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ค าน า 
 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2560 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สาธารณชน เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
AUN QA การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  

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

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้   สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานจุดอ่อน จุดแข็ง  
โอกาส อุปสรรค ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหาร การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา   
 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 
           คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
                                                                         กรกฎาคม 2561 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 
2561) และได้จัดท ารายงานประเมินตนเองและผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2560 สรุปได้
ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2  
8. AUN 8: Student Quality and Support (คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2  
9. AUN 9 Facilities and Infrastructure (สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2  
10. AUN 10: Quality Enhancement (การส่งเสริมคุณภาพ) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2  
11. AUN 11: Output (ผลผลิต) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2 
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บทที่ 1 ส่วนน ำ 
 
1. ประวัติโดยย่อของหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 124(6/2554)  เมื่อวันที่  2  
สิงหาคม 2554 และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 334(7/2554)  เมื่อวันที่  1 
ตุลาคม  2554 
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์  
       1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางการจัดการ ความรู้ตามหน้าที่ทางธุรกิจ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจที่
มีอยู่ให้เติบโต และอยู่รอดอย่างยั่งยืน 

3. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรในระดับปริญญาตรีให้สามารถพัฒนาตนเอง มีปฏิภาณ ไหวพริบ และความเพียร
พยายาม อย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลและวิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและงานในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาธุรกิจ 

จุดเด่นของหลักสูตร 
บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐและ

เอกชน และท าหน้าที่งานได้หลากหลาย (Multi-functions) โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร บริหาร
ส านักงาน บริหารงานบุคคล และการบริหารโครงการ และสามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได ้
3. โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร 

 
ภำพที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
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4. นโยบำยกำรประกันคุณภำพของสำขำวิชำ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยึด
แนวนโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชาสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษา ส าหรับการประกันคุณภาพภายในนั้น หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กระท าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติให้ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้น
ไป หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพ CUPT QA (ใช้เกณฑ์ AUN-QA) จึงได้ยึดแนวนโยบายดังกล่าวเป็นแนวนโยบายประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรของสาขาวิชา 
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  
 โครงสร้างหลักสูตร (มคอ2) 
 จ านวนหน่วยกิต                               รวมตลอดหลักสูตร    136    หน่วยกิต 

1. โครงสร้างหลักสูตร  
 

                      ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                          32  หน่วยกิต 
        1)  กลุ่มวิชาภาษา                                   15    หน่วยกิต        
        2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11  หน่วยกิต         
        3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต     
      
        ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                              92 หรือ 95 หน่วยกิต 
       1)  กลุ่มวิชาแกน                                                    46  หน่วยกิต                   
       2) กลุ่มวิชาชีพ                                                 46 หรือ 49  หน่วยกิต 
 
          -  วิชาชีพบังคับ                                                 37   หน่วยกิต       
  - วิชาชีพเลือก                                          9 หรือ 12 หน่วยกิต 
 
                      ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                                         6     หน่วยกิต 
         ง.  ฝึกงาน หรือปัญหาพิเศษ หรือสหกิจศึกษา                       3 หรือ 6   หน่วยกิต  
    - ฝึกงานหรือปัญหาพิเศษ     3     หน่วยกิต 
                      - สหกิจศึกษา       6  หน่วยกิต 
                                   

หมำยเหตุ  
 1. นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาฝึกงาน หรือปัญหาพิเศษ ให้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือก จ านวน 12 หน่วยกิต 
 2. นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือก จ านวน  9 หน่วยกิต 
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
o ดร.สิริภัทร์   โชติช่วง 
o ดร. รพี    พงษ์พานิช 
o อาจารย์นงค์รัตน์  แสนสมพร 
o อาจารย์ปิยาภรณ์  ปิยะวาณิชเสถียร 
o อาจารย์ขนิษฐา   พัฒนสิงห์ 

 
 นักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  50 
2. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ  16 
3. จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  10 
4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษา

ทั้งหมด (อย่างน้อยร้อยละ 20) 
20 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 )  4.00 
 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน ร้อยละ 
1. จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 39 100 
2. จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 35 89.74 
3. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ประกอบอาชีพอิสระ) 

16 45.71 

4. จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ* - - 
5. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ* - - 
6. จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท* - - 
7. จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร* - - 
8. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา บวกจ านวนบัณฑิต
ที่ประกอบอาชีพอิสระ(3+4) 

16 45.71 

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลของปีการศึกษา 2559 
 
 ศิษย์เก่า 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ พัฒนามาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ และปรับปรุงหลักสูตรมาสาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรปรับปรุง
เมื่อปีการศึกษา 2551 (นักศึกษารหัส’51) จนถึงปัจจุบัน รวมมีศิษย์เก่าของหลักสูตร จ านวน 393 คน  
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 งบประมาณ 
o งบประมำณตำมแผน 

 งบประมำณรำยรับ (หน่วยบำท) 

 
 งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วยบำท) 

ใช้เงินงบประมาณประจ าปีและงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และของบประมาณสนับสนุนในปี พ.ศ. 2560 

สรุป งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 
 

 
 สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรี ยนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 

รำยละเอียดรำยรับ 
ปีงบประมำณ 

 
 2556 2557 2558 2559 2560 

ค่าบ ารุงการศึกษา 3,272,400 4,833,600 6,394,800 6,694,800 6,694,800 

ค่าลงทะเบียน 2,071,200 3,222,000 4,372,800 4,372,800 4,372,800 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 192,000 288,000 11,151,600 11,151,600 11,151,600 

รวมรายรับ 5,535,600 8,343,600 21,919,200 22,219,200 22,219,200 

หมวดเงิน 
ปีงบประมำณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ก.งบด ำเนินกำร           
    1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,109,100 1,149,200 1,190,800 1,234,200 1,234,200 
    2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 60,000 80,000 100,000 100,000 100,000 
    3. ทุนการศึกษา 10,000 15,000 20,000 20,000 20,000 
    4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 9,840,000 14,760,000 19,680,000 19,680,000 19,680,000 
รวม (ก) 11,019,100 16,004,200 20,990,800 21,034,200 21,034,200 
ข.งบลงทุน      
     ค่าครุภัณฑ์ 2,500,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
รวม (ข) 2,500,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
รวม (ก)+(ข) 13,519,100 17,254,200 21,990,800 22,034,200 22,034,200 
จ านวนนักศึกษา 240 360 480 480 480 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 56,329 47,928 45,814 45,905 45,905 
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รายการสิ่งปลูกสร้างข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ บนที่ดินป่าสงวน เขาท่าเพชร ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน

ของคณะ 

ชื่ออาคาร ลักษณะรูปทรง พ้ืนที่รวม (ตรม.) การใช้ประโยชน์ 
อาคารเรียน    
1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเครื่องมือ
กลาง 

อาคาร ค.ส.ล.สูง 3 ชั้น
ทรงปั้นหยา 

18,197 เพ่ือเป็นอาคารเรียน
และ 
อาคารปฏิบัติการ 

2) อาคารศูนย์บริการวิชาการ
กลางและอาคารเรียนรวม 

ทรงโค้งตัวยู 29,497  เพ่ือการเรียนการ
สอน 

อาคาร    
3) โรงอาหาร  เป็นอาคารโครงสร้าง

เหล็ก 2 ชั้น ทรงกลม ชั้น
ล่างเปิดโล่ง 

226.28 โรงอาหาร 

4) อาคารเรียนและส านักงาน
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ
หอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ 2 
หลัง  

ขนาด 2 ชั้น รูปแบบ
ขยายหน้าจั่วทางเข้า
หอประชุมแบบฝังฝ้าเพ
ด้าน 

5,508 ส านักงาน ห้อง
ประชุม และ
หอประชุม 

5) โรงสูบน้ า 2 หลัง ทรงสี่เหลี่ยมหน้าจั่ว 20 โรงสูบน้ า 
6) ถังน้ าใต้ดินทรงสี่เหลี่ยม

ลูกบาศก์ 
ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 300 ลบ.ม. ถังเก็บน้ า 

7) ถังเก็บน้ า ค.ส.ล.  วงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง
11.60  

เพ่ือกับเก็บน้ าและใช้
จ่ายภายในวิทยาเขต 

8) แทงค์เก็บน้ า ค.ส.ล.  ทรงสี่เหลี่ยม หลังคาจั่ว 56.18 เพ่ือกับเก็บน้ าและใช้
จ่ายภายในวิทยาเขต 

9) โรงสูบน้ า 1 หลัง อาคารที่
พักอาศัย 

วงกลม 5  เพ่ือกับเก็บน้ าและใช้
จ่ายภายในวิทยาเขต 

    
10) อาคารหอพักนักศึกษา 
 

อาคาร 4 ชั้น จ านวน 4 
หลัง มีห้องพักรวม 400 ยู
นิต ไม่มีลิฟท์ 

12,795 หอพักนักศึกษา (โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
มอ.) 

11) อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์
และบคุลากร 
- อาคาร 1 (โรงแรม) 
- อาคาร 2 (บริการ-

 
 
อาคารที่พัก 6 ชั้น (76 ยู
นิต) 

 
 

15,744 
704 
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ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย สถานที่เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

- ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 60 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 60 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 

- ห้องบรรยาย 
- ห้องบรรยาย จ านวน 40 ที่นั่ง จ านวน 7 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 60 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 80 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 100 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 120 ที่นั่ง จ านวน 8 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 150 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 160 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 200 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 220 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 325 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 350 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 

 
 
 

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) 
อาคาร 4 ชั้น 2 หลัง ๆ 
ละ 58 ยูนิต 
อาคาร 4 ชั้น 2 หลัง ๆ 
ละ 48 ยูนิต 

 
3,550 
3,550 
5,060 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ตามเกณฑ์) 
 (ไม่ได้ตามเกณฑ์) 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

 

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

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

ตรง สัมพันธ์ 

1. นางสาวสิริภัทร์ โชติช่วง* 
เลขประจ าตัวประชาชน 
3909800316139 
 

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

  

2. นางสาวนงค์รัตน์ แสนสมพร* 
เลขประจ าตัวประชาชน 
1809900127251 

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

  

3. นางสาวปิยาภรณ์  ปิยะวานิชเสถียร M.ED/Leadership 
and 
Management/2553 
ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ/2549 

  

4. นายรพี  พงษ์พานิช PhD./Agricultural 
Economic and 
Management/2559 
M.B.A/Electronic 
Commerce/2554 
บธ.บ./การ
จัดการ/2551 
 

  

5. นางสาวขนิษฐา พัฒนสิงห์ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
195990012194 
 

บธ.ม./บริหารธุรกิจ/ 
วศ.บ เคม/ี 

  

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

 เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง ผศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

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

เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 
ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

เกณฑ์ข้อ 12 การด าเนินงานหห้เปนนไปตามตัวบ่งชีผผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคณุาาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 1.3 ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชีผผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

 เปนนไป
ตามเกณฑ์ 
 ไม่

เปนนไปตาม
เกณฑ์ 

เอกสารประกอบ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การประชุมในแค่ละครั้ง 

 รายงานการ
ประชุม 

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

  มคอ. 2 

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

   

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

   

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

   

ด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
(การเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือเขียน
บรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียนบรรยาย และมี
ตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือน าไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้) 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การ
ประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
น า 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN1 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes have been 
clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university [1,2] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

 

 

 

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university 
- กระบวนการออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร: 
1. แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือออกแบบผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง  
2. จัดประชุมเพ่ือน าวิสัยทัศน์และพันธกิจระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต 
และคณะเพ่ือก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
3. ส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย  
3.1 นักศึกษาปัจจุบัน จัดท าแบบส ารวจเพ่ือหาความต้องการและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน มีการสัมภาษณ์เพ่ือหา
ความต้องการและความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
3.3 บัณฑิต ท าการส ารวจเพื่อประเมินหลักสูตรและรายวิชาที่สอน 
3.4 ผู้ ใช้บัณฑิต ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงทักษะเฉพาะตามสาขาวิชาของ
บัณฑิต 
4. ยกร่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยพิจารณาจากผลการ
ส ารวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ และค านึงถึงเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. ซึ่ง ก าหนด 5 ด้าน ได้แก่  
     1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     2)ด้านความรู้  
     3)ด้านทักษะทางปัญญา  
     4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     5)ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
5. ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
6. จัดท าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร   
7. การตรวจสอบและทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พัฒนาธุรกิจ มีการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  โดยมีการปรึกษากันท้ังแบบไม่เป็น
ทางการและแบบทางการที่มีการจัดประชุมกันประจ าทุกเดือน 
นอกจากนั้นแล้วยังมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาทุกครั้งก่อน
เปิดภาคการศึกษา เพ่ือปรับรูปแบบของการสอนในแต่ละรายวิชาให้
สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมากที่สุด และมีการปรับปรุง
หลักสูตรฯตามรอบระยะที่เวลาก าหนดท าให้ได้ข้อมูลที่น ามาส าหรับ
การปรับปรุงพัฒนาและปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ทันสมัย
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆอย่างชัดเจน โดยการผ่าน
กระบวนการทบทวนการประชุม การพัฒนาและการวิพากษ์หลักสูตรฯ

