเพิ่ม
การจดจาให้กับนักศึกษาอีกด้วย
2. การจั ดการเรียนการสอน โดยใช้ Active Learning ในห้ องเรียน เพื่ อ
เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เป็นระบบ และมีกิจกรรมการเรียนรู้โดยศึกษา
ด้วยตนเอง อาทิเช่น การใช้กรณีศึกษา การวิพากษ์ การเรียนรู้สถานการณ์
จริง การนาเสนอในห้องเรียน เป็นการพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมในการเสดง
ความคิดเห็น รวมถึงทักษะการสื่อสารให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน
3. กิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning มีทั้งกิจกรรมก่อน
เรี ย นและหลั งเรี ย น รวมถึ งมีรู ป แบบการประเมิ น ผลของกิ จกรรม Active
Learning ในแต่ละคาบของการสอน
อี ก ทั้ ง การจั ด การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นมี ก ารสอดแทรกคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ในรายวิชา และการคานึงถึงปณิธานของพระราชบิดา ในการถือ
ประโยชน์ ข องเพื่ อ นมนุ ษ ย์ เป็ น กิ จ ที่ ห นึ่ ง ซึ่ ง กิ จ กรรมในหลั ก สู ต รทั้ ง หมด
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา
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ตารางที่ 3.9 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
จานวนนักศึกษานานาชาติ (คน)
ที่มีระยะเวลา
โครงการ / ประเทศ (ถ้า
ที่มีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนต่า
สามารถระบุได้)
แลกเปลี่ยนตั้งแต่
กว่า
4 สัปดาห์ขึ้นไป
4 สัปดาห์
- ไม่มี -

จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน)
ที่มีระยะเวลา
ที่มีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนเวลา แลกเปลี่ยนเวลา
ต่ากว่า 4
ตั้งแต่ 4 สัปดาห์
สัปดาห์
ขึ้นไป
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ตารางที่ 3.10 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning)
ร้อยละของการ
ร้อยละของการ
รายวิชา
จัดการเรียนการ
รายวิชา
จัดการเรียนการ
ลักษณะกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1
สอนแบบเชิงรุก
ภาคการศึกษาที่ 2
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
ในรายวิชา
926-111 ธุ ร กิ จ แ ล ะ
50
- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ 926-112 ก า ร เ จ ร จ า
50
- ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ
หลักการจัดการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า ต่อรอง
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
ในชั้นเรียน
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- แบบเน้น ทักษะกระบวนการ
- Case study and presentation
คิด
- Role play
- Case study
- Presentation
926-151 ห ลั ก ก า ร
50
- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ 926-141 การเงินธุรกิจ
50
- Presentation
ตลาด
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Case study and presentation
926-190 ก า ร ใ ช้
100
ลงภาคสนาม
926-190 การใช้เครื่องใช้
100
- ลงภาคสนาม
เครื่องใช้สานักงาน
สานักงาน
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
926-211 น วั ต ก ร ร ม
และโอกาสทางธุรกิจ

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50

ร้อยละของการ
รายวิชา
จัดการเรียนการ
ลักษณะกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ 926-251 พ ฤ ติ ก ร ร ม
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า ผู้บริโภค
จั ด การเรี ย นรู้ การอภิ ป ราย
ในชั้นเรียน
ค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-แบบเน้ นทั กษะกระบวนการ
- Case study analysis
คิด
-Case study
- presentation

926-213 ก ฎ ห ม า ย
ธุรกิจและภาษีอากร

50

- แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Case study and presentation

926-221 ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย์

50

926-231 ก ารจั ด ก าร
การดาเนินงาน

50

- แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Case study analysis

926-312 ภาวะผู้ น าและ
จริยธรรมธุรกิจ

50

- ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
- Case study
- presentation
- ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
- Role play
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

926-311 ก ารจั ด ก าร
เชิงกลยุทธ์

50

- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ 926-313 ก า ร ศึ ก ษ า
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า ความเป็นไปได้ของธุรกิจ
ในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Case study analysis

50

926-341 การบ ริ ห าร
การเงิน

50

- Presentation

50

926-351 การบ ริ ห าร
การตลาด

50

- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ 926-493 การฝึกงาน
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้ นคว้า
ในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Case study and presentation

926-392 วิจัยธุรกิจ

100

ลักษณะกิจกรรม
- Field trip
- Case study
- presentation
- ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบโครงงาน
- แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
- แบบเน้น ทักษะกระบวนการ
คิด
- Presentation
- แบบโครงงาน
- แบบเน้น ทักษะกระบวนการ
คิด
- Presentation
- ปฏิบัติ
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
926-411 แผนธุรกิจ

926-491 โครงงานวิจัย
ธุรกิจ
926-492 สั ม มนาทาง
บริหารธุรกิจ
926-495 เตรี ย มความ
พร้อมสหกิจศึกษาและ
ฝึกงาน

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50

50
100
50

ลักษณะกิจกรรม

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ 926-494 ปัญหาพิเศษ
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน
- แบบโครงงาน
- แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Presentation
- แบบโครงงาน
926-496 สหกิจศึกษา
- Presentation
- ปฏิบัติ
วิชาชีพชีพเลือก

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
ลักษณะกิจกรรม
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จั ด การเรี ย นรู้ การอภิ ป ราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
- Case study
- presentation
100
- ปฏิบัติ

- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ - กลุ่ ม วิ ช าการจั ด การ
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า ธุ ร กิ จ ขน าด กลางและ
ในชั้นเรียน
ขนาดย่อม
- แบบโครงงาน
- แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- projection
- project
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

วิชาชีพชีพเลือก

- กลุ่ ม วิ ช าการจั ด การ
ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

926-212 การจั ด การ
ความรู้ในองค์กร

70

926-233 การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

50

ร้อยละของการ
รายวิชา
จัดการเรียนการ
ลักษณะกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
926-212 ก ารจั ด การ
70
- แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ความรู้ในองค์กร
- แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
- การนาเสนอ
926-233 การวิ เคราะห์
50
- ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ
เชิงปริมาณ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
- Presentation-Case Study
- Field Trip
- แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
926-241 การวางแผน
50
- ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
การเงินส่วนบุคคล
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
- การนาเสนอ
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบโครงงาน
- แบบเน้น ทักษะกระบวนการ
คิด
- Presentation
- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ 926-243 ต ล า ด แ ล ะ
50
- Presentation
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย ค้นคว้าใน สถาบันการเงิน
ชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

- Presentation -Case Study
- Field Trip
- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ 926-244 การวิ เคราะห์
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า ทางการเงิน
ในชั้นเรียน
- แบบโครงงาน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Presentation
- Presentation
926-261 ผู้ ป ระกอบการ
และการสร้างธุรกิจใหม่

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

926-241 การวางแผน
การเงินส่วนบุคคล

50

926-243 ต ล า ด แ ล ะ
สถาบันการเงิน

50

926-244 การวิเคราะห์
ทางการเงิน

50

- Presentation

926-262 ก ารจั ด การ
ธุ ร กิ จ ขน าดกลางและ
ขนาดย่อม

50

926-261
ผู้ประกอบการและการ
สร้างธุรกิจใหม่

50

- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ 92 6-3 16 ก ารพั ฒ น า
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย ค้นคว้า ทักษะการบริหาร
ในชั้นเรียน

50

ลักษณะกิจกรรม

50

- Presentation

50

- ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน
- Case study
- presentation
- ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้าในชั้นเรียน
-Case study
-presentation
- ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้าในชั้นเรียน
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

- Case study
- presentation

ลักษณะกิจกรรม
- แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
- Case study analysis
- ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบเน้น ทักษะกระบวนการ
คิด
- Case study analysis
- Presentation

926-262 การจั ด การ
ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

50

- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ 926-319 กลยุ ท ธ์ ก าร
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย ค้นคว้า รับผิดชอบต่อสังคม
ในชั้นเรียน
- Case study
- presentation

50

926-316 การพั ฒ นา
ทักษะการบริหาร

50

926-342 การวิ เ คราะห์
หลักทรัพย์

50

926-319 กลยุ ท ธ์ ก าร
รับผิดชอบต่อสังคม

50

926-343 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

50

- Presentation

926-342 การวิเคราะห์
หลักทรัพย์

50

- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย ค้นคว้า
ในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Case study analysis
- ใช้ สื่ อ /วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย ค้นคว้า
ในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Case study analysis
- Presentation

926-344 การวางแผน
แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ท า ง
การเงิน

50

- Presentation
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ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50

-Presentation

926-361 การจัดการ
ความคิดสร้างสรรค์

50

-Presentation

926-363 การวางแผน
50
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
การแข่งขันสาหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

926-361 การจัดการ
ความคิดสร้างสรรค์

100

-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

50

926-363 การวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อการแข่งขันสาหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-กรณีศึกษา
รายงาน
-การนาเสนอ

926-441 จริยธรรม
สาหรับผู้บริหารทาง
การเงิน
926-452 การบริหาร
การค้าปลีก

926-441 จริยธรรม
สาหรับผู้บริหารทาง

50

-Presentation

926-461 การจัดการ
ธุรกิจครอบครัว

50

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
926-343 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับตรา
สารอนุพันธ์
926-344 การวางแผน
และการควบคุมทาง
การเงิน

ลักษณะกิจกรรม

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
ลักษณะกิจกรรม
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
100
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-กรณีศึกษา
รายงาน
-การนาเสนอ
-Presentation
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบโครงงาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
-Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
46

การเงิน
รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ค้นคว้าในชั้นเรียน
ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม
-กรณีศึกษา
รายงาน
-การนาเสนอ