- รายงานการประชุมคณะกรรมการร่าง
หลักสูตร 
-หน้าเว็บไซต์แสดงวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะ   
- มคอ.2 หมวดที่ 4 
-ตารางแสดงความสอดคล้องของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง และวิสัยทัศน์ 
-แบบส ารวจบัณฑิตและแบบสัมภาษณ์
นักศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของผู้มีส่วนได้เสียดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
- ความชัดเจนของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง:  
      หลักสูตรน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามเกณฑ์ของสกอ. ซึ่งบังคับ
ใช้กับทุกหลักสูตรในอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งค าอธิบายในแต่ละ
เกณฑ์ไม่สามารถวัดผลได ้
- 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 
จากการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภาพรวมส าคัญตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจหลักของทั้งมหาวิทยาลัยและคณะแล้ว ทางกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ส าหรับหลักสูตรของ
บริหารธุรกิจบัณฑิต ดังตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตารางผล
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา โดย 
หลักสูตรปรับปรุงปี 2555 ได้จัดท าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แยกเป็น 2 
ชุด คือ ผลการเรียนรู้เฉพาะด้านของหลักสูตร และ ผลการเรียนรู้
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดในการจัดท าหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น 
 

- มคอ.2 หมวดที่ 4 
 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
         ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ประกอบด้วย   1) 
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  2) บัณฑิต  3) นักศึกษา  4) กรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
        ในการปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  หลักสูตรได้น า
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เข้ามาพิจารณา ดังนี้ 
1) กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต (คัดเลือกผู้ประกอบการและ

ผู้ใช้ 
บัณฑิตมาร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้บัณฑิตบางส่วนถึงคุณลักษณะที่จ าเป็นของบัณฑิต
ของหลักสูตร) 

1.1) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานภาครัฐมีความต้องการบัณฑิต 
ที่มี 

คุณลักษณะดังนี้ 
                 - มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก  สามารถ                                 
                   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                 - มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการท างาน 

- รายงานประชุมคณะกรรมการร่าง
หลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
                 - มีทักษะด้านภาษา การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ 
                -  มีประสบการณ์ด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
                - มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน เชิงกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ  
                  ได ้
         1.2 )กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานเอกชนมีความต้องการ
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
               - มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถ
ท างาน 
                  ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
              -  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการท างาน 
              -  มีทักษะด้านภาษา การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ 
              -  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน เชิงกลยุทธ์
ทางธุรกิจ 
                  ได ้
            - มีประสบการณ์ด้านการฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
            - สามารถเขียนแผนธุรกิจได้ 
   2) กลุ่มบัณฑิต (จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณลักษณะตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ เหมาะสมของโครงสร้างและรายวิชาใน
หลักสูตร) 
   3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน (จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึง
พอใจที่มีต่อคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้) 
  4) กรรมการปรับปรุงหลักสูตร  โดยมีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ 
ปรับปรุง และสรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้เหมาะสมโครงสร้างและ
รายวิชาในหลักสูตร 
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ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง องค์กร และสังคม   

  

2. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาทางธุรกิจและการจัดการบนพ้ืนฐานของจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของสังคม  

  

3. สามารถอธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพทางบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  

ด้านความรู้ 
1. อธิบายหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานของสาขาวิชาบริหารธุรกิจรวมทั้งทันต่อความก้าวหน้ า
ทางวิชาการของสาขาและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  

2. ออกแบบการวิจัยทางธุรกิจและการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้ง
สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ   

  

3. วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและบูรณาการความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการวางแผน
และแก้ปัญหาทางธุรกิจ 

  

4. ออกแบบนวัตกรรมทางธุรกิจและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางธุรกิจ   
ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถค้นหาข้อมูลและหลักฐานจากแหล่งข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินปัญหา รวมทั้ง
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างอย่างเหมาะสม  

  

2. สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจาการตัดสินใจ   

  

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม   

  

4. สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเครื่องมือทางธุรกิจ เพ่ือปฏิบัติงานในสาขาอาชีพและ
พัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 

  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการพัฒนาตนเอง องค์กรและสังคม
อย่างต่อเนื่อง 

  

2. วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย   
3. ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม   
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ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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4. ฝึกทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป   
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถเลือกใช้และประยุกต์เทคนิคทางสถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์ธุรกิจเพ่ือวิเคราะห์ 
แปลความหมาย และน าแสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

  

2. สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง    
3. สามารถค้นหาและเลือกข้อมูลในศาสตร์อ่ืนๆ 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 การจัดการด าเนินงาน 

     
926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 

     

926-203 นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ 
     

926-322 การบริหารการตลาด 
     

926-307 การจัดการเชิงกลยุทธ์      
926-402 การเจรจาต่อรอง      
926-391 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจ 

     

926-401 สัมมนาการจัดการ 
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รายวิชา 1 2 3 4 5 

926-404 การจัดโครงการ 
     

926-408 แผนธุรกิจ 
     

926-409 ผู้น าและจริยธรรมธุรกิจ      

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 การน าเข้า 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 การจัดการด าเนินงาน      
926-203 นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ 

     

926-322 การบริหารการตลาด      
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รายวิชา 1 2 3 4 5 

926-307 การจัดการเชิงกลยุทธ์      

926-338 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
     

926-343 วิจัยธุรกิจ      
926-402 การเจรจาต่อรอง 

     
926-391 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจ      
926-401 สัมมนาการจัดการ      

926-404 การจัดโครงการ      
926-409 ผู้น าและจริยธรรมธุรกิจ      

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 การน าเข้า 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 1 2 3 4 5 

926-114 บัญชีการเงิน      
926-232 การเงินธุรกิจ      
926-244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ      
926-342 การจัดการด าเนินงาน      
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 ผู้น าและจริยธรรมธุรกิจ      
926-445  โครงงานวิจัยธุรกิจ      

925-311 หลักการตลาดสินค้าเกษตร 
     

925-332 การจัดการธุรกิจฟาร์ม 
     

925-331 การจัดการธุรกิจเกษตร 
     

926-303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      
926-442 การน าเข้า ส่งออก      
926-443 การขนส่งระหว่างประเทศ      
926-206 การจัดการความรู้ในองค์กร 

     
926-302 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง      
926-408 แผนธุรกิจ      

925-301 ธนกิจเกษตร      
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รายวิชา 1 2 3 4 5 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ      

926-114 บัญชีการเงิน      
926-121 หลักการตลาด      
926-232 การเงินธุรกิจ      
926-244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ      
926-342 การจัดการด าเนินงาน      
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 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจ      
926-401 สัมมนาการจัดการ      
926-404 การจัดโครงการ      
926-409 ผู้น าและจริยธรรมธุรกิจ      
925-311 หลักการตลาดสินค้าเกษตร      
925-332 การจัดการธุรกิจฟาร์ม      
925-331 การจัดการธุรกิจเกษตร      
926-303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      
926-442 การน าเข้า ส่งออก 

     
926-391 การจัดการพาณิชย์นาวี 

     
926-443 การขนส่งระหว่างประเทศ 
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รายวิชา 1 2 3 4 5 

926-445  โครงงานวิจัยธุรกิจ      
926-206 การจัดการความรู้ในองค์กร      
926-302 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง      
926-408 แผนธุรกิจ      
925-301 ธนกิจเกษตร      
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสาร  และการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ 
     

926-114 บัญชีการเงิน      
926-232 การเงินธุรกิจ      
926-244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ      
926-342 การจัดการด าเนินงาน      
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 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจ      
926-401 สัมมนาการจัดการ 

     

926-404 การจัดโครงการ      
926-409 ผู้น าและจริยธรรมธุรกิจ 

     
926-445  โครงงานวิจัยธุรกิจ      

926-206 การจัดการความรู้ในองค์กร 
     

926-302 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง 
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รายวิชา 1 2 3 4 5 

925-301 ธนกิจเกษตร 
     

925-311 หลักการตลาดสินค้าเกษตร 
     

925-332 การจัดการธุรกิจฟาร์ม 
     

925-331 การจัดการธุรกิจเกษตร 
     

926-303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      
926-442 การน าเข้า ส่งออก 

     
926-391 การจัดการพาณิชย์นาวี      
926-443 การขนส่งระหว่างประเทศ 

     
926-408 แผนธุรกิจ 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางท่ี 3.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN2 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 The information in the program specification is 
comprehensive and up-to-date [1,2] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
องค์ประกอบที่ 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร ( Program Specification) 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  4 ปี โดยปัจจุบัน
หลักสูตรที่ใช้คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และในปีการศึกษา พ.ศ.2558 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือน าไปใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
 

เอกสารแนบ มคอ. 2 
ภาคผนวก 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
ในการออกแบบรายวิชาของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการหาข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันตามกลุ่มรายวิชาแกน วิชาชีพบังคับและชีพเลือก และน าเข้า
ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือร่วมกันออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจัจุบัน 
    ในการสอนแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาของหลักสูตรอาจารย์
ผู้สอนมีการสอดแทรกเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบางรายวิชาได้มี
การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในรายวิชา ซึ่งลักษณะกิจกรรมมีหลายรูปแบบ อาทิ  
   1. การจัดทัศนะศึกษา โดยน านักศึกษาเรียนรู้ ณ สถานประกอบการจริง และได้เรียนรู้
ประสบการณ์โดยตรงนอกห้องเรียน ส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาและทฤษฎีใน
ชั้นเรียนได้มากขึ้น อาทิ รายวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาการจัดการ
พาณิชย์นาวี วิชาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิชาการจัดการธุรกิจเกษตร 
   2. การจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในในศาสตร์ต่างๆ ด้าน
บริหารธุรกิจ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในภาคธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้ม
และการวางแผนของธุรกิจในอนาคต   อาทิเช่น วิชาหลักการตลาด วิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์เป็นต้น 
   3. การจัดโครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด เพ่ือให้นักศึกษาได้
น าความรู้ในห้องเรียนมาบูรณาการใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิเช่น วิชาแผนธุรกิจ 
วิชาการบริหารการตลาด เป็นต้น 
   นอกจากนั้น หลักสูตรได้มีรูปแบบการเรียนรู้จากการท าธุรกิจจริง โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท
จ าลอง” ด้วยการให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติและท าธุรกิจจริง 
      
        ส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามแผนการศึกษาซึ่งเป็น
นักศึกษาตกค้างในหลักสูตรเดิม และนักศึกษาที่มีการโอนย้ายหลักสูตร ทาง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการจัดท าการเทียบเท่ารายวิชาและเทียบโอน
รายวิชา โดยพิจารณาตามเกณฑ์และความเหมาะสม ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the 
stakeholders 
หลักสูตรได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรผ่านทางแผ่นพับและการประชาสัมพันธ์ผ่าน
กิจกรรม Road Show ของมหาวิทยาลัย ให้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียน โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน รวมทั้งเว็บไซด์ของวิทยาเขตและคณะ 
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ข้อก าหนดหลักสูตรถูกจัดท าขึ้นตามข้อก าหนดมาตรฐานคุณวุติระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในปี
การศึกษา 2558 ได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งในคู่มือนักศึกษาท่ีแจกให้นักศึกษาทุกคน 
โดยมีข้อก าหนดหลักสูตรโดยสรุป ดังนี้ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   
 
รหัสและชื่อหลักสูตร    ภาษาไทย:  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of  Business Administration Program 
in Business Development 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   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) 
 

จ านวนหน่วยกิตเรียนตลอดหลักสูตร 136  หน่วยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี 
ภาษาที่ใช้    ใช้ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10-20   
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
   บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร บริหารส านักงาน บริหารงานบุคคล และการบริหารโครงการ 
และสามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน นอกจากนี้ยัง
สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

(เสดงในหน้าที่ 2) 
 
ข้อก าหนดของรายวิชา 

ปรากฏใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามแบบฟอร์มของ สกอ. และมีการแจกให้แก่ผู้เรียนในวันแรกของการเรียน
ทุกรายวิชา พร้อมทั้งท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  
ตารางท่ี 3.5 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN3 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

        หลักสูตรพัฒนาธุรกิจได้ออกแบบรายวิชาและสาระวิชาในหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเสนอหลักสูตรผ่านกระบวนการตามข้ันตอนที่จ าเป็น
ครบถ้วน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554  (มคอ 2) ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วย หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปจ านวน 32 หน่วยกิต และหมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 92-95 หน่วยกิต 
โดยหมวดวิชาทั่วไปประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งกลุ่มนี้จะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั่วไป และกลุ่ม
วิชาเฉพาะ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาแกนและวิชาชีพนี้ จะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
เฉพาะด้าน  มีจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด จ านวน 136 หน่วยกิต จากจ านวนหน่วย
กิตรวมทั้งหมด หลักสูตรจะให้ความส าคัญกับหมวดวิชาเฉพาะมากท่ีสุดเนื่องจากเป็น
กลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและปรัชญาหลักสูตร 
      ในส่วนของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่เป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้น าเอามาปรับปรุงการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นการ
เรียนการสอนแบบ Active learning โดยรายวิชาส่วนใหญ่ ต้องจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน Active learning อย่างน้อย 15 ชม.ต่อรายวิชา และในรายวิชาพยายาม
สอดแทรกเอกสารประกอบการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือกระตุ้นนักศึกษาในการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

มคอ.2 หมวดที่ 2 ข้อ 2 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear 
       ตามโครงสร้างหลักสูตรได้มีการแบ่งหมวดวิชาเป็น 2 หมวด คือ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมหาวิทยาลัย ทางหลักสูตรได้มีการน ามาใช้โดยไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในส่วนของวิชาเฉพาะ ทาง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมวางแผน เพ่ือจัดรายวิชาให้กับอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยได้ชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยให้จัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่ก าหนดในมคอ.2 ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 

 - ตารางโครงสร้างหลักสูตร
ตามผลการเรียนรู้   
- มคอ.2 หมวดที่ 4 
- รายงานการประชุมสาขา 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสูตรได้มีการจัดแผนการเรียนใน 4 ชั้นปี โดยจัดล าดับตามความส าคัญของ
รายวิชาโดยเริ่มต้นจากวิชาพ้ืนฐานในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาแกนและกลุ่ม
วิชาชีพ ดังนี้ 
       - ปีการศึกษาที่ 1-2 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาโดยให้ความส าคัญกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และรองลงมาเป็นกลุ่มวิชาแกนพื้นฐานเบื้องต้น 
      - ปีการศึกษาที่ 3-4 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาโดยให้ความส าคัญกับ
หมวดกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก 

มคอ.2  
มคอ.3 
มคอ.4 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
      - ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาแผน
ธุรกิจ วิชาโครงงานวิจัยธุรกิจ และวิชาสัมมนา เพ่ือให้นักศึกษาได้บูรณการความรู้ที่
เรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3  
     - ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ทางหลักสูตรได้ออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยมีวิชาฝึกงาน ปัญหาพิเศษ และ สหกิจศึกษาให้นักศึกษาได้
เลือกเพ่ือนักศึกษาจะได้น าความรู้ทั้งหมดที่เรียนตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในวิชา
ดังกล่าวนอกห้องเรียน ในสถานการณ์จริงปัจจุบัน 
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ตารางแสดงรายวิชาที่แสดงถึงการตอบโจทย์ผลการเรียนรู้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

935-141 ทักษะการสื่อสาร /               
935-161 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ /               
935-162 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ  /               
935-266 ภาษาอังกฤษวิชาการ /               
935-267 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ /               
935-269 ภาษาอังกฤษผ่านการแสดง /               
935-361  การเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาอังกฤษ /               
935-461 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน /               
935-462 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน /               
935-123 ทักษะชีวิต     /           
935-146  สุขภาวะกายและจิต     /           
935-221 เอเชียศึกษา     /           
935-229 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1     /           
935-xxx พลศึกษา             /   
937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ       /         
937-194 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม         /         
926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ         /   / / 
926-114 บัญชีการเงิน         /   / / 
926-121  หลักการตลาด         /   / / 
926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์         /   / / 
926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร         /   / / 
926-232 การเงินธุรกิจ         /   / / 
926-244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ         /   / / 
926-301 พฤติกรรมองค์กร         /   / / 
926-307 การจัดการเชิงกลยุทธ์         /   / / 
926-342  การจัดการการด าเนินงาน          /   / / 
929-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตัน          /   / / 
929-104  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น          /   / / 
935-191 การใช้เครื่องใช้ส านักงาน       /         
937-104 คณิตศาสตร์ธุรกิจ       /         
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

937-204 สถิติธุรกิจ       /         
937-253 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ        /         
926-203 นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ         /   / / 
926-311 บัญชีบริหาร         /   / / 
926-321 พฤติกรรมผู้บริโภค         /   / / 
926-322 การบริหารการตลาด         /   / / 
926-338 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ         /   / / 
926-343 วิจัยธุรกิจ    /             
926-391 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจ             /     
926-401 สัมมนาการจัดการ /               
926-402 การเจรจาต่อรอง /               
926-404 การจัดการโครงการ         /   / / 
926-408 แผนธุรกิจ          /   / / 
926-409 ผู้น าและจริยธรรมธุรกิจ     /       /   
926-445 โครงงานวิจัยธุรกิจ         /   / / 

  - กลุ่มวิชาการจัดการ                 
926-206 การจัดการความรู้ในองค์กร           /     
926-237 การวิเคราะห์ทางการเงิน           /     
926-302 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง           /     
926-325 การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่           /     
926-327 การตลาดโลก           /     
926-336 หลักการลงทุน           /     
926-356 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทุนมนุษย์           /     
926-395 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์           /     
926-406 แรงงานสัมพันธ์           /     
926-424 การบริหารการค้าปลีก           /     
926-438 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน           /     
926-444 การจัดการคุณภาพและการเพ่ิมผลิตภาพ             /     
926-447        การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ           /     
926-492 
 

หัวข้อพิเศษทางการจัดการ            /     
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร                 
925-301 ธนกิจเกษตร           /     
925-311 หลักการตลาดสินค้าเกษตร           /     
925-312 ราคาสินค้าเกษตร           /     
925-321 เศรษฐศาสตร์อาหารและการเกษตร           /     
925-331 การจัดการธุรกิจเกษตร           /     
925-332 การจัดการธุรกิจฟาร์ม           /     
925-411 การค้าสินค้าเกษตรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ           /     
925-412 ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร           /     
925-441 การตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร           /     
925-442 การบริหารและการวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร           /     
925-443 การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจเกษตร           /     
925-491 นโยบายธุรกิจเกษตร           /     
925-492 วิสาหกิจสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน           /     
925-493 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจเกษตร           /     
925-301 ธนกิจเกษตร           /     
925-311 หลักการตลาดสินค้าเกษตร           /     
925-312 ราคาสินค้าเกษตร           /     
925-321 เศรษฐศาสตร์อาหารและการเกษตร           /     
925-331 การจัดการธุรกิจเกษตร           /     
925-332 การจัดการธุรกิจฟาร์ม           /     
925-411 การค้าสินค้าเกษตรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ           /     
925-412 ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร           /     
925-441 การตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร           /     
925-442 การบริหารและการวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร           /     
925-443 การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจเกษตร           /     
925-491 นโยบายธุรกิจเกษตร           /     
925-492 วิสาหกิจสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน           /     
925-493 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจเกษตร           /     

            - กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ                 
926-303      การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ           /     
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

926-333 การเงินระหว่างประเทศ           /     
926-407      การจัดการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ           /     
926-442 การน าเข้า-ส่งออก           /     
926-443    การขนส่งระหว่างประเทศ           /     
931-321 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ           /     
931-331 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ           /     
931-391 การจัดการพาณิชย์นาวี           /     
931-401 การจัดการองค์กรต่างวัฒนธรรม           /     
931-402 การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ           /     
931-421 กลยุทธ์ช่องทางการจ าหน่ายระหว่างประเทศ           /     
931-422 การโฆษณาและการส่งเสริมการจ าหน่ายระหว่างประเทศ           /     
931-477 กฎระเบียบและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ           /     
931-478 การจัดการการน าเข้า-ส่งออก           /     
931-479 สถานการณ์ปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ           /     
931-491 การจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ           /     
931-499 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจระหว่างประเทศ                     /     
926-300 การฝึกงาน / / /     / / / 
926-454   สหกิจศึกษา 1 / / /     / / / 

926-455  สหกิจศึกษา 2 / / /     / / / 



  

39 
 

แผนการเรียน 4 ปี โดยเรียงล าดับรายวิชาตามความส าคัญ 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขรายวิชา 
926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ 3(3-0-6)   
929-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3(3-0-6)   
935-123 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)   
935-141  ทักษะการสื่อสาร 3(3-0-6)   
935-161 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)   
935-191 การใช้เครื่องใช้ส านักงาน 1(0-2-1)   
935-229 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3)   
937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   

  รวม   20(17-4-39)   
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขรายวิชา 
926-114 บัญชีการเงิน* 3(3-0-6)   
926-121 หลักการตลาด* 3(3-0-6)   
929-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 3(3-0-6)   
935-162 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)   
935-146 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5)   
937-104   คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)   
xxx-xxx พลศึกษา 1(x-y-z)   

  รวม   19(x-y-z)   
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขรายวิชา 
926-232 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 

926-114 บัญชีการเงิน หรือ 
926-211 หลักการบัญชี 2 
หรืออยู่ ในดุ ลย พินิ จของ
สาขาวิชา 

926-244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6)   
926-342 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6)   
935-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ  1 2(x-y-z)   
937-194 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 3(3-0-6)   
937-253 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5)   
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)   

  รวม   20(x-y-z)   
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
เงื่อนไขรายวิชา 

926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6)   
926-301 พฤติกรรมองค์กร 3(3-0-6)   
926-311 บัญชีบริหาร 3(3-0-6) รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 

926-211 หลักการบัญชี 2 
หรือ 926-114 บัญชีการเงิน 
หรืออยู่ ในดุ ลย พินิ จของ
สาขาวิชา 

926-321 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 
926-322 ก า ร บ ริ ห า ร
การตลาด หรืออยู่ ในดุลย
พินิจของสาขาวิชา 

935-221 เอเชียศึกษา 3(3-0-6)   
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1 3(3-0-6)   

xxx-xxx วิชา
เลือกเสรี 2   

3(3-0-6) 
  

  รวม   21(21-0-42)   
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขรายวิชา 
926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)   
926-203 นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ 3(3-0-6)   
926-322 การบริหารการตลาด* 3(3-0-6) รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 926-

121  หลักการตลาด หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของสาขาวิชา   

935-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ  2 2(x-y-z)   
937-204 สถิติธุรกิจ* 3(3-0-6)   
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2  3(3-0-6)   

  รวม   17(x-y-z)   
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

เงื่อนไขรายวิชา 

926-307 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 
นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 3 หรืออยู่
ในดุลยพินิจของสาขาวิชา 

926-338    การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6) รายวิชาบังคับผ่านก่อน : 926-
322 การบ ริห ารการตลาด , 
926-114 บัญชีการเงิน หรืออยู่
ในดุลยพินิจของสาขาวิชา 

926-343 วิจัยธุรกิจ 3(3-0-6) รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 937-
204 สถิติธุรกิจ หรืออยู่ในดุลย
พินิจของสาขาวิชา 

926-402 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)   
926-391 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์

ส าหรับธุรกิจ 
3(3-0-6)   

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 3(3-0-6)   
  รวม                         18(18-0-36)   
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนฝึกงาน) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขรายวิชา 
926-401 สัมมนาการจัดการ 1(0-2-1) เ งื่ อ น ไ ข  :  นั ก ศึ ก ษ า ที่

ลงทะเบียนเรียนไปแล้วไม่น้อย
กว่า 100 หน่วยกิต หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของสาขาวิชา 

926-404 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)   
926-408 แผนธุรกิจ 3(3-0-6) เงื่อนไข : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 

4 หรืออยู่ ใน ดุ ลย พิ นิ จของ
สาขาวิชา   

926-409 ผู้น าและจริยธรรมธุรกิจ 3(3-0-6)   
926-445 โครงงานวิจัยธุรกิจ 3(0-9-0) รายวิช าบั งคั บ เรียนก่ อน  : 

926-343 วิจัยธุรกิจ หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของสาขาวิชา 

935-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3 2(x-y-z)   
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4 3(3-0-6)   

  รวม                                       18(x-y-z)   
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

เงื่อนไขรายวิชา 

926-300 การฝึกงาน 3(0-9-0)   
หรือ      

926-400 ปัญหาพิเศษ 3(0-9-0)   
  รวม                                       3(0-9-0)   
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขรายวิชา 
926-401 สัมมนาการจัดการ 1(0-2-1) เ งื่ อ น ไ ข  :  นั ก ศึ ก ษ า ที่

ลงทะเบียนเรียนไปแล้วไม่
น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือ
อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา 

926-404 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)   
926-408 แผนธุรกิจ 3(3-0-6) เงื่อนไข : นักศึกษาฐานะชั้นปี

ที่ 4 หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวิชา   

926-409 ผู้น าและจริยธรรมธุรกิจ 3(3-0-6)   
926-445 โครงงานวิจัยธุรกิจ 3(0-9-0) รายวิชาบั งคับ เรียนก่อน : 

926-343 วิจัยธุรกิจ หรืออยู่
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 จ านวน 
หน่วยกิต 

เงื่อนไขรายวิชา 

926-455    สหกิจศึกษา 2 5(0-15-0) รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน :  
926-454 สหกิจศึกษา 1 

 
รวม  (0-15-0)   
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 

of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs 
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by 
what methods. 