926-452 การบริหาร
การค้าปลีก

50

926-461 การจัดการ
ธุรกิจครอบครัว

50

926-469 หัวข้อพิเศษ
ทางการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบโครงงาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-กรณีศึกษา
รายงาน
-การนาเสนอ
-รายงาน
การนาเสนอ หรือ
Project-based learning

926-469 หัวข้อพิเศษ
ทางการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

50

-รายงาน
การนาเสนอ หรือ
Project-based learning

50

-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Case study analysis

- กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร

922-439 โลจิสติกส์และ
การจัดการโซ่อุปทาน
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม

- กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
926-223 พฤติกรรม
องค์การ

922-439 โลจิสติกส์
และการจัดการโซ่
อุปทาน

50

-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Case study analysis

926-234 การจัดการ
คุณภาพและการเพิ่มผลิต
ภาพ

926-223 พฤติกรรม
องค์การ

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบโครงงาน
-Presentation
-Case Study

926-271 หลักการตลาด
สินค้าเกษตร

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
ลักษณะกิจกรรม
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบโครงงาน
-Presentation
-Case Study
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
- Case Study
-Field Trip
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
50
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Games
- Case study
- Group discussion &
Presentation
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
926-234 การจัดการ
คุณภาพและการเพิ่ม
ผลิตภาพ

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50

926-271 หลักการ
ตลาดสินค้าเกษตร

50

926-272 การจัดการ
ธุรกิจเกษตร

50

ลักษณะกิจกรรม
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
- Case Study
-Field Trip

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Games
- Case study
- Group discussion &
Presentation
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
926-272 การจัดการ
ธุรกิจเกษตร

926-314 การวิเคราะห์
กระบวนการธุรกิจ

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
ลักษณะกิจกรรม
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
- Case study
- Debating
- filed visit &Presentation
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
- Case Study
- Field Trip
-Case study analysis
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Case study
- Debating
- filed visit &Presentation

926-314 การ
วิเคราะห์กระบวนการ
ธุรกิจ

50

926-315 การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง

50

926-317 การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน

50

ร้อยละของการ
รายวิชา
จัดการเรียนการ
ลักษณะกิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
926-315 การจัดการการ
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
เปลี่ยนแปลง
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
- Case Study
- Field Trip
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Case study analysis

926-317 การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและการ
แข่งขัน

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Case study analysis

926-331 การจัดหาและ
การจัดซื้อในห่วงโซ่
อุปทาน

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Case study analysis

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการเรียนรู้
การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน

926-332 การจัดการ
ของคลังสินค้า

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน

50

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Case study analysis
926-331 การจัดหา
และการจัดซื้อในห่วงโซ่
อุปทาน

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Case study analysis

926-355 นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และการบรรจุ
ภัณฑ์

50

926-332 การจัดการ
ของคลังสินค้า

50

926-371 นโยบายธุรกิจ
เกษตร

50

926-355 นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และการ
บรรจุภัณฑ์

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบโครงงาน
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
- Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน

926-372 การจัดการ
ธุรกิจฟาร์ม

55

ลักษณะกิจกรรม
- แบบโครงงาน
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
- Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
- Presentation
-Case Study
-แบบโครงงาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
- Debating
- Presentation
- Case study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
51

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Presentation
-Case Study
926-371 นโยบาย
ธุรกิจเกษตร

50

926-372 การจัดการ
ธุรกิจฟาร์ม

55

926-373 การสร้าง
มูลค่าเพิ่มและคุณภาพ
สินค้าเกษตร

50

-แบบโครงงาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Debating
- Presentation
- Case study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Assignment
- Case study
- filed visit &Presentation
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบโครงงาน
- filed visit

926-373 การสร้าง
มูลค่าเพิ่มและคุณภาพ
สินค้าเกษตร

50

926-431 การออกแบบ
และปฏิบัติการคลังสินค้า

50

926-432 การจัดการ
ระบบขนส่งและการ
กระจายสินค้า

50

ลักษณะกิจกรรม
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Assignment
- Case study
- filed visit &Presentation
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบโครงงาน
- filed visit
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Case study analysis
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Case study analysis
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
926-431 การ
ออกแบบและ
ปฏิบัติการคลังสินค้า

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50

ลักษณะกิจกรรม
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Case study analysis

926-432 การจัดการ
ระบบขนส่งและการ
กระจายสินค้า

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Case study analysis

926-471การบริหาร
ความเสี่ยงในธุรกิจ
เกษตร

50

-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Presentation

ร้อยละของการ
รายวิชา
จัดการเรียนการ
ลักษณะกิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
926-471 การบริหาร
50
-แบบใช้ปัญหา
ความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
- Presentation
- Case study
- Group discussion
926-472 การค้าสินค้า
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
เกษตรและข้อตกลง
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
การค้าระหว่างประเทศ
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
- Assignment
- Case study
- Group discussion &
Presentation
925-479 หัวข้อพิเศษทาง
50
-แบบใช้ปัญหา
ธุรกิจเกษตร
เป็นฐาน
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

926-472 การค้าสินค้า
เกษตรและข้อตกลง
การค้าระหว่างประเทศ

50

925-479 หัวข้อพิเศษ
ทางธุรกิจเกษตร

50

- กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

ลักษณะกิจกรรม
- Case study
- Group discussion
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
- Assignment
- Case study
- Group discussion &
Presentation
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม

- กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

926-254 การวางแผน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

50

926-281 การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน แบบ
โครงงาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
-Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

926-254 การวางแผน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน แบบโครงงาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study

926-282 การเงินระหว่าง
ประเทศ

50

926-281 การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation -Case Study
-Field Trip

926-284 กลยุทธ์การ
ตลาดโลก

50

ลักษณะกิจกรรม
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation -Case Study
-Field Trip
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบโครงงาน
- แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบโครงงาน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
- Case Study
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
926-282 การเงิน
ระหว่างประเทศ

926-284 กลยุทธ์การ
ตลาดโลก

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50

50

ลักษณะกิจกรรม

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบโครงงาน
- แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study

926-353 การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบโครงงาน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
- Case Study

926-354 การตลาด
ธุรกิจบริการ

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
ลักษณะกิจกรรม
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation-Case Study

50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
-Case Study
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
926-353 การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50

926-354 การตลาด
ธุรกิจบริการ

50

926-356 นวัตกรรม
การบริการและความ
สร้างสรรค์

50

ลักษณะกิจกรรม
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation-Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
926-356 นวัตกรรมการ
บริการและความ
สร้างสรรค์

926-381 การขนส่ง
ระหว่างประเทศ

926-382 การจัดการ
องค์การต่างวัฒนธรรม

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
ลักษณะกิจกรรม
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
-Case Study
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
-Case Study
-Field Trip
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
50
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
926-381 การขนส่ง
ระหว่างประเทศ

ร้อยละของการ
ลักษณะกิจกรรม
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุกใน
รายวิชา
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study
-Field Trip

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
926-383 กฎระเบียบและ
นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50

926-382 การจัดการ
องค์การต่างวัฒนธรรม

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study

926-384 การเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ

50

926-383 กฎระเบียบ
และนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ

50

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการเรียนรู้
การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน

926-386 การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

50

ลักษณะกิจกรรม

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
- Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
-Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

926-384 การเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ

50

926-386 การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

50

ลักษณะกิจกรรม
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
- Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
- Case Study

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

926-387 การจัดการ
พาณิชย์นาวี

50

926-481 หลากมุมมอง
เรื่องธุรกิจโลก

50

ลักษณะกิจกรรม
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
- Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
-Case Study
-Field Trip
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
- Case Study
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
926-387 การจัดการ
พาณิชย์นาวี

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50

926-481 หลาก
มุมมองเรื่องธุรกิจโลก

50

926-482 การนาเข้าส่งออก

50

ลักษณะกิจกรรม

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study
-Field Trip

926-482 การนาเข้าส่งออก

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
- แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
- Case Study
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study

926-483 การจัดการ
ธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศ

926-489 หัวข้อพิเศษ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
ลักษณะกิจกรรม
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
-Case Study
-Field Trip
50
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด
-Presentation
- Case Study
-Field Trip
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
50
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
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รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม
-Field Trip

926-483 การจัดการ
ธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศ

50

926-489 หัวข้อพิเศษ
ทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

50

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา

ลักษณะกิจกรรม
-Presentation
-Case Study

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
- Case Study
-Field Trip
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน
-แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
-Presentation
-Case Study
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ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน ปี 2560
ผลการเรียนรู้

โครงการ
โครงการทักษะการใช้เครื่องมือการจัดการ

ความรู้และทักษะทั่วไป ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน



โครงการประกวดแผนการตลาด (926-322)
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft






โครงการดูงานสถานประกอบการและประกวดผลงาน
(926-442)



โครงการนักธุรกิจน้องใหม่



โครงการอบรมการเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน



โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาธุรกิจเกษตรและ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร



โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับเลือกสถานที่
ฝึกงานและการทาสหกิจ



โครงการบ่มเพาะนักศึกษาพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่
โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา
หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
โครงการดูงานสถานประกอบการและประกวดผลงาน
(926-442)





โครงการสารวจวิถีตลาดสินค้าเกษตร
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มวิชาชีพเลือก
โครงการศึกษาดูงานการขนส่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ Learning by
Visiting #2018






โครงการดูงานรายวิชา International Trade



โครงการประมวลความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์
โครงการปัจฉิมสาขาพัฒนาธุรกิจ
โครงการพี่บัณฑิตคืนถิ่น
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AUN 5
Student Assessment
Criterion 5
1. Assessment covers:
a. New student admission
b. Continuous assessment during the course of study
c. Final/exit test before graduation
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme
and its courses.
3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic,
formative, and summative purposes.
4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all
concerned.
5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the
programme.
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid,
reliable and fairly administered.
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested.
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures.
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ผลการประเมินตนเอง
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