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

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

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

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

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

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

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

ตารางท่ี 3.7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN4 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well articulated 
and communicated to all stakeholders [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 4 
Teaching and Learning Approach 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
ปรัชญาหลักสูตรมีการก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ซึ่งได้แก่ มี
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสามารถในการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ  และ
ความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ มีจิตวิญญาณของการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งโดย ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรัชญา
การจัดการศึกษาและปณิธานของมหาวิทยาลัย ในส่วนของการเผยแพร่
ปรัชญาหลักสูตรนั้น ได้เผยแพร่ให้กับ stakeholders กลุ่มเดียวคือ นักเรียน 
โดยผ่านกิจกรรม Road Show 
 
ในด้านความสามารถภาษาอังกฤษมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษในรายวิชาส่วนใหญ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของรายวิชาใน
หลักสูตร 
 
ในด้านความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ในด้านความสามารถในการวิจัย มีการจัดรายวิชาวิจัยธุรกิจ และรายวิชา
โครงงานวิจัย 

ในด้านความสามารถของการเขียนแผนธุรกิจ โดยมีการจัดรายวิชาศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ และแผนธุรกิจ 

- มคอ.2 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
      การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งหมด   ทางหลักสูตรได้ออกแบบ
กิจกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั่วไปและเฉพาะด้านดังตาราง
กิจกรรมการเรียนการสอน 
       ก่อนเปิดภาคเรียนจะมีการประชุมสาขาร่วมกัน เพ่ือแบ่งรายวิชาและ
ก าหนดกิจกรรม Active learning ของรายวิชา และออกแบบกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี และมอบหมายคณาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ดูแล 
ดังต่อไปนี้ 
- ในด้านความสามารถภาษาอังกฤษ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
- ในด้านความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดอบรมและ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มคอ.2 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
- ในด้านความสามารถในการวิจัย มีการจัดรายวิชาวิจัยธุรกิจ และรายวิชา
โครงงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีรายวิชาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและ
รายวิชาแผนธุรกิจ 
-  ในด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทางหลักสูตรมีการออกแบบกิจกรรมตาม
ความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
- หลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาต้องมีการ commit การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning อย่างน้อยรายวิชาละ 15 ชั่วโมง 
และมีรายวิชาที่เพ่ิมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) เช่น 
รายวิชาวิจัย รายวิชาแผนธุรกิจ เป็นต้น  โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยผ่านการอบรม 
และเป็นเงื่อนไขในการประเมินผลงาน  
 - ทางหลักสูตรได้มีการสอดแทรกกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการบรรยาย
ดังนี้ 
   1. การจัดทัศนศึกษา ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาได้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง นอกจากทฤษฎี
ในห้องเรียน ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีในห้องเรียนเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ิม
การจดจ าให้กับนักศึกษาอีกด้วย 
   2. การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Active Learning ในห้องเรียน เพ่ือ
เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เป็นระบบ และมีกิจกรรมการเรียนรู้โดยศึกษา
ด้วยตนเอง อาทิเช่น การใช้กรณีศึกษา การวิพากษ์ การเรียนรู้สถานการณ์
จริง การน าเสนอในห้องเรียน  เป็นการพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมในการเสดง
ความคิดเห็น รวมถึงทักษะการสื่อสารให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน 
   3. กิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning มีทั้งกิจกรรมก่อน
เรียนและหลังเรียน รวมถึงมีรูปแบบการประเมินผลของกิจกรรม Active 
Learning ในแต่ละคาบของการสอน 
 
อีกทั้ง การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ในรายวิชา และการค านึงถึงปณิธานของพระราชบิดา ในการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ซึ่งกิจกรรมในหลักสูตรทั้งหมด 
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา 

มคอ.2 
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ตารางท่ี 3.9 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

โครงการ / ประเทศ (ถ้า
สามารถระบุได้) 

จ านวนนักศึกษานานาชาติ (คน) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน) 
ที่มีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนต่ า

กว่า 
4 สัปดาห ์

ที่มีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนตั้งแต่ 
4 สัปดาห์ขึ้นไป 

ที่มีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนเวลา

ต่ ากว่า 4 
สัปดาห์ 

ที่มีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนเวลา
ตั้งแต่ 4 สัปดาห์

ขึ้นไป 
- ไม่มี -     
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ตารางท่ี 3.10 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning) 

รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

926-111 ธุ ร กิ จ แ ล ะ
หลักการจัดการ 

50 - ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด      
- Case study and presentation 

926-112 ก า ร เ จ ร จ า
ต่อรอง  

50 - ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน  

 - แบบเน้นทักษะกระบวนการ      
คิด 
- Role play 
- Case study  
- Presentation 

926-151 ห ลั ก ก า ร
ตลาด 

50 - ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน        

 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- Case study and presentation 

926-141 การเงินธุรกิจ 50 - Presentation 

926-190 ก า ร ใ ช้
เครื่องใช้ส านักงาน 
 
 
 
 
 
 

100 ลงภาคสนาม 
 

926-190 การใช้เครื่องใช้
ส านักงาน 
 
 
 

100 - ลงภาคสนาม 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

926-211 น วั ต ก ร ร ม
และโอกาสทางธุรกิจ 

50 - ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน  

 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- Case study analysis 

926-251 พ ฤ ติ ก ร ร ม
ผู้บริโภค 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้  การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการ   
คิด 
-Case study 
- presentation 
 

926-213 ก ฎ ห ม า ย
ธุรกิจและภาษีอากร 

50 - แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคดิ 
- Case study and presentation 

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

50 - ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน  
- แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

  - แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
- Case study  
- presentation 

926-231 ก ารจั ด ก าร
การด าเนินงาน 

50 - แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- Case study analysis 

926-312 ภาวะผู้น าและ
จริยธรรมธุรกิจ 

50 - 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 

ลักษณะกิจกรรม 

     - Field trip 
- Case study  
- presentation 

926-311 ก ารจั ด ก าร
เชิงกลยุทธ์ 

50 - ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน  

 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
 - Case study analysis 

926-313  ก า ร ศึ ก ษ า
ความเป็นไปได้ของธุรกิจ 

50 - ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน   

 - แบบโครงงาน 
- แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 - แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
 - Presentation 

926-341 ก ารบ ริห าร
การเงิน 

50 - Presentation 
 

926-392 วิจัยธุรกิจ 50  - แบบโครงงาน 
 - แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
- Presentation 

926-351 ก ารบ ริห าร
การตลาด 

50 - ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- Case study and presentation 
 
 

926-493 การฝึกงาน 100 - ปฏิบัติ 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

926-411 แผนธุรกิจ 50 - ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน  

 - แบบโครงงาน 
 - แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด  
 - Presentation 

926-494 ปัญหาพิเศษ 50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้  การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
- แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
- Case study  
- presentation 

926-491 โครงงานวิจัย
ธุรกิจ 

50  - แบบโครงงาน 
 - Presentation 

926-496 สหกิจศึกษา 100 - ปฏิบัติ 

926-492 สั มมนาทาง
บริหารธุรกิจ 

100 - ปฏิบัติ วิชาชีพชีพเลือก   

926-495 เตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษาและ
ฝึกงาน 

50 - ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน  

 - แบบโครงงาน 
 - แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด  
 - projection 
 - project 
 
 
 

- กลุ่ ม วิ ช าการจั ดการ
ธุ รกิ จขน าดกลางและ
ขนาดย่อม 

  



  

43 
 

รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

วิชาชีพชีพเลือก   926 -212  ก ารจั ด การ
ความรู้ในองค์กร 

70 - แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
- แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
- การน าเสนอ 

- กลุ่มวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

  926-233 การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ 

50 - ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน  

  - แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
- Presentation-Case Study  
- Field Trip 

926-212 การจัดการ
ความรู้ในองค์กร 

70 - แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การน าเสนอ 

926 -241 การวางแผน
การเงินส่วนบุคคล 

50 - ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน  

 - แบบโครงงาน  
 - แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
- Presentation 

926-233 การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ 

50  - ใช้สื่ อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย ค้นคว้าใน
ชั้นเรียน  
 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

926-243 ต ล า ด แ ล ะ
สถาบันการเงิน 

50 - Presentation 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

  - Presentation -Case Study  
- Field Trip 

   

926-241 การวางแผน
การเงินส่วนบุคคล 

50 - ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน  

 - แบบโครงงาน  
 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
 - Presentation 

926-244 การวิเคราะห์
ทางการเงิน 

50 - Presentation 

926-243 ต ล า ด แ ล ะ
สถาบันการเงิน 

50 - Presentation 926-261 ผู้ประกอบการ
และการสร้างธุรกิจใหม่ 

50 - ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- Case study  
- presentation 

926-244 การวิเคราะห์
ทางการเงิน 

50 - Presentation 926 -262  ก ารจั ด การ
ธุ รกิ จขน าดกลางและ
ขนาดย่อม 

50 - ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้าในชั้นเรียน  
-Case study  
-presentation 

926-261 
ผู้ประกอบการและการ
สร้างธุรกิจใหม่ 

50 - ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย ค้นคว้า
ในชั้นเรียน 
 

926 -316  ก าร พั ฒ น า
ทักษะการบริหาร 

50 - 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 

ลักษณะกิจกรรม 

  - Case study  
- presentation 

   - แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
 - Case study analysis 

926-262 การจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

50 - ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย ค้นคว้า
ในชั้นเรียน  
- Case study  
- presentation 

926 -319 กลยุทธ์ การ
รับผิดชอบต่อสังคม 

50 - ใ ช้ สื่ อ / วิ ดี โ อ สั้ น ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 - แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
- Case study analysis 

926-316 การพัฒนา
ทักษะการบริหาร 

50 - ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย ค้นคว้า
ในชั้นเรียน  

 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
 - Case study analysis 

926-342 การวิ เคราะห์
หลักทรัพย์ 

50 - Presentation 

926-319 กลยุทธ์การ
รับผิดชอบต่อสังคม 

50 - ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย ค้นคว้า
ในชั้นเรียน  

 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
 - Case study analysis 

926-343 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ 

50 - Presentation 

926-342 การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ 

50 - Presentation 926 -344 การวางแผน
แ ล ะ ก า รค ว บ คุ ม ท า ง
การเงิน 

50 - Presentation 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

926-343 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับตรา
สารอนุพันธ์ 

50 -Presentation 926-361  การจัดการ
ความคิดสร้างสรรค์ 

100 -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

926-344 การวางแผน
และการควบคุมทาง
การเงิน 

50 -Presentation 926-363  การวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือ
การแข่งขันส าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 
-กรณีศึกษา 
รายงาน 
-การน าเสนอ 

926-361 การจัดการ
ความคิดสร้างสรรค์ 

100 -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 926-441  จริยธรรม
ส าหรับผู้บริหารทาง
การเงิน 

50 -Presentation 

926-363 การวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด
เพ่ือการแข่งขันส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 
-กรณีศึกษา 
รายงาน 
-การน าเสนอ 

926-452  การบริหาร
การค้าปลีก  

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 
  -แบบโครงงาน    
  -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation 
-Case Study 

926-441 จริยธรรม
ส าหรับผู้บริหารทาง

50 -Presentation 926-461  การจัดการ
ธุรกิจครอบครัว 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย
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การเงิน  ค้นคว้าในชั้นเรียน 

รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

     -กรณีศึกษา 
รายงาน 
-การน าเสนอ 
 

926-452  การบริหาร
การค้าปลีก  

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 
  -แบบโครงงาน    
  -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation 
-Case Study 

926-469  หัวข้อพิเศษ
ทางการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

50 -รายงาน 
การน าเสนอ หรือ 
Project-based learning 

926-461  การจัดการ
ธุรกิจครอบครัว 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 
-กรณีศึกษา 
รายงาน 
-การน าเสนอ 

- กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร   

926-469  หัวข้อพิเศษ
ทางการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

50 -รายงาน 
การน าเสนอ หรือ 
Project-based learning 

922-439  โลจิสติกส์และ
การจัดการโซ่อุปทาน 

50 -แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคดิ 
-Case study analysis 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

- กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร   926-223  พฤติกรรม
องค์การ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบโครงงาน 
-Presentation 
-Case Study 

922-439  โลจิสติกส์
และการจัดการโซ่
อุปทาน 

50 -แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Case study analysis 

926-234  การจัดการ
คุณภาพและการเพ่ิมผลิต
ภาพ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation  
- Case Study  
-Field Trip 

926-223  พฤติกรรม
องค์การ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบโครงงาน 
-Presentation 
-Case Study 

926-271  หลักการตลาด
สินค้าเกษตร 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ันเรียน  
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- Games 
- Case study 
- Group discussion & 
Presentation 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

926-234  การจัดการ
คุณภาพและการเพ่ิม
ผลิตภาพ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
- Case Study  
-Field Trip 

926-272 การจัดการ
ธุรกิจเกษตร  

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
-แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
- Case study 
- Debating 
- filed visit &Presentation 

926-271  หลักการ
ตลาดสินค้าเกษตร 

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

926-314  การวิเคราะห์
กระบวนการธุรกิจ
  

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation 
- Case Study 
- Field Trip 

926-272 การจัดการ
ธุรกิจเกษตร  

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
-แบบใช้ปัญหา 

  -Case study analysis 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

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

926-315  การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
 

926-314  การ
วิเคราะห์กระบวนการ
ธุรกิจ  

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation 
- Case Study 
- Field Trip 

926-317 การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและการ
แข่งขัน 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Case study analysis 

926-315  การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Case study analysis 

926-331 การจัดหาและ
การจัดซื้อในห่วงโซ่
อุปทาน 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 
  - แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Case study analysis 
 

926-317 การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

50 -ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
การอภปิราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  

926-332  การจัดการ
ของคลังสินค้า 

50 -ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Case study analysis 

  - แบบโครงงาน 
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
- Case Study 

926-331  การจัดหา
และการจัดซื้อในห่วงโซ่
อุปทาน 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 
  - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Case study analysis 
 

926-355  นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และการบรรจุ
ภัณฑ์ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
- แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
- Presentation 
-Case Study 

926-332  การจัดการ
ของคลังสินค้า 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 
 - แบบโครงงาน 
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
- Case Study  

926-371 นโยบายธุรกิจ
เกษตร 

50  -แบบโครงงาน 
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
- Debating 
- Presentation 
- Case study 

926-355  นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และการ
บรรจุภัณฑ์ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 
 

926-372 การจัดการ
ธุรกิจฟาร์ม 

55 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

  
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- Presentation 
-Case Study 

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- Assignment 
- Case study 
- filed visit &Presentation 

926-371 นโยบาย
ธุรกิจเกษตร 

50  -แบบโครงงาน 
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- Debating 
- Presentation 
- Case study 