3

คะแนน
4

5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning
outcomes
หลักสูตรได้มีการกากับการการประเมินการจัดการเรียนการสอน - มคอ.3
และประเมิน หลักสูตร ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้าน
โดยมีการกาหนดสั ดส่ว นการให้ คะแนนตามที่ ระบุไว้ใน มคอ.3
และ 4 มีการกาหนดให้มีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เป็นจานวนร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมดโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และมีการรายงาน
การป ระเมิ น ผ ลการเรี ย น รู้ ต าม กรอบ ม าตราฐาน คุ ณ วุ ติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ 5 และ มคอ 6 ของทุกรายวิชา
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics
and grading are explicit and communicated to students
- มีการกาหนดสั ดส่ ว นการให้ คะแนน และระบุ Timeline ไว้ใน - มคอ.3, มคอ. 4
มคอ.3 และมคอ.4 และมีการสื่อสารให้นักศึกษาทราบตั้งแต่คาบ
แรก ทั้งนี้ในบางรายวิชาได้ให้นักศึกษามามีส่วนร่วมในการกาหนด
สัดส่วนคะแนนร่วมกัน
ทางหลักสูตรได้มีการประเมินผลเป็นแบบเกรด (A = 4.0, B+ =
3.5, B = 3.0, C+ = 2.5, C = 2.0, D+ = 1.5, D = 1.0, F = 0, I
= Incomplete, S = Satisfied, U = Unsatisfied ) ซึ่งเกณฑ์การ
ตัดเกรดเป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย คือ ซึ่งรายวิชาใน
หลั กสู ต รใช้ห ลั กการอิ งเกณฑ์ เว้น แต่ บ างรายวิช าที่ มี นัก ศึก ษา
จานวนมากและมีการกระจายคะแนนของนักศึกษา จะใช้หลักการ
อิงกลุ่ม ทั้งนี้แต่ละรายวิชาจะชี้แจงส่วนประกอบของคะแนนต่างๆ
ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ใน มคอ.3-4 ทั้ ง นี้ อ าจารย์ ป ระจ ารายวิ ช าจะ
ด าเนิ น การแจ้ งเกณฑ์ ก ารประเมิ น และก าหนดการประเมิ น ให้
นักศึกษาทราบในคาบแรกของแต่ละรายวิชา
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment
- มีการกาหนดเกณฑ์ในการให้ คะแนนที่ชัดเจนในแต่ละรายวิช า
โดยเครื่ องมือ ในการประเมิน ผลนั กศึกษา ทางหลั กสู ตรได้มีการ
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยกาหนดไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3
โดยใช้ เครื่ อ งมื อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการให้ ค ะแนนตามตารางการ - มคอ.3
ประเมิน ผลแบบเกรด ทั้งนี้เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่ านการประเมิน -ระบบสารสนเทศนักศึกษา(ดูผลการเรียน)
และตรวจสอบโดยประธานหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
-มีการกาหนดวัน ส่ งคะแนนหลั งจากมีการสอบกลางภาค/ปลาย
ภาค อย่างชัดเจนตามปฏิทินการส่งเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการ
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สอน ประจาภาคการศึกษานั้นๆ
-ในส่ ว นของการประเมิ น ระหว่ า งที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
อาจารย์ประจาในแต่ละรายวิชาจะทาการ feedback ให้นักศึกษา
ทราบเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา เช่ น มี ก ารถามตอบ
ระหว่างเรียน ทดสอบย่อย แจ้งผลการทดสอบ แบบทดสอบก่อน
เรีย น ระหว่างและหลั งเรีย น การวิพ ากษ์ การน าเสนอหน้ าชั้ น
เรียน เป็นต้น
- อาจารย์ผู้สอนได้จัดจานวนชั่วโมงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-6
ชั่วโมงเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าพบ ให้คาปรึกษาและแก้ปัญหาในการ
เรียนการสอนเฉพาะราย
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
- มี ก าร feedback ให้ นั ก ศึ ก ษาโดยการการเฉลยแบบฝึ ก หั ด - มคอ.3
comment จากการที่นักศึกษานาเสนอผลงาน กิจกรรมกลุ่ม
5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลักสูตรได้แจ้งให้นักศึกษาทราบกระบวนการอุทธรณ์ผลการศึกษา
ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบตั้ ง แต่ วั น ปฐมนิ เทศ และนั ก ศึ ก ษาสามารถ
รับทราบผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ คู่มือนักศึกษา เว็ปไซด์งานทะเบียน
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนได้แจ้ง
ให้นักศึกษาทราบในแต่ละรายวิชา โดยนักศึกษาสามารถอุทธรณ์
ผลการศึกษา โดยยื่นคาร้องขอดูคะแนนที่ฝ่ายทะเบียน จากนั้นฝ่าย
ทะเบียนจะติดต่อมายังคณะ คณะจะติดต่อไปยังหัวหน้าสาขาวิชา
เพื่ อให้ ผู้ ส อนแสดงเอกสารที่เกี่ย วข้อ งทั้ งหมด และชี้ แจงการใช้
คะแนน หั ว หน้ า สาขาวิ ช าจะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาและแจ้ ง ผลการ
อุทธรณ์ให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล

- ใบรายงานระหว่างภาคของทุกรายวิชา
- แบบฟอร์มคาร้องทั่วไป
- บันทึกข้อความที่มอ. 991.2/3628 ลงวันที่ 8
ธั น ว าค ม 2559 เรื่ อ ง ข อ ส่ งขั้ น ต อ น ก าร
ดาเนินงานการขอแก้ไขลาดับคะแนน
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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
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
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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
ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อั ต ร า ก า ลั ง บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร - กระบ วนการวิ เ คราะห์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นจากฝ่ายนโยบายและแผน อั ต รากาลั ง บุ ค ลากรสาย
ทาการวิเคราะห์ ป ริมาณงานและกาหนดอัตราที่เหมาะสม หลังจากนั้นคณะทาการ วิ ช า ก า ร
ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความต้องการกลับไปยังฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
จะท าการประมวลการวิ เคราะห์ ในภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย และเข้ า ที่ ป ระชุ ม ร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะอนุกรรมการอัตรากาลังและค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรอง -ประกาศรับ สมัค รอาจารย์
กรอบอัตรากาลัง ระยะ 4 ปี หากเห็น ชอบเข้าสู่ที่ประชุม ก.บ.ม. หลักจากนั้นเข้าที่ โดยงานบุคคลของวิทยาเขต
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และกองแผนงานจัดทาข้อมูลการจัดสรรอัตรากาลังประจาปี
ตามกรอบที่ ได้รั บ อนุ มัติ (ตาแหน่ ง + งบประมาณส าหรับ การจ้าง) และน าเข้าสู่ ที่ -ผลการวิเคราะห์อัตรากาลัง
ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้ง และกระบวนสุดท้ายจะให้คณะดาเนินการตามกระบวนการ โดยงานแผนและนโยบาย
สรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานต่อไป ดังแสดงกระบวนการขั้นตอนใน ของวิทยาเขต
หลักฐาน
สาหรับหลักสูตรได้ให้คณาจารย์ในหลักสูตรจัดทาแผนพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ เพื่อให้แต่ละท่านวางแผนการทางานใน
สายวิชาการและมอบหมายงานตามแนวทางที่แต่ละท่านเลือก เช่น เน้นสอน และเน้น
วิจัย ซึ่งภาระงานสอนของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไป อีกทั้ง หลักสูตรฯ วางแผน
อัตรากาลังภายใต้กรอบนโยบายของวิทยาเขตฯ
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of
education, research and service
จากการวิเคราะห์ Staff-to-student ratio ของหลักสูตร แสดงข้อมูลในตาราง
ผลการวิเคราะห์อัตรากาลัง
จากหลั ก สู ต รและงานแผน
และนโยบายของวิทยาเขต
จานวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม
FTE
หลักสูตร
Student
เทอม 1
เทอม 2
รวม
บธ.บ.พัฒนาธุรกิจ