926-373  การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและคุณภาพ
สินค้าเกษตร 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบโครงงาน 
- filed visit 

926-372 การจัดการ
ธุรกิจฟาร์ม 

55 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- Assignment 
- Case study 
- filed visit &Presentation 

926-431  การออกแบบ
และปฏิบัติการคลังสินค้า 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Case study analysis 

926-373  การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและคุณภาพ
สินค้าเกษตร 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบโครงงาน 
- filed visit 

926-432 การจัดการ
ระบบขนส่งและการ
กระจายสินค้า 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Case study analysis 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

926-431  การ
ออกแบบและ
ปฏิบัติการคลังสินค้า 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Case study analysis 

926-471 การบริหาร
ความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร 

50 -แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
- Presentation 
- Case study 
- Group discussion 

926-432 การจัดการ
ระบบขนส่งและการ
กระจายสินค้า 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Case study analysis 

926-472 การค้าสินค้า
เกษตรและข้อตกลง
การค้าระหว่างประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
- Assignment 
- Case study 
- Group discussion & 
Presentation 

926-471การบริหาร
ความเสี่ยงในธุรกิจ
เกษตร 

50 -แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- Presentation 

925-479 หัวข้อพิเศษทาง
ธุรกิจเกษตร 

50 -แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

  - Case study 
- Group discussion 

   

926-472 การค้าสินค้า
เกษตรและข้อตกลง
การค้าระหว่างประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- Assignment 
- Case study 
- Group discussion & 
Presentation 

- กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

  

925-479 หัวข้อพิเศษ
ทางธุรกิจเกษตร 

50 -แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

926-254  การวางแผน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน แบบ
โครงงาน 
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation 
-Case Study 

- กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

  926-281  การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

     

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation  -Case Study  
-Field Trip 

926-254  การวางแผน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน แบบโครงงาน 
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation 
-Case Study 

926-282 การเงินระหว่าง
ประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 
- แบบโครงงาน 
- แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation 
-Case Study  

926-281  การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน  
 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  -Case Study  
 -Field Trip 

926-284 กลยุทธ์การ
ตลาดโลก  

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ันเรียน 
 -แบบโครงงาน  
-แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
- Case Study 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

926-282 การเงิน
ระหว่างประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 
- แบบโครงงาน 
- แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation 
-Case Study  
 

926-353  การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation- 
-Case Study 

926-284 กลยุทธ์การ
ตลาดโลก  

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 
 -แบบโครงงาน  
-แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
- Case Study  
 
 
 

926-354  การตลาด
ธุรกิจบริการ 

50 

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation 
-Case Study 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

926-353  การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation- 
-Case Study 

926-356  นวัตกรรมการ
บริการและความ
สร้างสรรค์   

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation 
-Case Study 

926-354  การตลาด
ธุรกิจบริการ 

50 
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation 
-Case Study 

926-381  การขนส่ง
ระหว่างประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation 
 -Case Study  
 -Field Trip 

926-356  นวัตกรรม
การบริการและความ
สร้างสรรค์   

50 
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation 
-Case Study 

926-382 การจัดการ
องค์การต่างวัฒนธรรม 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ันเรียน  
-แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการคดิ 
-Presentation 
-Case Study  
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ

สอนแบบเชิงรุกใน
รายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

926-381  การขนส่ง
ระหว่างประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation 
 -Case Study  
 -Field Trip 

926-383 กฎระเบียบและ
นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
-แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation  
- Case Study  

926-382 การจัดการ
องค์การต่างวัฒนธรรม 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
-แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation 
-Case Study  

926-384 การเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
-แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation  
-Case Study  

926-383 กฎระเบียบ
และนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ 

50 -ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
การอภปิราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
-แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน  

926-386 การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

50 -ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
-แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
- Case Study 

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
- Case Study 

926-384 การเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
-แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
-Case Study  
 

926-387  การจัดการ
พาณิชย์นาวี 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation  
-Case Study  
 -Field Trip 

926-386 การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
-แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
- Case Study  
 

926-481  หลากมุมมอง
เรื่องธุรกิจโลก 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 
- แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation  
- Case Study  
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

926-387  การจัดการ
พาณิชย์นาวี 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
-Case Study  
 -Field Trip 

926-482  การน าเข้า-
ส่งออก 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation  
-Case Study  
-Field Trip 

926-481  หลาก
มุมมองเรื่องธุรกิจโลก 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 
- แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
- Case Study  

926-483 การจัดการ
ธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิด 
-Presentation  
- Case Study  
-Field Trip 

926-482  การน าเข้า-
ส่งออก 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

  -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
-Case Study  

926-489  หัวข้อพิเศษ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ันเรียน  
-แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  - แบบเน้นทักษะกระบวนการคดิ 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 
รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก 

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

  -Field Trip   -Presentation 
-Case Study 

926-483 การจัดการ
ธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  

 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation  
- Case Study  
-Field Trip 

   

926-489  หัวข้อพิเศษ
ทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

50 -ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน  
-แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
-Presentation 
-Case Study  
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ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน ปี 2560 

โครงการ 
ผลการเรียนรู้ 

ความรู้และทักษะทั่วไป ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 

โครงการทักษะการใช้เครื่องมือการจัดการ   

โครงการประกวดแผนการตลาด (926-322) 
  

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft 
  

โครงการดูงานสถานประกอบการและประกวดผลงาน 
(926-442) 

  

โครงการนักธุรกิจน้องใหม่   

โครงการอบรมการเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาธุรกิจเกษตรและ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร 

  

โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเลือกสถานที่
ฝึกงานและการท าสหกิจ 

  

โครงการบ่มเพาะนักศึกษาพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่   

โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา
หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ 

  

โครงการดูงานสถานประกอบการและประกวดผลงาน 
(926-442) 

  

โครงการส ารวจวิถีตลาดสินค้าเกษตร 
  

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มวิชาชีพเลือก   

โครงการศึกษาดูงานการขนส่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ Learning by 
Visiting #2018 

  

โครงการดูงานรายวิชา International Trade 
  

โครงการประมวลความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  

โครงการปัจฉิมสาขาพัฒนาธุรกิจ 
  

โครงการพี่บัณฑิตคืนถ่ิน 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

2. 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes 
หลักสูตรได้มีการก ากับการการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้าน 
โดยมีการก าหนดสัดส่วนการให้คะแนนตามที่ ระบุไว้ใน มคอ .3 
และ 4  มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เป็นจ านวนร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมดโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  และมีการรายงาน
การประ เมิ น ผลการ เรี ยน รู้ ต ามกรอบ มาตราฐานคุ ณ วุ ติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ 5 และ มคอ 6 ของทุกรายวิชา 

- มคอ.3 
 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading are explicit and communicated to students 
- มีการก าหนดสัดส่วนการให้คะแนน และระบุ Timeline ไว้ใน 
มคอ.3 และมคอ.4 และมีการสื่อสารให้นักศึกษาทราบตั้งแต่คาบ
แรก ทั้งนี้ในบางรายวิชาได้ให้นักศึกษามามีส่วนร่วมในการก าหนด
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
ตัดเกรดเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย คือ ซึ่งรายวิชาใน
หลักสูตรใช้หลักการอิงเกณฑ์  เว้นแต่บางรายวิชาที่มีนักศึกษา
จ านวนมากและมีการกระจายคะแนนของนักศึกษา จะใช้หลักการ
อิงกลุ่ม ทั้งนี้แต่ละรายวิชาจะชี้แจงส่วนประกอบของคะแนนต่างๆ 
ไว้อย่างชัดเจน ใน มคอ .3-4  ทั้ งนี้อาจารย์ประจ ารายวิชาจะ
ด าเนินการแจ้งเกณฑ์การประเมินและก าหนดการประเมินให้
นักศึกษาทราบในคาบแรกของแต่ละรายวิชา 

- มคอ.3, มคอ. 4  

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
- มีการก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ชัดเจนในแต่ละรายวิชา 
โดยเครื่องมือในการประเมินผลนักศึกษา ทางหลักสูตรได้มีการ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน มคอ .3  
โดยใช้ เครื่องมือเป็น เกณฑ์ ในการให้คะแนนตามตารางการ
ประเมินผลแบบเกรด ทั้งนี้เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการประเมิน
และตรวจสอบโดยประธานหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
-มีการก าหนดวันส่งคะแนนหลังจากมีการสอบกลางภาค/ปลาย
ภาค อย่างชัดเจนตามปฏิทินการส่งเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการ

- มคอ.3 
-ระบบสารสนเทศนักศึกษา(ดูผลการเรียน) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
สอน ประจ าภาคการศึกษานั้นๆ   
-ในส่วนของการประเมินระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าในแต่ละรายวิชาจะท าการ feedback ให้นักศึกษา
ทราบเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น มีการถามตอบ
ระหว่างเรียน ทดสอบย่อย แจ้งผลการทดสอบ แบบทดสอบก่อน
เรียน ระหว่างและหลังเรียน  การวิพากษ์ การน าเสนอหน้าชั้น
เรียน เป็นต้น 
- อาจารย์ผู้สอนได้จัดจ านวนชั่วโมงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-6 
ชั่วโมงเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าพบ ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาในการ
เรียนการสอนเฉพาะราย   
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
- มีการ feedback ให้นักศึกษาโดยการการเฉลยแบบฝึกหัด 
comment จากการที่นักศึกษาน าเสนอผลงาน กิจกรรมกลุ่ม 
 

- มคอ.3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
หลักสูตรได้แจ้งให้นักศึกษาทราบกระบวนการอุทธรณ์ผลการศึกษา
ให้นักศึกษาทราบตั้งแต่วันปฐมนิเทศ และนักศึกษาสามารถ
รับทราบผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ คู่มือนักศึกษา เว็ปไซด์งานทะเบียน 
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนได้แจ้ง
ให้นักศึกษาทราบในแต่ละรายวิชา  โดยนักศึกษาสามารถอุทธรณ์
ผลการศึกษา โดยยื่นค าร้องขอดูคะแนนที่ฝ่ายทะเบียน จากนั้นฝ่าย
ทะเบียนจะติดต่อมายังคณะ คณะจะติดต่อไปยังหัวหน้าสาขาวิชา 
เพ่ือให้ผู้สอนแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และชี้แจงการใช้
คะแนน  หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้ พิจารณาและแจ้งผลการ
อุทธรณ์ให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล 

- ใบรายงานระหว่างภาคของทุกรายวิชา 
- แบบฟอร์มค าร้องทั่วไป 
- บันทึกข้อความที่มอ. 991.2/3628 ลงวันที่ 8 
ธั น ว าค ม  2559 เรื่ อ ง  ขอส่ งขั้ น ต อน การ
ด าเนินงานการขอแก้ไขล าดับคะแนน  
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic 
staff will be able to: 

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service 
     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 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นจากฝ่ายนโยบายและแผน
ท าการวิเคราะห์ปริมาณงานและก าหนดอัตราที่เหมาะสม หลังจากนั้นคณะท าการ
ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความต้องการกลับไปยังฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนงาน
จะท าการประมวลการวิเคราะห์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการอัตรากาลังและค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
กรอบอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี หากเห็นชอบเข้าสู่ที่ประชุม ก.บ.ม. หลักจากนั้นเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และกองแผนงานจัดท าข้อมูลการจัดสรรอัตราก าลังประจ าปี
ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ(ต าแหน่ง + งบประมาณส าหรับการจ้าง) และน าเข้าสู่ ที่
ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้ง และกระบวนสุดท้ายจะให้คณะด าเนินการตามกระบวนการ
สรรหาคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้าปฏิบัติงานต่อไป ดังแสดงกระบวนการขั้นตอนใน
หลักฐาน 
 

     ส าหรับหลักสูตรได้ให้คณาจารย์ในหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ เพ่ือให้แต่ละท่านวางแผนการท างานใน
สายวิชาการและมอบหมายงานตามแนวทางที่แต่ละท่านเลือก เช่น เน้นสอน และเน้น
วิจัย ซึ่งภาระงานสอนของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไป   อีกทั้ง หลักสูตรฯ วางแผน
อัตราก าลังภายใต้กรอบนโยบายของวิทยาเขตฯ 

 

- กระบวนการวิ เคราะห์
อัตรากาลั งบุ คลากรสาย
วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
-ประกาศรับสมัครอาจารย์ 
โดยงานบุคคลของวิทยาเขต 

-ผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง
โดยงานแผนและนโยบาย
ของวิทยาเขต 

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  
 

หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม FTE 

Student เทอม 1 เทอม 2 รวม 

บธ.บ.พัฒนาธุรกิจ - - - 
           

357.44 

 

 

ผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง
จากหลักสูตรและงานแผน
และนโยบายของวิทยาเขต 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion  
are determined and communicated 
      การด าเนินงานของหลักสูตรได้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังและความขาดแคลนของ
หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งเมื่อได้ผลในส่วนของศาสตร์
ด้านของความขาดแคลนแล้ว ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการร่วมกันก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะด้านตามศาสตร์ความขาดแคลน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวได้น าส่งให้กับ
ทางส่วนกลางของวิทยาเขตเพ่ือด าเนินการต่อไป  

การสรรหาบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย โดย
ค านึงถึงสมรรถนะ         ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่ง
คณะ/หน่วยงานเจ้าของอัตรามีการก าหนดคุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก กรอบภาระ
งานที่ รับผิดชอบ พร้อมแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกที่มีความรู้         
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ทั้งนี้ การด าเนินการสรรหาเป็นไปตามประกาศเรื่อง
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (ตามเอกสาร
แนบ) มีวิธีการพอสังเขป ดังนี้ 

1. ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบคัดเลือก 

2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก 

5. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่  

 
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและความโปร่งใส 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน เพื่อ
ด าเนินการสรรหาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย 

1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 

 
- ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์เรื่อง หลักเกณฑ์การสรร
ห า  แ ล ะ ก า ร คั ด เลื อ ก
พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ขั้นตอนการปฏิบั ติ งาน
เรื่องการสรรหาบุคลากร
สายวิชาการ 
-ประกาศรับสมัครโดยงาน
บุคคลของวิทยาเขต 
-เกณฑ์การสัมภาษณ์จาก
หลักสูตรและส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย 
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เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว  
เป็นกรรมการ 
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 

2. มีการก าหนดภาระงานของต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่ใช้ใน
การสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร 
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และมี
ระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 
5. กระบวนการด าเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน                  
ซึ่งพิจารณาจากภาระงานการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารและงาน
อ่ืนๆ                     โดยบุคลากรจะต้องจัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ 
TOR Online เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ทั้งนี้ กระบวนการจัดท าข้อตกลงภาระงาน 
จะช่วยให้บุคลากรได้วางแผนและบริหารจัดการการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงคณะจะได้มีการวางแผนก าลังคนในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย 

 โดยหลังจากที่ครบก าหนดที่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน (หลังจากท า
ข้อตกลงภาระงานครบ 6 เดือนแล้ว) บุคลากรจะต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ในระบบ HR-MIS และ TOR Online เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเห็นชอบรายงานผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากนั้นจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีการแยกตามสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมเนื่องจากภาระงานของ
บุคลากรแต่ละสาขาวิชา มีความแตกต่างกัน 

 โดยหลักเกณฑ์การประเมิน การค านวณผลการประเมิน ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

กระบวนการการประเมิน และวัดผลการด าเนินของบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ

- ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ เรื่ อ ง  ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ
วิธีการประเมินราชการของ
ข้ า ร า ช ก า รพ ล เรื อ น ใน
สถาบั น อุดมศึกษา พ .ศ . 
2559 
- ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ เรื่ 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
ร ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 
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ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้  
1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตาม
ปีงบประมาณ ดังนี้ 
      ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 
     
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
     2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
     ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89 
     ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 
     ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69 
     ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง  คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60 
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
     4.1 ระดับท่ี 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ 
     4.2 ระดับท่ี 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
คณะหรือหน่วยงาน 
     4.3 ระดับท่ี 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง มี
ดังนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ประชุมบุคลากรเพ่ือให้รับทราบเกณฑ์การประเมินและเปิดโอกาสให้บุคลากร
ซักถามหัวข้อที่สงสัย 
3. ประกาศหลักหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. จัดท าข้อต าลงภาระงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน 
6. บุคลากรปฏิบัติตามท่ีได้ท าข้อตกลงภาระงานไว้ 
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7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 
8. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คะแนนการประเมินร่วมกัน
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
9. ประกาศผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ และให้ผู้ประเมินลงนามรับทราบ 
10. ประกาศผู้ที่ได้ผลคะแนนในระดับดีเด่นและดีมากให้ทราบโดยทั่วกัน 
11. น าผลคะแนนประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง  
 
ส าหรับกระบวนการประเมินการสอน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบันก าหนด ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
ประกอบด้วย 

1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่าต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ 
3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
โดยผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอน ซึ่ง

อาจขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 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 โดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น และก าหนดเส้นทางความเชี่ยวชาญ
ระดับบุคคล(สอนหรือวิจัย) เพ่ือผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท างานในด้านต่างของ
บุคลากรสายวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
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โครงการ/กิจกรรมที่จัด วันจัดโครงการ 

การศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการ ณ จังหวัดเชียงใหม่          
จังหวัดเชียงราย 

มิถุน ายน  - กรกฎาคม 
2560 

พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตรต่อเนื่อง) 2 2  มี น า ค ม  - 1 9 
มิถุนายน 2561 

  

 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอ่ืนๆ อีก อาทิ 

 - โครงการ Ph.D. 50% 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 

 - โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  

 - การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการ
ของบุคลากร) 

 - การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภ า ว ะ อ ง ค์ ก ร  เ พ่ื 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
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                            วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 ด้านในช่วงระหว่าง
เดือน สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้ 

 - กิจกรรมแผนที่ชีวิต (Happy Money) 

 - กิจกรรมห้องเรียนสร้างสุข (Happy Soul/ Happy Heart) 

 - กิจกรรมมื้อนี้ไม่มีโรค (Happy Body/ Happy Brain) 

 รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์กร เพ่ือสร้างความสุขในการท างานให้แก่บุคลากร อีกด้วย  

ส าหรับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
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ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้ว ดังนี้ 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าเก้าปี 
2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าห้าปี 
3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสองปี 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติ

หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
ต าแหน่งศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่

ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
 
 
 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service 

 

ระบบการให้รางวัลและการยกย่องบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติคุณและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัลเนื่องใน

โอกาสวันส าคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 

1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท 

2) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 30,000 บาท 

3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 บาท 

 

 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
 - คณาจารย์ในหลักสูตรได้มีการจัดท าวิจัยในหัวข้อ เรื่องการสร้างแบรนด์ทางการ
ท่องเที่ยวพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)และส านักส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณาจารย์ในหลักสูตร
ได้จัดท างานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ สุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัชชประภาผ่านสื่อการตลาดแบบดิจิตอล โดยได้รับทุนจาก
แหล่งภายนอก คือ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors      
Associate/ 
Assistant Professors 

     

Full-time Lecturers 1 4 5   

Part-time Lecturers      

Visiting Professors/ 
Lecturers 

     

Total      
 
การรับสมัครอาจารย์และการคัดเลือกอาจารย์ ด าเนินการโดยสาขาวิชาและหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิ

และสาขาวิชาที่ต้องการและส่งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศรับสมัครตามระบบของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งทั้ง
การสัมภาษณ์ผู้ที่ยื่นสมัคร โดยคณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รวมทั้งหัวหน้าสาขาและประธานหลักสูตรจะร่วม
เป็นกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกคณาจารย์ใหม่ด้วย อาจารย์ใหม่ทุกคน จะต้องเข้าร่วมการรับปฐมนิเทศและการ
อบรมด้านวิชาการและการสอนที่จัดโดยมหาวิทยาลัย การประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการใช้ระบบผลการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย งานสอน งานบริการวิชาการ งานบริหารและอ่ืนๆ 
 การพัฒนาอาจารย์มีการก าหนดรายละเอียดแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย การสนับสนุนอาจารย์ในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์ตลอดทั้งเข้าร่วมเสดงผลงานและการประชุมวิชาการ และทางคณะได้จัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรให้อาจารย์แต่ละท่านพัฒนาตนเองตามสาขาที่วิชาที่มีความสนใจ 
 

 
Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

2558 6 3886  

2559 5 15,222 422.83   

2560 5 4,797 384.36 

2561    
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Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2557       

2558       

2559       

2560  4   4 0 

2561  1     
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

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

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 7  
Support Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

7.3 Competences of support staff are 
identified and evaluated [3] 

       

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [4] 

       

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

       

Overall opinion        
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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 เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 
ระดับช านาญการ  ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้ 

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

ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 
 

 

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

 
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน มีดังต่อไปนี้ 
 1. แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการสรรหาและคัด เลื อกบุคคล ประกอบด้วย
คณะกรรมการ จ านวน 3-5 คนดังนี้ 
     1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ 
     1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
     1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
 2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการ
สรรหาและคัดเลือก 
 3. ด าเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั่วไปและด าเนินการคัดเลือก
ตามวิธีการ ดังนี้ 
     3.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ  
     3.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์            ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 

 
 

- ประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหา
และการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
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7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
กระบวนการประเมินและวัดผลการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
1) รอบการประเมิน  ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตาม
ปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31กรกฎาคม 
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
     2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  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  ก าหนดให้มีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 
     4.1 ระดับที่ 1  ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล จ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ  
     4.2 ระดับที่ 2  ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ จ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป พิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและให้
ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่าง
ชัดเจน ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิง
สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ ดังนี้ 
             1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณ
บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
             2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการ
ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ 
             3. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผ้อื่นเป็นส่วน
หนึ่งของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษา
สัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม 
             4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ 
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ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้
เกดิผลสัมฤทธิ์ 
            5. การม่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการสายสนับสนุน ดังนี้ 
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตาม
พจนานุกรมสรรถนะของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) จ านวน 
3 ข้อ  
บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 
ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ 
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน  คือ
บริหารงานบุคคล งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  
- การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของ
บุคลากร) 
- โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 
- โครงการส่งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอต าแหน่ง/การศึกษาต่อ) 
- กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

 

http://office.surat.psu.ac.th/person/
http://www2.surat.psu.ac.th/index.php?name=aboutus&file=department
http://admin.surat.psu.ac.th/
http://admin.surat.psu.ac.th/
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สมรรถนะเฉพาะทางของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งแบบการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะ
ทางให้กับรายบุคคล แบบรายกลุ่มตามสายงาน และแบบรวมที่ทุกคนต้องเข้าฝึกอบรม 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการก าหนดชั่วโมงการเข้า
ร่วมอบรม เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับ
บุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถ
เข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
 
 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการน าระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการประเมินผลผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุน ตามเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าผลประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ใน
การบริหารค่าตอบแทน และมีการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากร
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบ
ด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ 
เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี นอกจากนี้ได้มี
การน าผลประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนา
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 ประจ าปีการศึกษา 2559 อยู่ใน
ระดับ 3.93 
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Number of Support staff 

ปีการศึกษา 2560 (เดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) 

รวม มัธยมศึกษ
า 

ปวส
. 

ปริญญา
ตรี ปริญญาโท 

ปริญญา
เอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0 3 9 1 0 13 

บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 0 17 3 1 21 

บุคลากรด้านงานบริหาร 6 5 55 8 0 74 

บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา 0 0 11 5 0 16 

บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา 0 0 8 1 0 9 

รวม 
6 9 102 19 1 

13
7 
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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 well-
being. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and 
up-to-date 
ก าหนดแผนการรับนักศึกษา (จ านวนที่นักศึกษาที่จะรับในแต่ละปี
ตามเล่ม มคอ.2) 
หลักสูตรมีการก าหนดนโยบายในการรับนักศึกษาอย่างชัดเจน 3 
ระบบ คือ ระบบการรับตรงและโควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ ระบบการรับบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ระบบกลาง (Admission) และระบบวิธีพิเศษซึ่งด าเนินการโดยวิทยา
เขต ได้แก่ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง โครงการตั้งใจดีมีที่ เรียน 
โครงการเพชรนครินทร์ และโครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลา
นครินทร์  ซึ่ งได้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไปตาม
ด าเนินการประชาสัมพันธ์Roadshowไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ 
และมีการโรงเรียนต่างๆในภาคใต้ด้วย โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูล
ทุกปี 
 
นอกจากนั้นแล้วทางหลักสูตรได้ด าเนินการในส่วนของการจัด Road 
Show เฉพาะของหลักสูตรเอง โดยก าหนดเส้นทางและโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายเอง ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ 

มคอ.2 
 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
คุณสมบัติเบื้องต้นจะพิจารณาตามคุณสมบัติตาม มคอ.2 โดยจะมี
การทบทวนวิธีการด าเนินงานและยืนยันเกณฑ์การรับนักศึกษาทุกปี 
ในส่วนของการรับนักศึกษาโควตาพิเศษในโครงการต่างๆ ที่รับ
นักศึกษานั้น ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การรับ
นักศึกษาในแต่ละโครงการที่แตกต่างกันไป และมีการกลั่นกรองใบ
สมัครของผู้มีคุณสมบัติก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์  โดยกรรมการแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดกลั่นกรองใบสมัคร 
และชุดสัมภาษณ์ ซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นคณาจารย์ในหลักสูตร 
ในส่วนของการรับนักศึกษาโดยวิธี Admission และรับตรงนั้น ทาง
กรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาโดย
ก าหนดคะแนนตามรายวิชาที่เลือกสอบ และการสัมภาษณ์นักศึกษา 
จะเป็นคณาจารย์ในหลักสูตร 

มคอ.2 
เกณฑ์การรับนักศึกษาในโครงการต่างๆ  
เกณฑ์การรับนักศึกษาในการรับตรงและ 
Admission 
 
 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and 
workload 
ในระบบฐานข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนในหลักสูตรจะมีระบบ
ติดตามการพัฒนาการเรียน คือ ระบบ MIS  ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่