-

-

-

357.44
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment,
deployment and promotion
are determined and communicated
การดาเนินงานของหลักสูตรได้มีการวิเคราะห์อัตรากาลังและความขาดแคลนของ
หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งเมื่อได้ผลในส่วนของศาสตร์ - ป ร ะ ก า ศ
ด้านของความขาดแคลนแล้ว ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการร่วมกันกาหนด มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
คุณสมบัติเฉพาะด้านตามศาสตร์ความขาดแคลน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวได้นาส่งให้กับ ร์เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารสรร
ทางส่วนกลางของวิทยาเขตเพื่อดาเนินการต่อไป
ห า แ ล ะ ก า ร คั ด เลื อ ก
การสรรหาบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย โดย พนักงานมหาวิทยาลัย
คานึ งถึงสมรรถนะ
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่ง - ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
คณะ/หน่วยงานเจ้าของอัตรามีการกาหนดคุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก กรอบภาระ เรื่ อ งการสรรหาบุ ค ลากร
สายวิชาการ
งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ พร้ อ มแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การคั ด เลื อ กที่ มี ค วามรู้
-ประกาศรั บ สมั ค รโดยงาน
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ทั้งนี้ การดาเนินการสรรหาเป็นไปตามประกาศเรื่อง บุคคลของวิทยาเขต
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (ตามเอกสาร -เกณฑ์ ก ารสั ม ภาษณ์ จ าก
แนบ) มีวิธีการพอสังเขป ดังนี้
หลักสูตรและส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย
1. ขออนุมัติดาเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สอบคัดเลือก
2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่กาหนด
3. คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก
5. ดาเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและความโปร่งใส
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน เพื่อ
ดาเนินการสรรหาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกาหนด ประกอบด้วย
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
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เป็นประธานกรรมการ
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
เป็นกรรมการ
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ
2. มีการกาหนดภาระงานของตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และวิธีการที่ใช้ใน
การสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และมี
ระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์
4. ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร
5. กระบวนการดาเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งพิจารณาจากภาระงานการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารและงาน
อื่นๆ
โดยบุคลากรจะต้องจัดทาข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ
TOR Online เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ทั้งนี้ กระบวนการจัดทาข้อตกลงภาระงาน
จะช่วยให้ บุ คลากรได้วางแผนและบริหารจัดการการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
รวมถึงคณะจะได้มีการวางแผนกาลังคนในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย
โดยหลังจากที่ครบกาหนดที่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน (หลังจากทา
ข้อตกลงภาระงานครบ 6 เดือนแล้ ว) บุคลากรจะต้องจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
ในระบบ HR-MIS และ TOR Online เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเห็นชอบรายงานผล
การปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง หลั งจากนั้ น จะน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานที่มีการแยกตามสาขาวิชา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเนื่องจากภาระงานของ
บุคลากรแต่ละสาขาวิชา มีความแตกต่างกัน
โดยหลักเกณฑ์การประเมิน การคานวณผลการประเมิน ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ
กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดาเนินของบุคลากรสายวิชาการ

- ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ เ รื่ อ ง ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ
วิธีการประเมินราชการของ
ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เรื อ น ใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
2559
- ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ เ รื่ อ ง ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ข อ ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
- ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก าร ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
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ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
1) รอบการประเมิน ให้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตาม
ปีงบประมาณ ดังนี้
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

รายการหลักฐาน

2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20
3) การกาหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100
ระดับดีมาก คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89
ระดับดี
คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79
ระดับพอใช้ คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60
4) ระดับการประเมิน กาหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ
4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
คณะหรือหน่วยงาน
4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง มี
ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ประชุมบุคลากรเพื่อให้รับทราบเกณฑ์การประเมินและเปิดโอกาสให้บุคลากร
ซักถามหัวข้อที่สงสัย
3. ประกาศหลักหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. จัดทาข้อตาลงภาระงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน
6. บุคลากรปฏิบัติตามที่ได้ทาข้อตกลงภาระงานไว้
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7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
8. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คะแนนการประเมินร่วมกัน
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9. ประกาศผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ และให้ผู้ประเมินลงนามรับทราบ
10. ประกาศผู้ที่ได้ผลคะแนนในระดับดีเด่นและดีมากให้ทราบโดยทั่วกัน
11. นาผลคะแนนประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง
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สาหรับกระบวนการประเมินการสอน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบันกาหนด ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ประกอบด้วย
1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าตาแหน่งที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ
3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
โดยผู้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอน ซึ่ง
อาจขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดย
ให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่เกิน 3 ปี

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ โดยได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และกาหนดเส้นทางความเชี่ยวชาญ
ระดับบุคคล(สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริ มการทางานในด้านต่างของ
บุคลากรสายวิชาการ ดังต่อไปนี้
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โครงการ/กิจกรรมที่จัด
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วันจัดโครงการ

การศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มิ ถุ น ายน - กรกฎาคม
จังหวัดเชียงราย
2560
พัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตรต่อเนื่อง)

2 2 มี น า ค ม - 1 9
มิถุนายน 2561

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ อีก อาทิ
- โครงการ Ph.D. 50%
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่
- การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการ
ของบุคลากร)
- การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บุคลากรไปนาเสนอผลงานทางวิชาการ
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการทางาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภ า ว ะ อ ง ค์ ก ร เพื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม สุ ข ใน ก า ร ท า ง า น ให้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ซึ่ ง
มหาวิทยาลั ยสงขลานคริน ทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 ด้านในช่วงระหว่าง
เดือน สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมแผนที่ชีวิต (Happy Money)
- กิจกรรมห้องเรียนสร้างสุข (Happy Soul/ Happy Heart)
- กิจกรรมมื้อนี้ไม่มีโรค (Happy Body/ Happy Brain)
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการทางาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์กร เพื่อสร้างความสุขในการทางานให้แก่บุคลากร อีกด้วย
ส าหรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิช าการ เมื่ อ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะต าแหน่ ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
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ตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งดังกล่าวมาแล้ว ดังนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าเก้าปี
2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าห้าปี
3) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสองปี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ตาแหน่งศาสตราจารย์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and
support education, research and service
ระบบการให้รางวัลและการยกย่องบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติคุณและเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัลเนื่องใน
โอกาสวันสาคัญของวิทยาเขต ดังนี้
1) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท
2) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 30,000 บาท
3) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 บาท
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and
benchmarked for improvement
- คณาจารย์ในหลักสูตรได้มีการจัดทาวิจัย ในหั วข้อ เรื่องการสร้างแบรนด์ทางการ
ท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สนับสนุนโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)และสานักสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณาจารย์ในหลักสูตร
ได้จัดทางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ สุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัชชประภาผ่านสื่อการตลาดแบบดิจิตอล โดยได้รับทุนจาก
แหล่งภายนอก คือ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
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Full-Time Equivalent (FTE)
Category

M

F

1

4

Total
Headcounts
FTEs

Percentage of PhDs

Professors
Associate/
Assistant Professors
Full-time Lecturers

5

Part-time Lecturers
Visiting Professors/
Lecturers
Total
การรับสมัครอาจารย์และการคัดเลือกอาจารย์ ดาเนินการโดยสาขาวิชาและหลักสูตรเป็นผู้กาหนดคุณวุฒิ
และสาขาวิชาที่ต้องการและส่งให้มหาวิทยาลัยดาเนินการประกาศรั บสมัครตามระบบของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งทั้ง
การสัมภาษณ์ผู้ที่ยื่นสมัคร โดยคณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รวมทั้งหัวหน้าสาขาและประธานหลักสูตรจะร่วม
เป็นกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกคณาจารย์ใหม่ด้วย อาจารย์ใหม่ทุกคน จะต้องเข้าร่วมการรับปฐมนิเทศและการ
อบรมด้านวิชาการและการสอนที่จัดโดยมหาวิทยาลัย การประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการใช้ระบบผลการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย งานสอน งานบริการวิชาการ งานบริหารและอื่นๆ
การพัฒนาอาจารย์มีการกาหนดรายละเอียดแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย การสนับสนุนอาจารย์ในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์ตลอดทั้งเข้าร่วมเสดงผลงานและการประชุมวิชาการ และทางคณะได้จัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรให้อาจารย์แต่ละท่านพัฒนาตนเองตามสาขาที่วิชาที่มีความสนใจ
Staff-to-student Ratio
Academic Year Total FTEs of Academic
staff
2558
6

Total FTEs of students

Staff-to-student
Ratio

3886

2559

5

15,222

422.83

2560

5

4,797

384.36

2561
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Research Activities
Types of Publication
Academic
Year

ln-house/
Institutional

National

Regional

No. of
Publications
Total Per
Academic
International
Staff

2557
2558
2559
2560

4

2561

1

4

0
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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
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


3

คะแนน
4

5

6

7
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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
บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
ระดับชานาญการ ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้
1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ระดับชานาญการพิเศษ
ดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
- ประกาศ
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน มีดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คล ประกอบด้ ว ย เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหา
คณะกรรมการ จานวน 3-5 คนดังนี้
และการคัดเลือกพนักงาน
1.1 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ รองอธิ ก ารบดี / คณบดี หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มหาวิทยาลัย
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ
1.2 ผู้บังคับบัญ ชาระดับ หัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ
2. กาหนดภาระงานของตาแหน่งและคุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ใช้ในการ
สรรหาและคัดเลือก
3. ดาเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั่วไปและดาเนินการคัดเลือก
ตามวิธีการ ดังนี้
3.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ
3.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์ การตัดสิ น ผู้ ที่ ผ่ านการคัดเลื อกต้องผ่ านเกณฑ์ ในแต่ล ะวิธีคือ สอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์
ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
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รายการหลักฐาน

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
กระบวนการประเมินและวัดผลการดาเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ได้ กาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีประเมิน ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
1) รอบการประเมิน ให้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตาม
ปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31กรกฎาคม
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20
3) การกาหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น
คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100
ระดับดีมาก
คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89.99
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 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล จานวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ
4.2 ระดับที่ 2 ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการ จ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้ น ไป พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น
เกี่ย วกับมาตรฐานและความเป็ นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและให้
ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล
มหาวิท ยาลั ย ได้ ป ระกาศคุ ณ ลั กษณะในหน้ าที่ ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ไว้อย่ าง
ชัดเจน สาหรับ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิง
สมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ ดังนี้
1. จริ ย ธรรม หมายถึ ง การด ารงตนและประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมทั้ งตามกฎหมาย คุ ณ ธรรม จรรยาบรรณแห่ งวิช าชี พ และจรรยาบรรณ
บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มุ่ ง เน้ น ผู้ รั บ บริ ก าร หมายถึ ง ความตั้ ง ใจและความพยายามในการ
ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ
3. การทางานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผ้อื่นเป็นส่วน
หนึ่งของทีมงาน หน่ วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษา
สัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม
4. ความเชี่ย วชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่ รู้ สั่ งสมความรู้
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ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้ า่ด้
ที่ วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒ นาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์
5. การม่งผลสั มฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ ดี
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทาได้มาก่อน

รายการหลักฐาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการสายสนับสนุน ดังนี้
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตาม
พจนานุกรมสรรถนะของมหาวิทยาลัย
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จานวน 5 ข้อ และข้อ 3) จานวน
3 ข้อ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จานวน 5
ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจานวน 3 ข้อ
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
หน่ว ยงานที่เป็ น ผู้รับ ผิดชอบการอบรมและพัฒ นาของบุคลากรสายสนับสนุ น คือ
บริ ห ารงานบุ ค คล งานนโยบายและการบริ ห าร กองการบริ ห ารและการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กาหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่
- การสนับ สนุน งบประมาณ เพื่อพัฒ นาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของ
บุคลากร)
- โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร
- โครงการส่งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอตาแหน่ง/การศึกษาต่อ)
- กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทาแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒ นา
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สมรรถนะเฉพาะทางของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งแบบการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะ
ทางให้กับรายบุคคล แบบรายกลุ่มตามสายงาน และแบบรวมที่ทุกคนต้องเข้าฝึกอบรม
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการกาหนดชั่วโมงการเข้า
ร่วมอบรม เนื่ องจากบางโครงการเป็ นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับ
บุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถ
เข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and
support education, research and service
มหาวิทยาลั ยสงขลานคริน ทร์ มีการน าระบบบริห ารผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการประเมินผลผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุน ตามเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ เพื่อนาผลประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ใน
การบริหารค่าตอบแทน และมีการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุ คลากร
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบ
ด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ
เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีและมอบให้บุคลากรดี เด่นเป็นประจาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี นอกจากนี้ได้มี
การน าผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านไปใช้ ในการวางแผนการฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
สมรรถนะของบุคคลากรสายสนับสนุนเช่นกัน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ที่ มี ต่ อ บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจาปีการศึกษา 2559 อยู่ใน
ระดับ 3.93
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Number of Support staff
ปีการศึกษา 2560 (เดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)
ระดับการศึกษาสูงสุด (จานวน)
หน่วยงานสนับสนุน
มัธยมศึกษ ปวส ปริญญา
า
.
ตรี
ปริญญาโท
0
1
2
1
บุคลากรห้องสมุด
0
3
9
1
บุคลากรศูนย์สารสนเทศ
0
0
17
3
บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
6
5
55
8
บุคลากรด้านงานบริหาร
0
0
11
5
บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา
0
0
8
1
บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา
รวม

6

9

102

19

ปริญญา
เอก
0
0
1
0
0
0
1

รวม
4
13
21
74
16
9
13
7
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AUN 8
Student Quality and Support
Criterion 8
1. The student intake policy and the admission criteria to the program 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.
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
8.1 The student intake policy and
admission criteria are defined,
communicated, published, and upto-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 wellbeing [5]
Overall opinion

2


3

คะแนน
4

5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and
up-to-date
กาหนดแผนการรับนักศึกษา (จานวนที่ นักศึกษาที่จะรับในแต่ละปี
มคอ.2
ตามเล่ม มคอ.2)
หลั ก สู ตรมีการกาหนดนโยบายในการรั บ นั ก ศึกษาอย่างชัดเจน 3
ระบบ คื อ ระบบการรั บ ตรงและโควตาพิ เ ศษที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ดาเนินการ ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ระบบกลาง (Admission) และระบบวิธีพิเศษซึ่งดาเนินการโดยวิทยา
เขต ได้ แ ก่ โครงการเยาวชนร่ ม ศรี ต รั ง โครงการตั้ ง ใจดี มี ที่ เรี ย น
โครงการเพชรนคริ น ทร์ และโครงการเส้ น ทางอาชีว ะสู่ รั้ว สงขลา
นคริ น ทร์ ซึ่ ง ได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาไปตาม
ดาเนินการประชาสัมพันธ์Roadshowไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ
และมีการโรงเรียนต่างๆในภาคใต้ด้วย โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูล
ทุกปี
นอกจากนั้นแล้วทางหลักสูตรได้ดาเนินการในส่วนของการจัด Road
Show เฉพาะของหลักสูตรเอง โดยกาหนดเส้ นทางและโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายเอง ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
คุณสมบัติเบื้องต้นจะพิจารณาตามคุณ สมบัติตาม มคอ.2 โดยจะมี มคอ.2
การทบทวนวิธีการดาเนินงานและยืนยันเกณฑ์การรับนักศึกษาทุกปี เกณฑ์การรับนักศึกษาในโครงการต่างๆ
ในส่ ว นของการรั บ นั ก ศึ ก ษาโควตาพิ เศษในโครงการต่ า งๆ ที่ รั บ เกณฑ์การรับนักศึกษาในการรับตรงและ
นักศึกษานั้น ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้กาหนดเกณฑ์การรับ Admission
นักศึกษาในแต่ละโครงการที่แตกต่างกันไป และมีการกลั่นกรองใบ
สมั ค รของผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ก่ อ นการประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบ
สัมภาษณ์ โดยกรรมการแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดกลั่นกรองใบสมัคร
และชุดสัมภาษณ์ ซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นคณาจารย์ในหลักสูตร
ในส่วนของการรับนักศึกษาโดยวิธี Admission และรับตรงนั้น ทาง
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รได้ ก าหนดเกณฑ์ ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาโดย
กาหนดคะแนนตามรายวิชาที่เลือกสอบ และการสัมภาษณ์ นักศึกษา
จะเป็นคณาจารย์ในหลักสูตร
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and
workload
ในระบบฐานข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนในหลักสูตรจะมีระบบ ระบบสารสนเทศอาจารย์และนักศึกษา
ติดตามการพัฒนาการเรียน คือ ระบบ MIS ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่
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ละท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษาของ โครงการสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นั ก ศึ ก ษาในที่ ป รึ ก ษาได้ ทุ ก คน ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ในสถานะปกติ นักศึกษา แบบประเมินผลโครงการ
สามารถลงทะเบียนเรียนเองได้
แต่ ห ากนั ก ศึ ก ษาคนใดมี ผ ลการเรี ย นที่ ต่ ากว่ า 2.00 มี ร ะบบการ
Lock การลงทะเบี ย นส าหรับ นั กศึกษาที่เรียนอ่อน คือ ได้เกรดต่า
กว่า 2.00 (Critical) ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวต้องมาพบอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาเพื่ อ ขอค าปรึ ก ษาในการลงทะเบี ย นเรี ย น ซึ่ ง ในการ
ลงทะเบียนเรียนนั้น นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า
ปกติ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะทาการปลดล็อกให้
ในส่วนของหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดย
มีการจัดโครงการสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี
โดยในแต่ล ะภาคการศึก ษานั้ น อาจารย์ ที่ ป รึกษาจะพบนั ก ศึกษา
อย่ างน้ อย 2-3 ครั้ ง แต่ ในส่ ว นของนั กศึกษาที่ มีปั ญ หาอาจารย์ ที่
ปรึกษาอาจจะเรียกพบเป็นการส่วนตัวซึ่งอาจจะมากกว่า 3 ครั้งได้
โดยในส่วนของกิจกรรมสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุก
ชั้น ปีนั้ น จะเป็ นกิจกรรมของการพูดคุย ให้ คาปรึกษา หาแนวทาง
แก้ปัญหาให้กับนักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน การทากิจกรรม และ
อื่ น ๆ ท าให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษามี ค วามใกล้ ชิ ด และนั ก ศึ ก ษาเข้ า ถึ ง
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาได้ ง่ า ยขึ้ น โดยกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว มี ก ารวั ด
ประสิทธิภาพของนั กศึกษาที่เข้าเรียนในทุกโครงการในปีที่ผ่านมา
อย่างต่อเนื่อง
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support
services are available to improve learning and employability
กระบวนการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ง านท า
ดาเนิ น งานโดย งานพั ฒ นานั กศึ กษา กองวิช าการและการพั ฒ นา
นักศึกษา เป็นการดาเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรม Non – Academic ให้ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง 2 คณะ
ได้ แ ก่ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คณะศิ ล ป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้
งานพัฒ นานั กศึกษา มีห น้ าที่ในการจัดโครงการ / กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ทั้งทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้าง
และปลูกฝังนักศึกษา วินัยนักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่
ของการเป็น พลเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒ นาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านการเรียน การประกอบอาชีพ และการศึกษา
ต่ อ และท าหน้ า ที่ ใ นการให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และจั ด ระบบ
สวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา
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ตลอดจนประสานงานในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา ให้คาปรึกษาในการดาเนินกิจกรรม
ของชมรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาสังคม และบาเพ็ญ
ประโยชน์ ด้านศิลปะและวัฒ นธรรม ด้านสุขภาพและพลานามัย
โดยดาเนินกิจกรรม / โครงการผ่าน กระบวนการหลัก ดังนี้
1 กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพื่อ
เพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
-โครงการเตรีย มความพร้อมในการเรียนระดับ มหาวิทยาลั ย
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.กระบวนการในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมใน
การดาเนินชีวิต ประกอบด้วย
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
- โครงการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม
เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน
- โครงการเพื่ อ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาด้านคุณ ธรรม จริยธรรม
ด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา
- โครงการเพื่ อ สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
3. กระบวนการดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
- ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั กยภาพผู้ น า ผ่ านโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา (Leader Camp) และ
การทางานร่วมกันกับองค์กรอย่างมีส่วนร่วม
- โครงการเวทีคุณภาพ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรกิจกรรม
4.เตรียมความพร้อมสาหรับการก้าวสู่โลกแห่งการทางาน
- โครงการทางานเป็นก็เป็นสุข
-โครงการนัดพบแรงงาน
-โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
-โครงการพัฒ นาประสบการณ์ วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้ บัณฑิต
เพื่อสนับสนุนการทางาน)

รายการหลักฐาน

แผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใน
รายวิชาของหลักสูตร
แผนโครงการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรตาม
ชั้นปี

ในส่วนของหลักสูตรกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมหารือ
เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมโครงการต่ างๆ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รเพื่ อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม เช่น
โครงการบ่ มเพาะนักศึกษาพัฒ นาธุรกิจรุ่น ใหม่ โครงการให้ ความรู้
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เกี่ย วกับ กลุ่ มวิช าชีพ เลื อก โครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับการฝึ กงาน
และสหกิ จ โครงการอบรมการใช้ โปรแกรม Microsoft โครงการ
ปัจฉิมสาขา โครงการกีฬาสัมพันธ์ โครงการ Meeting and byenior
และโครงการสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา เป็นต้น ใน
ส่ ว นของรายวิช าเฉพาะของหลั ก สู ตรนั้ น ทั้ งวิช าชีพ และวิช าแกน
อาจารย์ผู้ สอนได้มีการจั ดกิจกรรมพัฒ นานั กศึกษาในรายวิช าด้ว ย
เช่นกัน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

รายการหลักฐาน

นอกจากนี้แล้วทางหลักสูตรได้มีการจัดส่งนักศึกษาไปแข่งขัน และ
ประกวดต่างๆ เช่น การจัดประกวดการเขียนแผนการตลาดของ AIS
โครงการ “PSU Startup Idea Challenge ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งระดับประเทศ
นอกจากนี้ งานพัฒนานักศึกษา มีการดาเนินการเพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจและบริบท
ทางสังคม โดยการจัดการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการจินตปัญญาศึกษา เพื่อการดูแลสุขภาวะเป็นองค์รวม ทั้ง
กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. โครงการปลู ก เพาะรั ก กิ จ กรรมที่ รุ่น พี่ ซึ่ งเคยผ่ า น
กิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ ได้ร่วมกันปลูกดอกไม้ ด้วยวิถี
เกษตรธรรมชาติ เพื่อเตรียมดอกไม้ไว้ให้น้องๆ ปี1 ที่จะ
เข้ามาได้ใช้ในการเรียนจัดดอกไม้
2. โครงการศิ ล ปะแห่ ง ชี วิ ต รู้ จั ก ตนเอง เข้ า ผู้ อื่ น
กิจ กรรมส าหรั บ การเตรี ย มความพร้อมในการใช้ ชีวิต
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ แ ก่ น้ อ งๆ ปี 1 ซึ่ ง กิ จ กรรมจะถู ก
ออกแบบให้ นั กศึก ษา ได้ เรี ย นรู้การจัดดอกไม้โคริก ะ
เชื่อมโยงสู่การมองเห็นความงามในตนเองและผู้อื่น
3. โครงการต้นกล้าจิตอาสา กิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา สู่วี
ถีเกษตรธรรมชาติ : แปลงผั กชาวหอ ปุ๋ยหมักเกษตร
ธรรมชาติ
4. โครงการโคริ ง กะ จั ด ดอกไม้ จั ด ใจ บู ร นาการกั บ
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รายวิชา ชีวิตและความสุข ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรี ที่
นั ก ศึก ษาที่ มีค วามสนใจจะมาลงเรียนเพื่ อเสริม สร้าง
ทั ก ษะชี วิ ต ในการอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมอย่ า งมี
ความสุข

รายการหลักฐาน

5. โครงการพัฒนาแกนนาด้านจิน ตปัญญาศึกษา เป็น
กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรให้ เป็ น
กระบวนกร หรือผู้ช่วยกระบวนกรในการจัดกิจกรรมจัด
ดอกไม้ จั ด ใจ เป็ น การเพิ่ ม ก าลั งพลในการท างาน ไป
พร้อมๆกับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่สนใจ
6. โครงการจินตปัญญาสัญจร กิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษา บุคลากรในต่างวิทยาเขตได้เรียนรู้ศิลปะแห่ง
ชี วิ ต จั ด ดอกไม้ จั ด ใจ ซึ่ ง ได้ รั บ ความสนใจอย่ า งมาก
หลายๆวิทยาเขตได้นาไปปรับประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
7. กิจกรรม active learning บู รณาการและประยุกต์ใช้
ดอกไม้โคริงกะในการเรียนการสอน สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
8. จั ด โครงการสั ม มนาการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพด้ ว ยวิ ธี
เกษตรธรรมชาติ เป็ น การเรียนรู้ทฤษฎีและหลั กการ
เกษตรธรรมชาติ การฝึกปฏิบัติตามกระบวนการปลูก
พืชผักตามหลักเกษตรธรรมชาติ
9. และการฝึกปฏิบัติวิธีการธรรมชาติ (การทาปุ๋ยหมัก/ปุ๋ย
พืชสด/การทาสมุนไพรน้าสบู่จั บใบ/ปุ๋ยน้าชีวภาพ/น้า
สกัดชีวภาพ/การเตรียมดิน /การเพาะกล้ าในกระบะ/
การคลุ มดิน ) โดยบู รนาการกับรายวิช ากิจกรรมเสริม
หลักสูตร
10. โครงการตามรอยธรรมาจารย์พุ ทธทาส เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้หลักธรรม ณ สวนโมกขพลาราม อ ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี
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11. โครงการอาณาปาณสติเพื่อชีวิตร่มเย็น : เป็นกิจกรรม
เพื่อการฝึกการเจริญสติ โดยใช้หลักอาณาปาณสติ
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as
well as personal well-being
กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ คาปรึกษา จัดสวัส ดิการด้าน ระบบการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
สุขภาพ ดาเนิน งานโดยงานพัฒ นานั กศึกษา กองวิช าการและการ โดยอาจารย์ในหลักสูตร
พัฒ นานักศึกษา เป็นการดาเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน
ภารกิจ สนั บ สนุ น กิจกรรม non – academic ให้ นักศึ กษาทั้ง 2 มีห้องสมุด
คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้ ระบบ Wi-Fi
ด้านให้คาปรึกษา
หน่วยบริการให้คาปรึกษาและพัฒนานักศึกษา
มีการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
การดูแลนักศึกษา ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านสุขภาพกาย ด้าน
จิตใจ และบริบทด้านสังคม
กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้คาปรึกษา จัด
สวัสดิการด้านสุขภาพ ดาเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กอง
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการดาเนินงานแบบรวม
ศูนย์บริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม non – academic
ให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยมี
โครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้
หน่วยบริการให้คาปรึกษาและพัฒนานักศึกษา
บริการให้คาปรึกษา
เมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การ
ปรับตัว ครอบครัว เพื่อนและอื่นๆอีกมากมาย กาลังหาทางออก
ต้องการคนช่วยคิด มีขั้นตอนการรับบริการดังนี้
ขันตอนการรับคาปรึกษา
1. เลือกช่องการรับบริการ
– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.)
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th
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– Facebook : งานพัฒนานักศึกษา
– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118
– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนา
นักศึกษา กองวิชาการฯ
2. บอกเล่าปัญหาเพื่อสารวจปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ให้คาปรึกษาตามหลักวิชาการ
4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง
5. วางแผนแก้ปัญหา
6. ติดตามผลการให้คาปรึกษา
กรณี ที่ปัญ หาของน้องๆต้องมี การติดตามผลหรือแก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง พี่จะติดต่อกลับน้องๆเป็นระยะคะ
บริการสารสนเทศ
งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
แก่น้องๆทั้งในเรื่องของการศึกษา การใช้ชีวิต อาชีพและการ
ดารงชีวิตในสังคม ช่องทางการให้บริการมีดังนี้
– บอร์ดประชาสัมพันธ์
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
– โทรศัพท์ : 077-278861/086-6299354
– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่งานพัฒนานักศึกษา
บริการแนะแนวศึกษาต่อ
1. เลือกช่องทางรับบริการ
– บอร์ดประชาสัมพันธ์
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
– โทรศัพท์ : 077-278861/086-6299354
– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา
การดูแลให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหอพัก เพื่อให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพี่ดูแลน้อง โดยมี
คณะกรรมการนักศึกษาประจาแต่ละหอพัก หอพักละ 5 คน คอย
ดูแลให้คาปรึกษาเบื้องต้น
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Intake of First-Year Students
Academic Year
2558
2559
2560
2561

Applicants
No. Offered
225
156
109

No. Applied
120
120
120

No. Admitted/Enrolled
100
100
90.83

Total Number of Students
students
Academic Year
2556
2557
2558
2559
2560

Year

2nd

3rd

4th

>4th

Year

Year

Year

Year

113
119
88
142
109

114
93
110
77
122

68
102
99
105
74

38
69
101
99
104

7
5
2
10
6

1st

Total
340
388
400
433
415
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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
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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รายก
าร
หลักฐ
าน
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms,
etc.) are adequate and updated to support education and research
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งหมด ดาเนินการโดยวิทยาเขต ภายใต้รวมศูนย์บริการประสานภารกิจ โดยสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทจาลองศรีตรัง
ส าหรั บ การจั ด ห้ อ งเรี ย นของแต่ ล ะวิ ช า หลั ก สู ต รมี ส่ ว นร่ว มในการก าหนดขนาดของห้ อ งเรีย นและสื่ อ
โสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ศูน ย์ส นเทศและการเรียนรู้ได้ทาการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ และ
คอมพิ ว เตอร์เป็ น ประจ าทุ ก วัน ในช่ ว งเช้าก่อ นเริ่ม เรียนและช่ ว งเที่ ยง พร้อ มทั้ งได้ต รวจสอบและจัด ซื้ อ
โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ชารุด โดยมีการวางแผนจัดซื้อเป็นรายปี โดยนาข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับ
จานวนนักศึกษาที่เพิ่มในแต่ละปีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อและทดแทน
สาหรับกระบวนการวิเคราะห์หาความพอเพียงต่อการใช้งานของหลักสูตร ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
ได้ทาแบบประเมินศูนย์ฯ เพื่อให้ บุคลากร และอาจารย์ ตอบและแจ้งปัญหา อุปสรรค์ โดยทางศูนย์สนเทศ
และการเรียนรู้ จะนาปัญหาและอุปสรรค์ มาเข้าที่ประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพื่อนามาแก้ไขปัญหา
ทั้งทางด้านบริการและจัดเตรียมครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อให้เพียงพอกับแต่ละหลักสูตรต่อไป