ระบบสารสนเทศอาจารย์และนักศึกษา 
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ละท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษาของ
นักศึกษาในที่ปรึกษาได้ทุกคน ซึ่งนักศึกษาที่อยู่ในสถานะปกติ 
สามารถลงทะเบียนเรียนเองได้ 
แต่หากนักศึกษาคนใดมีผลการเรียนที่ต่ ากว่า 2.00 มีระบบการ 
Lock การลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่เรียนอ่อน คือ ได้เกรดต่ า
กว่า 2.00 (Critical)  ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวต้องมาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาในการลงทะเบี ยน เรียน ซึ่ งในการ
ลงทะเบียนเรียนนั้น นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า
ปกติ  อาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะท าการปลดล็อกให้ 
ในส่วนของหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดย
มีการจัดโครงการสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี 
โดยในแต่ละภาคการศึกษานั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจะพบนักศึกษา
อย่างน้อย 2-3 ครั้ง  แต่ในส่วนของนักศึกษาที่มีปัญหาอาจารย์ที่
ปรึกษาอาจจะเรียกพบเป็นการส่วนตัวซึ่งอาจจะมากกว่า 3 ครั้งได้   
โดยในส่วนของกิจกรรมสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุก
ชั้นปีนั้น จะเป็นกิจกรรมของการพูดคุย ให้ค าปรึกษา หาแนวทาง
แก้ปัญหาให้กับนักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน การท ากิจกรรม และ
อ่ืนๆ ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความใกล้ชิดและนักศึกษาเข้าถึง
อาจารย์ที่ ป รึกษาได้ ง่ ายขึ้ น โดยกิจกรรมดั งกล่ าว  มี การวัด
ประสิทธิภาพของนักศึกษาที่เข้าเรียนในทุกโครงการในปีที่ผ่านมา
อย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นักศึกษา แบบประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability 
กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ งานท า 
ด าเนินงานโดย งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนา
นักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  
สนับสนุนกิจกรรม  Non – Academic ให้นักศึกษาทั้ ง 2 คณะ 
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ  โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  
        งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดโครงการ / กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  ทั้งทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต  เพ่ือเสริมสร้าง
และปลูกฝังนักศึกษา  วินัยนักศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  หน้าที่
ของการเป็นพลเมืองที่ดี  รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านการเรียน การประกอบอาชีพ  และการศึกษา
ต่อ และท าหน้าที่ ในการให้ค าปรึกษา แนะน า   และจัดระบบ
สวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา 
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ตลอดจนประสานงานในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรม
ของชมรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาสังคม  และบ าเพ็ญ
ประโยชน์  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านสุขภาพและพลานามัย  
โดยด าเนินกิจกรรม / โครงการผ่าน กระบวนการหลัก ดังนี้  
1 กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
       -โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
        - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
2.กระบวนการในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมใน
การด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 
        -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
        - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน 
        - โครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา  
        - โครงการเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   
3. กระบวนการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 
       - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น า ผ่านโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (Leader Camp) และ
การท างานร่วมกันกับองค์กรอย่างมีส่วนร่วม  
    - โครงการเวทีคุณภาพ  
 -  สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรกิจกรรม  
 4.เตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวสู่โลกแห่งการท างาน  
- โครงการท างานเป็นก็เป็นสุข 
-โครงการนัดพบแรงงาน 
-โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
-โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้บัณฑิต
เพ่ือสนับสนุนการท างาน) 
 
ในส่วนของหลักสูตรกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมหารือ
เพ่ือจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม เช่น 
โครงการบ่มเพาะนักศึกษาพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการให้ความรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใน
รายวิชาของหลักสูตร 
 
แผนโครงการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรตาม
ชั้นปี 
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เกี่ยวกับกลุ่มวิชาชีพเลือก โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกงาน
และสหกิจ โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft โครงการ
ปัจฉิมสาขา โครงการกีฬาสัมพันธ์ โครงการ Meeting and byenior  
และโครงการสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา เป็นต้น ใน
ส่วนของรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรนั้น ทั้งวิชาชีพและวิชาแกน 
อาจารย์ผู้สอนได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชาด้วย
เช่นกัน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เพ่ิมเติมมากยิ่งข้ึน 
 
นอกจากนี้แล้วทางหลักสูตรได้มีการจัดส่งนักศึกษาไปแข่งขัน และ
ประกวดต่างๆ เช่น การจัดประกวดการเขียนแผนการตลาดของ AIS    
โครงการ “PSU Startup Idea Challenge ได้รับรางวัลชนะเลิศ
และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งระดับประเทศ  
 
 
นอกจากนี้ งานพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการเพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจและบริบท
ทางสังคม โดยการจัดการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการจินตปัญญาศึกษา เพื่อการดูแลสุขภาวะเป็นองค์รวม ทั้ง 
กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้  

1. โครงการปลูกเพาะรัก  กิจกรรมที่รุ่นพ่ี ซึ่งเคยผ่าน
กิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ ได้ร่วมกันปลูกดอกไม้ ด้วยวิถี
เกษตรธรรมชาติ เพ่ือเตรียมดอกไม้ไว้ให้น้องๆ ปี1 ที่จะ
เข้ามาได้ใช้ในการเรียนจัดดอกไม้  

2. โครงการศิลปะแห่ งชี วิต  รู้จั กตน เอง เข้ าผู้ อ่ืน 
กิจกรรมส าหรับการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต
มหาวิทยาลัยให้ แก่น้องๆ ปี  1 ซึ่ งกิจกรรมจะถูก
ออกแบบให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การจัดดอกไม้โคริกะ 
เชื่อมโยงสู่การมองเห็นความงามในตนเองและผู้อ่ืน  

3. โครงการต้นกล้าจิตอาสา กิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา สู่วี
ถีเกษตรธรรมชาติ : แปลงผักชาวหอ ปุ๋ยหมักเกษตร
ธรรมชาติ 

4.  โครงการโคริงกะ จัดดอกไม้จัดใจ  บูรนาการกับ



 

91 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
รายวิชา ชีวิตและความสุข ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรี ที่
นักศึกษาที่มีความสนใจจะมาลงเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต ในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมอย่างมี
ความสุข  

5. โครงการพัฒนาแกนน าด้านจินตปัญญาศึกษา  เป็น
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้ เป็น
กระบวนกร หรือผู้ช่วยกระบวนกรในการจัดกิจกรรมจัด
ดอกไม้จัดใจ เป็นการเพ่ิมก าลังพลในการท างาน ไป
พร้อมๆกับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีสนใจ 

6. โครงการจินตปัญญาสัญจร กิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษา บุคลากรในต่างวิทยาเขตได้เรียนรู้ศิลปะแห่ง
ชีวิต จัดดอกไม้จัดใจ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก 
หลายๆวิทยาเขตได้น าไปปรับประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 

7. กิจกรรม active learning บูรณาการและประยุกต์ใช้
ดอกไม้โคริงกะในการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 

8. จัดโครงการสัมมนาการเสริมสร้างสุขภาพด้วยวิธี
เกษตรธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ทฤษฎีและหลักการ
เกษตรธรรมชาติ การฝึกปฏิบัติตามกระบวนการปลูก
พืชผักตามหลักเกษตรธรรมชาติ  

9. และการฝึกปฏิบัติวิธีการธรรมชาติ (การท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ย
พืชสด/การท าสมุนไพรน้ าสบู่จับใบ/ปุ๋ยน้ าชีวภาพ/น้ า
สกัดชีวภาพ/การเตรียมดิน/การเพาะกล้าในกระบะ/
การคลุมดิน) โดยบูรนาการกับรายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

10. โครงการตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้หลักธรรม ณ สวนโมกขพลาราม อ ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี 
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11. โครงการอาณาปาณสติเพ่ือชีวิตร่มเย็น : เป็นกิจกรรม

เพ่ือการฝึกการเจริญสติ โดยใช้หลักอาณาปาณสติ  

 

 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as 
well as personal well-being 
กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัดสวัสดิการด้าน
สุขภาพ ด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน
ภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 
คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ  โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  
ด้านให้ค าปรึกษา    
     หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 
 
การดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านสุขภาพกาย ด้าน
จิตใจ และบริบทด้านสังคม 

กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัด
สวัสดิการด้านสุขภาพ ด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กอง
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวม
ศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  non – academic 
ให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  โดยมี
โครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  

 หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 
บริการให้ค าปรึกษา 
   เมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การ
ปรับตัว ครอบครัว เพื่อนและอ่ืนๆอีกมากมาย ก าลังหาทางออก
ต้องการคนช่วยคิด มีขั้นตอนการรับบริการดังนี้  
ขันตอนการรับค าปรึกษา  
1. เลือกช่องการรับบริการ 

– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  

ระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยอาจารย์ในหลักสูตร 
 
มีห้องสมุด 
 
ระบบ Wi-Fi 
 
มีการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

mailto:thidarat.w@psu.ac.th


 

93 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
– Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท ์: 077-355040 ต่อ 2118 
– มาพบพ่ีด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนา

นักศึกษา กองวิชาการฯ 
2. บอกเล่าปัญหาเพื่อส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ให้ค าปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง 
5. วางแผนแก้ปัญหา  
6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา  
   กรณีที่ปัญหาของน้องๆต้องมีการติดตามผลหรือแก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง พ่ีจะติดต่อกลับน้องๆเป็นระยะคะ 
บริการสารสนเทศ  
  งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
แก่น้องๆทั้งในเรื่องของการศึกษา การใช้ชีวิต อาชีพและการ
ด ารงชีวิตในสังคม ช่องทางการให้บริการมีดังนี้  

– บอร์ดประชาสัมพันธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศพัท ์: 077-278861/086-6299354 
– มาพบพ่ีด้วยตนเอง ที่งานพัฒนานักศึกษา 

บริการแนะแนวศึกษาต่อ 
1. เลือกช่องทางรับบริการ 

– บอร์ดประชาสัมพันธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท ์: 077-278861/086-6299354 
– มาพบพ่ีด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา 

 การดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก เพ่ือให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพ่ีดูแลน้อง โดยมี
คณะกรรมการนักศึกษาประจ าแต่ละหอพัก  หอพักละ 5 คน คอย
ดูแลให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  
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Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2558 120 225 100  
2559 120 156 100  
2560 120 109 90.83 
2561    

 
Total Number of  Students  

Academic Year 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

2556 113 114 68 38 7 340 
2557 119 93 102 69 5 388 
2558 88 110 99 101 2 400 
2559 142 77 105 99 10 433 
2560 109 122 74 104 6 415 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

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

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
ผลการด าเนินงาน 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 ด าเนินการโดยวิทยาเขต ภายใต้รวมศูนย์บริการประสานภารกิจ โดยสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทจ าลองศรีตรัง  
ส าหรับการจัดห้องเรียนของแต่ละวิชา หลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดขนาดของห้องเรียนและสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ท าการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนและช่วงเที่ยง พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและจัดซื้อ
โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ารุด โดยมีการวางแผนจัดซื้อเป็นรายปี โดยน าข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับ
จ านวนนักศกึษาที่เพ่ิมในแต่ละปีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อและทดแทน 
 
ส าหรับกระบวนการวิเคราะห์หาความพอเพียงต่อการใช้งานของหลักสูตร ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 
ได้ท าแบบประเมินศูนย์ฯ เพ่ือให้ บุคลากร และอาจารย์ ตอบและแจ้งปัญหา อุปสรรค์ โดยทางศูนย์สนเทศ
และการเรียนรู้ จะน าปัญหาและอุปสรรค์ มาเข้าท่ีประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพื่อน ามาแก้ไขปัญหา 

ทั้งทางด้านบริการและจัดเตรียมครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพ่ือให้เพียงพอกับแต่ละหลักสูตรต่อไป 

 
 

 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
 
งานบรรณสารสนเทศ  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ได้มีกระบวนการวิเคราะห์หาความพอเพียงต่อการใช้
งานของหลักสูตร โดยได้ด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ 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. จัดท าตารางสรุปข้อมูล มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด แยกราย

สาขาวิชาของแต่ละคณะ  
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ผลการด าเนินงาน รายก
าร

หลักฐ
าน 

ตามไฟล์หมายเลข 3 - 4 

4. จัดท าตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี - ไม่มี แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ ตาม
ไฟล์หมายเลข 5 - 6 

5. น าเสนอตารางสรุปในข้อ 3 - 4 ให้กับคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละคณะ  โดยงาน
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลที่ปรากฏในหมวด 6 
ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่หลักสูตรเปิดสอน โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งรายชื่ อหนังสือให้แก่ห้องสมุด ภายในเดือน
เมษายนของทุกปี เพ่ือทางห้องสมุดได้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อไป   
 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
ทางหลักสูตรใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และบริษัทจ าลองที่มีอยู่ในวิทยาเขต 
โดยปัจจุบันมีห้องทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ 300 คน 
และปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 2 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ 110 คน 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรในการวางแผนการเปิดรายวิชา หลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนด
ขนาดของห้องเรียนและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น ต้องใช้ในการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
- บริษัทจ าลอง ทางหลักสูตรได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการบริหารธุรกิจภายใต้ชื่อ “บริษัทจ าลอง 
ศรีตรังนครินทร์” โดยให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทจ าลอง โดยนักศึกษามีการแบ่ง
แผนกในการบริหารเสมือนการตั้งบริษัทจริง ประกอบด้วย แผนกจัดซื้อ แผนกคลังสินค้า แผนกการตลาด 
แผนกขาย แผนกน้ าดื่ม แผนกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ภายใต้การก ากับดูแลของคณาจารย์ใน
หลักสูตร และหลักสูตรได้มีการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเข้าร่วมกับบริษัทจ าลอง เพ่ือให้
นักศึกษามีส่วนร่วม และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากที่สุดในการบริหารจัดการทางธุรกิจ ทางหลั กสูตร
ได้มีการจัดท าค าของบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา 