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research
งานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ได้มีกระบวนการวิเคราะห์หาความพอเพียงต่อการใช้
งานของหลักสูตร โดยได้ดาเนินการตามกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อ
โหลดข้อมูล มคอ.3
มาสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ว่ามีให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือไม่ อย่างไร ตามตัวอย่างในไฟล์
หมายเลข 1 - 2
2. แจ้งผลการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ให้กับผู้สอนทางเมล
3. จัดทาตารางสรุปข้อมูล มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด แยกราย
สาขาวิชาของแต่ละคณะ
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ตามไฟล์หมายเลข 3 - 4
4. จัดทาตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี - ไม่มี แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ ตาม
ไฟล์หมายเลข 5 - 6
5. นาเสนอตารางสรุปในข้อ 3 - 4 ให้กับคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละคณะ โดยงาน
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลที่ปรากฏในหมวด 6
ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่หลักสูตรเปิดสอน โดยกาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรส่งรายชื่ อหนังสือให้แก่ห้องสมุด ภายในเดือน
เมษายนของทุกปี เพื่อทางห้ องสมุดได้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ต่อไป
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research
ทางหลักสูตรใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และบริษัทจาลองที่มีอยู่ในวิทยาเขต
โดยปัจจุบันมีห้องทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จานวน ครั้งละ 300 คน
และปฏิบัติการทางภาษา จานวน 2 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จานวน ครั้งละ 110 คน
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรในการวางแผนการเปิดรายวิชา หลักสูตรมีส่วนร่วมในการกาหนด
ขนาดของห้องเรียนและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็น ต้องใช้ในการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา
- บริษัทจ าลอง ทางหลั กสูตรได้มีการเปิ ดศูนย์การเรียนรู้ทางการบริห ารธุรกิจภายใต้ชื่อ “บริษัทจาลอง
ศรีตรังนคริน ทร์” โดยให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทจาลอง โดยนักศึกษามีการแบ่ง
แผนกในการบริหารเสมือนการตั้งบริษัทจริง ประกอบด้วย แผนกจัดซื้อ แผนกคลังสินค้า แผนกการตลาด
แผนกขาย แผนกน้าดื่ม แผนกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ภายใต้การกากับดูแลของคณาจารย์ใน
หลักสูตร และหลักสูตรได้มีการบู รณาการรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเข้าร่วมกับบริษัทจาลอง เพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่วม และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากที่สุดในการบริหารจัดการทางธุรกิจ ทางหลั กสูตร
ได้มีการจัดทาคาของบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของนักศึกษา
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support
education and research
ทางหลั ก สู ต รได้ มีก ารเสนอโปรแกรมส าเร็ จรูป ให้ กับ ศู นย์ ส ารสนเทศติ ดตั้ งก่ อนเปิ ด ภาคการศึ กษาเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร อย่างเช่น โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เป็นต้น
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs
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are defined and implemented
- ทางหลักสูตรได้ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
อุปกรณ์การเรียนการสอนก่อนเริ่มเรียนในแต่ละคาบเรียนเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์และนักศึกษา
- ทางหลักสูตรได้ให้แม่บ้านมีการทาความสะอาดห้องเรียนก่อนเริ่มเรียนทุกในทุกคาบเรียน
- ทางหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เช่น การจัด
แข่งขันกีฬาสีภายในหลักสูตร และการสนับสนุนให้นักศึกษาไปออกกาลังกายในบริเวณสถานที่ออกกาลังกาย
ตามที่ศูนย์กีฬาของวิทยาเขตได้เอื้ออานวยสถานที่ให้
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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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10.2 The curriculum design and
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[2]
10.3 The teaching and learning processes
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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]
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development
การปรับปรุงหลักสูตรนั้น ทางคณะได้แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร แบบสอบ
เป็นกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งในกระบวนการปรับปรุงนั้น ถาม
ทางกรรมการได้จัดทาแบบสารวจขึ้นมาเพื่อสอบถามความพึงพอใจและ
ประเมินหลักสูตรโดยมีกลุ่มนักศึกษา และผู้ใช้ บัณฑิต ดังนั้นในส่วนของ
นั ก ศึก ษานั้ น จะสอบถามในรายวิช าที่ ส ามารถน าไปใช้ในการท างาน
ได้มากที่สุด รวมไปถึงกระบวนการบริหารหลักสูตรโดยภาพรวมทั้งหมด
ส่ ว นของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต นั้ น จะสอบถามในส่ ว นของคุ ณ สมบั ติ ที่ ต้ อ งการ
รายวิชาที่สาคัญ รายวิชาใหม่ที่ต้องการให้เพิ่มเติม
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation
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and enhancement
ในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ผู้ที่รับผิดชอบคือ กรรมการบริหารหลักสูตร คาสั่งแต่งตั้งกรรมการดาเนินการปรับปรุง
โดยผ่านการแต่งตั้งเป็นกรรมการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งจะต้อง หลักสูตร
ทาหน้าที่ในการปรับ ปรุงหลั กสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. และ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทันต่อความต้องการ คาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุง
ที่เปลี่ยนแปลงไปและวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังมีการ หลักสูตร
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินหลักสูตร โดยการ
เสนอชื่อจากหลักสูตรและมีการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
โดยมีการประชุมกรรมการทุกๆ เดือนเพื่อดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่ อ เสร็ จ สมบู ร ณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ะตรวจสอบก่ อ นที่ หลั งจากนั้ น จะ
น าเสนอต่ อ กรรมการคณะ น าเสนอต่ อ กรรมการวิช าการวิท ยาเขต
น าเสนอต่อ สภาวิท ยาเขต และสภามหาวิท ยาลั ย ต่อ ไป เมื่อ เสร็จสิ้ น
กระบ วน การของม ห าวิ ท ยาลั ย แล้ ว จะส่ ง ต่ อ ไป ยั ง ส านั กงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาต่อไป
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and
evaluated to ensure their relevance and alignment
การประกันคุณภาพหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้
-แต่งตั้งกรรมการประจาคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรโดย
เมื้อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ผู้สอนประเมินการสอน
ของตนเอง และผู้ ส อนประเมิน ผลรายวิชาเสนอต่อกรรมการวิช าการ
ระดับคณะ และ
เมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนกรรมการคณะติดตามผลการประเมินประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มคอ.5-6
เมื่อสิ้น สุ ดการเรียนการสอนแต่ละปี กรรมการคณะติดตามผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรประจาปีจาก SAR
-ประธานหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานหลักสูตรประจาปี ใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอน สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเรีย นการสอน เพื่ อ
นาเสนอต่อผู้บริหารคณะต่อไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
ในการจัดการเรียนการสอนทางคณาจารย์ในหลักสูตรได้นาผลการวิจัยที่
ได้มาประยุกต์และบูรณาการกับการเรียนการสอน อีกทั้งในการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาด้านการวิจัยนั้น นักศึกษาสามารถศึกษาหัวข้อวิจัย
ที่ ส นใจตามความเชี่ ย วชาญในศาสตร์ แ ต่ ล ะด้ า นของคณาจารย์ ใ น
หลักสูตร ซึ่งคณาจารย์ในหลักสูตรค่อนข้างมีความหลากหลายในความ
เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ ทาให้นักศึกษาสามารถกระจายส่วนกันไป
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ตามความชอบและถนัด เพื่อนาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน
เวทีของการนาเสนอทางวิชาการทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่ง
คณาจารย์ ในหลั ก สู ต รได้ น าความรู้ จ ากการวิ จั ย จริ ง มาใช้ ส อนกั บ
นักศึกษาด้วยเช่นกันทาให้นักศึกษามีความรู้ในวิทยาการที่ใหม่ๆ มากขึ้น
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student
services) is subjected to evaluation and enhancement
วิทยาเขตกาหนดให้มีการประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และ
บุ ค ลากรที่ เกี่ย วข้ อง โดยจั ดระบบติ ด ตามการใช้ ท รัพ ยากร เพื่ อ เป็ น
ข้อมูลประกอบการประเมิน

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and
enhancement
ปีการศึกษา 2560 มีการดาเนินการประเมินและปรับปรุงการดาเนินการ
ของหลักสูตร ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินการสอนในชั้นเรียนในทุกๆ หัวข้อ
ถึงความเข้าใจของนักศึกษา โดยการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ และการซักถามจากนักศึกษา การ
ตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อมอบหมายการ
เป็นผู้ประสานงานรายวิชาที่จัดให้อาจารย์ประจาของคณะเป็นผู้สอนเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาอาจารย์ ชี้แจงข้อตกลงถึงแนวปฏิบัติที่ประกาศใหม่ๆ รวมถึง
การระดมสมองเพื่อกาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
เทคนิคการสอนใหม่ๆ
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
จัดให้มีการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาในทุกรายวิชาระหว่าง
ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควบคู่กับการสังเกตการณ์ และรับฟังความ
คิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การ
ชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล
และการใช้สื่อการสอน และการประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อน
ร่วมงานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
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ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมติดตามการ
ประเมินผลของนักศึกษาในทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา ตลอดจน
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาให้ นักศึกษาได้ประเมินโดยวาจาเพื่อสะท้อน
การจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง หมดในการน ามา
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รในทุ ก ๆ 5 ปี ตลอดจนปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในภาพรวมและในแต่ ล ะ
รายวิชาต่อไป

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
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
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

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

ทางหลักทางสูตรไม่ได้กาหนด
-โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ที่
เกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการผ่าน และ ปรึกษาพบนักศึกษา
อัตราการตกออก แต่คณะและ
- วาระการประชุมทวนเกรด
หลักสูตรมีกระบวนการในการดูแล
นักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงในการตก
ออก โดยมีการจัดโครงการอาจารย์
ที่ปรึกษาพบนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาได้มีช่วงเวลาในการ
พบปะพูดคุยปรึกษาอาจารย์ใน
เรื่องการเรียนและเรื่องอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งทางหลักสูตรมี
ระบบการทวนเกรด เพื่อลดความ
ผิดพลาด และพิจาณาความ
เหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละรายวิชา
11.2 The average time to
หลั ก สู ต รก าหนดระยะการเรี ย น
graduate is established,
ตามแผน การศึ ก ษ า 4 ปี ใน ปี
monitored and benchmarked การศึกษา 2560 มีนักศึกษาสาเร็จ
for improvement
การศึ ก ษา 79 คนจากนั ก ศึ ก ษา
ทั้ งหมด 91 คน คิ ด เป็ น 86.81%
ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งมี
นักศึกษาบางส่วนจะจบในในภาค
การศึกษาที่ 3/2560 เนื่องจากติด
รายวิ ช าฝึ ก งาน และส่ ว นที่ เหลื อ
คาดว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาในปี
การศึกษา 2561
11.3 Employability of
graduates is established,
monitored and benchmarked
for improvement
11.4 The types and quantity ทางหลั ก สู ต รได้ มี ก ารก าหนดให้
of research activities by
นักศึกษาทุกกลุ่มที่ลงเรียนวิชาวิจัย
students are established,
ธุ ร กิ จ และโครงงานธุ ร กิ จ เขี ย น
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รายการหลักฐาน
monitored and benchmarked บทความวิชาการจากผลการวิจัยที่
for improvement
นั ก ศึกษาได้ล งเรียนมาทั้ ง 2 ภาค
การศึกษา และผลักดันให้นักศึกษา
น าบทความส่ ง ตี พิ ม พ์ ในวารสาร
ร ะ ดั บ ช า ติ TCI 1 ห รื อ TCI 2
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
11.5 The satisfaction levels
ทางหลักสูตรได้กาหนดให้มีการ
แบบประเมินความพึงพอใจของผล
of stakeholders are
การปฏิบัติการฝึกงานและสหกิจ
established, monitored and สารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการจากการฝึกงาน
benchmarked for
improvement
และสหกิจของนักศึกษา โดย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.57
จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับดี
มาก และนักศึกษาได้รับพิจารณา
เข้าทางานในสถานประกอบการที่
นักศึกษาได้ไปฝึกงานและสหกิจ
อยู่ในอัตราประมาณ 19%ของ
จานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ไป
ฝึกงานและสหกิจ

Pass Rates and Dropout Rates
ปีการศึกษา

จานวน นศ. ในรุ่น

2554
2555
2556
2557
2558
2559

89
143
125

จานวน นศ สาเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา (ปี)
3 ปี 4 ปี
มากกว่า 4 ปี
66
3
90
6
85
-
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บทที่ 4
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
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บทที่ 4
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
จุดแข็ง
1. ก ำหนดผลกำรเรี ย นรู้ที่ ค ำดหวัง (ELOs) ของหลั ก สู ต รเพื่ อ เสริม สร้ำงกำรเรียนรู้เฉพำะทำงให้
นักศึกษำโดยเฉพำะกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนสำหรับนักศึกษำชั้นปีที 4 ในกำรฝึกประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริม
ควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำนที่สอดคล้องกับกำรกำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร
2. หลักสูตรฯได้มีกำรปรับเนื้อหำรำยวิชำของทำงหลักสูตรฯให้มีควำมทันสมัยเพื่อตอบโจทย์นำยจ้ำง
และทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบันและกำรจัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน
3. กำหนดเกณฑ์กำรประเมินแบบ Rubics ในด้ำนพฤติกรรมกำรเข้ำเรียนและกำรทำงำนกลุ่ม
4. มีระบบกำรจัดกำรข้อมูลย้อนกลับให้กับนักศึกษำในระหว่ำงเรียนและกำหนดให้ อำจำรย์ผู้สอน
จัดสรรเวลำเพิ่มเติมเพื่อให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำเฉพำะรำย
5. คณำจำรย์ในหลักสูตรฯมีส่วนร่วมในกำรทำงำนวิจัยร่วมกับสถำบันอื่น ๆ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงวิชำกำร
6. หลักสูตรฯมีกำรผลักดันให้เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกเข้ำไปในวิชำสอนของนักศึกษำ
ในระดับปริญญำตรี เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชปณิธำนของพระบิดำ
จุดที่ควรพัฒนา
1. หลั ก สู ต รฯ ควรผลั ก ดั น ให้ ทุ ก รำยวิ ช ำมี ก ำรเรี ย นกำรสอนให้ เป็ น Active Learning และใช้
ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำ 30 % ทุกรำยวิชำต่อไปในอนำคต
2. หลักสูตรฯ ควรผลักดันให้คณำจำรย์ทำงำนวิจัยอย่ำงสม่ำเสมอแล้วนำเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียน
กำรสอนและทักษะควำมชำนำญเฉพำะด้ำนของคณำจำรย์ในสำขำโดยมีควำมจำเป็นที่จะต้องรับอำจำรย์เพิ่ม
ในกำรเรียนกำรสอนเพื่อลดภำระกำรสอนในปัจจุบันและคณำจำรย์สำมำรถมีเวลำในกำรทำงำนวิจัยได้มำกขึ้น
3. กำรวำงแผน กำหนดแนวทำงปฏิบัติ กำรติดตำม และประเมินผลเพื่อรองรับกำรสำเร็จกำรศึกษำ
ของนักศึกษำ
แนวทางการพัฒนา
1. จัดสรรงบประมำณโครงกำรพัฒนำนักศึกษำในแต่ละปีงบประมำณให้เกิดสมดุลในกิจกรรมทุกด้ำน
ของกำรพัฒนำนักศึกษำ ได้แก่ กำรออกค่ำย กำรศึกษำดูงำน กำรร่วมเวทีวิชำกำร กำรจัดสัมมนำ/กำร
อภิปรำย กำรจัดนิทรรศกำร
2. กำรจัดสรรงบประมำณของหลักสูตรเพื่อสนับสนุนกำรทำวิจัยของนักศึกษำในระดับปริญญำตรี
ส่งเสริมให้นักศึกษำนำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรี
3. กระตุ้นและส่งเสริมให้คณำจำรย์ในหลักสูตรให้ได้ตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรและบทควำมวิจัยโดยอยู่
ในฐำนข้อมูล TCI และนำนำชำติ
4. แสวงหำควำมร่วมมือโดยกำรจัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมหำวิทยำลัยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เช่น ประเทศมำเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
5. สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้กับภำคีเครือข่ำยโดยรอบมหำวิทยำลัยและชุมชนใกล้เคียง
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชุด
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล
จำนวน จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
หลักสูตร -ระดับปริญญำตรี
(7)
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
-จำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งทั้งหมด
จำนวน จำนวนหลักสูตรที่จดั กำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง
หลักสูตร -ระดับปริญญำตรี
นอกที่ตั้ง -ระดับ ป.บัณฑิต
(6)
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
จำนวน จานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
นักศึกษำ -จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี
(6)
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก
จำนวน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
อำจำรย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
จำแนก
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
ตำม
-จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ตำแหน่ง ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
ทำง
-จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
วิชำกำร
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
และ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งอาจารย์
คุณวุฒิ
กำรศึกษำ -จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ
(20)
-จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ
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-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ
คุณวุฒิ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อำจำรย์ -ระดับปริญญำตรี
ประจำ
-ระดับ ป.บัณฑิต
หลักสูตร -ระดับปริญญำโท
(12)
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
-ระดับปริญญำตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
ผลงำน จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทำง
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
วิชำกำร สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
ของ
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
อำจำรย์ สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำง
ประจำ วิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
หลักสูตร คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
(20)
วิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
นำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทัว่ ไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
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-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั แิ ละจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร
-ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมทีไ่ ด้รบั กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว
-ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
-ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน
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-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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-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 มิ พ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
ำระดับ วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ปริญญำ ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
โท (16) ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัทำเป็นประกำศให้
ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่ อก
ประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศ
ให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบตั ร
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สสู่ ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

4.18
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ที่
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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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ลาดับ
ที่
110

ชุด
ข้อมูล

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

นักศึกษำ
เต็มเวลำ
เทียบเท่ำ
(7)

จำนวน
เงิน
สนับสนุน
งำนวิจัย
(24)

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

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

357.44
357.44
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ชุด
ข้อมูล

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

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

1

1
3

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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