 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
ทางหลักสูตรได้มีการเสนอโปรแกรมส าเร็จรูปให้กับศูนย์สารสนเทศติดตั้งก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือ
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 ด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
อุปกรณ์การเรียนการสอนก่อนเริ่มเรียนในแต่ละคาบเรียนเพ่ือความปลอดภัยของอาจารย์และนักศึกษา 
- ทางหลักสูตรได้ให้แม่บ้านมีการท าความสะอาดห้องเรียนก่อนเริ่มเรียนทุกในทุกคาบเรียน 
- ทางหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง  เช่น การจัด
แข่งขันกีฬาสีภายในหลักสูตร และการสนับสนุนให้นักศึกษาไปออกก าลังกายในบริเวณสถานที่ออกก าลังกาย
ตามท่ีศูนย์กีฬาของวิทยาเขตได้เอ้ืออ านวยสถานที่ให้ 
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 

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

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

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

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

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
การปรับปรุงหลักสูตรนั้น ทางคณะได้แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร
เป็นกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งในกระบวนการปรับปรุงนั้น
ทางกรรมการได้จัดท าแบบส ารวจขึ้นมาเพ่ือสอบถามความพึงพอใจและ
ประเมินหลักสูตรโดยมีกลุ่มนักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้นในส่วนของ
นักศึกษานั้นจะสอบถามในรายวิชาที่สามารถน าไปใช้ในการท างาน
ได้มากที่สุด รวมไปถึงกระบวนการบริหารหลักสูตรโดยภาพรวมทั้งหมด 
ส่วนของผู้ใช้บัณฑิตนั้นจะสอบถามในส่วนของคุณสมบัติที่ต้องการ 
รายวิชาที่ส าคัญ รายวิชาใหม่ที่ต้องการให้เพิ่มเติม 

แบบสอบ 
ถาม 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
and enhancement 
ในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ผู้ที่รับผิดชอบคือ กรรมการบริหารหลักสูตร
โดยผ่านการแต่งตั้งเป็นกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งจะต้อง
ท าหน้าที่ในการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. และ
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทันต่อความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปและวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังมีการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินหลักสูตร โดยการ
เสนอชื่อจากหลักสูตรและมีการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
โดยมีการประชุมกรรมการทุกๆ เดือนเพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
เมื่อเสร็จสมบูรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบก่อนที่  หลังจากนั้นจะ
น าเสนอต่อกรรมการคณะ  น าเสนอต่อกรรมการวิชาการวิทยาเขต  
น าเสนอต่อสภาวิทยาเขต และสภามหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อเสร็จสิ้น
กระบ วนการของมหาวิท ยาลั ย แล้ วจะส่ งต่ อ ไป ยั งส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาต่อไป 

ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร 
 
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุง
หลักสูตร 
 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment 
การประกันคุณภาพหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้ 
-แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรโดย  
    เมื้อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ผู้สอนประเมินการสอน
ของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชาเสนอต่อกรรมการวิชาการ
ระดับคณะ  และ 
    เมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนกรรมการคณะติดตามผลการประเมินประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มคอ.5-6  
   เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละปี กรรมการคณะติดตามผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีจาก SAR 
-ประธานหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอน สื่อการเรียนการสอนที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน เพ่ือ
น าเสนอต่อผู้บริหารคณะต่อไป 

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
ในการจัดการเรียนการสอนทางคณาจารย์ในหลักสูตรได้น าผลการวิจัยที่
ได้มาประยุกต์และบูรณาการกับการเรียนการสอน อีกทั้งในการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาด้านการวิจัยนั้น นักศึกษาสามารถศึกษาหัวข้อวิจัย
ที่สนใจตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละด้านของคณาจารย์ใน
หลักสูตร ซึ่งคณาจารย์ในหลักสูตรค่อนข้างมีความหลากหลายในความ
เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ ท าให้นักศึกษาสามารถกระจายส่วนกันไป
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตามความชอบและถนัด เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน
เวทีของการน าเสนอทางวิชาการทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่ง
คณาจารย์ในหลักสูตรได้น าความรู้จากการวิจัยจริงมาใช้สอนกับ
นักศึกษาด้วยเช่นกันท าให้นักศึกษามีความรู้ในวิทยาการท่ีใหม่ๆ มากขึ้น 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
วิทยาเขตก าหนดให้มีการประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยจัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการประเมิน       
 
 
                                        

 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement 
ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ
ของหลักสูตร ดังนี้ 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
            อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินการสอนในชั้นเรียนในทุกๆ หัวข้อ
ถึงความเข้าใจของนักศึกษา โดยการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ และการซักถามจากนักศึกษา การ
ตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 
            มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือมอบหมายการ
เป็นผู้ประสานงานรายวิชาที่จัดให้อาจารย์ประจ าของคณะเป็นผู้สอนเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาอาจารย์ ชี้แจงข้อตกลงถึงแนวปฏิบัติที่ประกาศใหม่ๆ รวมถึง
การระดมสมองเพ่ือก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
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 งบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควบคู่กับการสังเกตการณ์  และรับฟังความ
คิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การ
ชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
และการใช้สื่อการสอน และการประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือน
ร่วมงานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปีการศึกษา 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมติดตามการ
ประเมินผลของนักศึกษาในทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา ตลอดจน
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาให้นักศึกษาได้ประเมินโดยวาจาเพ่ือสะท้อน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการน ามา
ปรับปรุ งและพัฒ นาหลั กสู ตรในทุ กๆ  5  ปี  ตลอดจนปรับปรุ ง
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชาต่อไป 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

 

 

 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
 ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

ทางหลักทางสูตรไม่ได้ก าหนด
เกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการผ่าน และ
อัตราการตกออก แต่คณะและ
หลักสูตรมีกระบวนการในการดูแล
นักศึกษาท่ีมีภาวะเสี่ยงในการตก
ออก โดยมีการจัดโครงการอาจารย์
ที่ปรึกษาพบนักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาได้มีช่วงเวลาในการ
พบปะพูดคุยปรึกษาอาจารย์ใน
เรื่องการเรียนและเรื่องอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งทางหลักสูตรมี
ระบบการทวนเกรด เพ่ือลดความ
ผิดพลาด และพิจาณาความ
เหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละรายวิชา 

-โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ที่
ปรึกษาพบนักศึกษา 

- วาระการประชุมทวนเกรด 

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

หลักสูตรก าหนดระยะการเรียน
ตามแผนการศึ กษ า 4 ปี  ในปี
การศึกษา 2560 มีนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา 79 คนจากนักศึกษา
ทั้งหมด 91 คน คิดเป็น 86.81% 
ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งมี
นักศึกษาบางส่วนจะจบในในภาค
การศึกษาที่ 3/2560 เนื่องจากติด
รายวิชาฝึกงาน และส่วนที่เหลือ
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 

 

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

  

11.4 The types and quantity 
of research activities by 
students are established, 

ทางหลักสูตรได้มีการก าหนดให้
นักศึกษาทุกกลุ่มที่ลงเรียนวิชาวิจัย
ธุรกิจ และโครงงานธุรกิจ เขียน
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 ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
monitored and benchmarked 
for improvement 

บทความวิชาการจากผลการวิจัยที่
นักศึกษาได้ลงเรียนมาทั้ง 2 ภาค
การศึกษา และผลักดันให้นักศึกษา
น าบทความส่งตีพิมพ์ในวารสาร
ร ะ ดั บ ช า ติ  TCI 1 ห รื อ TCI 2
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการ
ส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการจากการฝึกงาน
และสหกิจของนักศึกษา โดย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.57 
จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับดี
มาก  และนักศึกษาได้รับพิจารณา
เข้าท างานในสถานประกอบการที่
นักศึกษาได้ไปฝึกงานและสหกิจ 
อยู่ในอัตราประมาณ 19%ของ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ไป
ฝึกงานและสหกิจ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผล
การปฏิบัติการฝึกงานและสหกิจ 

 
 
Pass Rates and Dropout Rates  

ปีการศึกษา จ านวน นศ. ในรุ่น 
จ านวน นศ ส าเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลา (ปี) 
3 ปี 4 ปี มากกว่า 4 ปี 

2554 89  -  66 3 
2555 143  -  90 6 
2556 125  -  85  -  
2557         
2558         
2559         
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา



 

109 
 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง  

1. ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้เฉพำะทำงให้
นักศึกษำโดยเฉพำะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที 4 ในกำรฝึกประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริม
ควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำนที่สอดคล้องกับกำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร 

2. หลักสูตรฯได้มีกำรปรับเนื้อหำรำยวิชำของทำงหลักสูตรฯให้มีควำมทันสมัยเพ่ือตอบโจทย์นำยจ้ำง
และทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบันและกำรจัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน 

3. ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินแบบ Rubics ในด้ำนพฤติกรรมกำรเข้ำเรียนและกำรท ำงำนกลุ่ม 
4. มีระบบกำรจัดกำรข้อมูลย้อนกลับให้กับนักศึกษำในระหว่ำงเรียนและก ำหนดให้อำจำรย์ผู้สอน

จัดสรรเวลำเพิ่มเติมเพ่ือให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำเฉพำะรำย 
5. คณำจำรย์ในหลักสูตรฯมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนวิจัยร่วมกับสถำบันอ่ืน ๆ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ทำงวิชำกำร 
6. หลักสูตรฯมีกำรผลักดันให้เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกเข้ำไปในวิชำสอนของนักศึกษำ

ในระดับปริญญำตรี เพ่ือให้สอดคล้องกับพระรำชปณิธำนของพระบิดำ  
 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. หลักสูตรฯ ควรผลักดันให้ทุกรำยวิชำมีกำรเรียนกำรสอนให้ เป็น Active Learning และใช้
ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำ 30 % ทุกรำยวิชำต่อไปในอนำคต 

2. หลักสูตรฯ ควรผลักดันให้คณำจำรย์ท ำงำนวิจัยอย่ำงสม่ ำเสมอแล้วน ำเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียน
กำรสอนและทักษะควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนของคณำจำรย์ในสำขำโดยมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องรับอำจำรย์เพ่ิม
ในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือลดภำระกำรสอนในปัจจุบันและคณำจำรย์สำมำรถมีเวลำในกำรท ำงำนวิจัยได้มำกข้ึน 

3. กำรวำงแผน ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ กำรติดตำม และประเมินผลเพ่ือรองรับกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ของนักศึกษำ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 1. จัดสรรงบประมำณโครงกำรพัฒนำนักศึกษำในแต่ละปีงบประมำณให้เกิดสมดุลในกิจกรรมทุกด้ำน
ของกำรพัฒนำนักศึกษำ ได้แก่ กำรออกค่ำย กำรศึกษำดูงำน กำรร่วมเวทีวิชำกำร กำรจัดสัมมนำ/กำร
อภิปรำย กำรจัดนิทรรศกำร 
 2. กำรจัดสรรงบประมำณของหลักสูตรเพื่อสนับสนุนกำรท ำวิจัยของนักศึกษำในระดับปริญญำตรี 
ส่งเสริมให้นักศึกษำน ำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรี 
 3. กระตุ้นและส่งเสริมให้คณำจำรย์ในหลักสูตรให้ได้ตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรและบทควำมวิจัยโดยอยู่
ในฐำนข้อมูล TCI และนำนำชำติ 
 4. แสวงหำควำมร่วมมือโดยกำรจัดท ำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมหำวิทยำลัยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เช่น ประเทศมำเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 
 5. สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้กับภำคีเครือข่ำยโดยรอบมหำวิทยำลัยและชุมชนใกล้เคียง  
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บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ล าดับ

ที ่
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับหน่วยงาน 
หลักสูตร คณะ 

1 จ ำนวน
หลักสตูร 
(7) 

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

หลักสตูร
นอกท่ีตั้ง 
(6) 

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

นักศึกษำ 
(6) 

จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 415  
15  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำตร ี 415  
16  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
17  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท   
18  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
19  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำเอก    
20 จ ำนวน

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

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 5  
21  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ

ปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำ 
  

22  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ปริญญำโทหรือเทยีบเท่ำ 

3  

23  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ 

2  

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

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

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

3  

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

2  

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

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

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

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
31   -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ 
  

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

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

34  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ 

  

35  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ 

  

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

เทียบเท่ำ 
  

38  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 

  

39  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 

  

40 คุณวุฒิ
อำจำรย์
ประจ ำ
หลักสตูร 
(12) 

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

ทำง
วิชำกำร
ของ
อำจำรย์
ประจ ำ
หลักสตูร 
(20) 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4  
53  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ
  

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

  

55  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
56  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
1  
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
57  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

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

3  

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

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

  

59  -ผลงำนไดร้ับกำรจดสิทธิบัตร   
60  -ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมทีไ่ดร้บักำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว 
  

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

ทำงวิชำกำรแล้ว 
  

64  -ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตไ่ม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

  

65  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

  

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

ประเทศ 
  

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

อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 
  

72 กำรมี
งำนท ำ
ของ
บัณฑิต 
(11) 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  116  
73 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีต่อบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ

ภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
111  

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

60  

75 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีป่ระกอบอำชีพอิสระ 5  
76 -จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
77  -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีม่ีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่

แล้ว 
  

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

งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 
  

82 -ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเรจ็กำรศกึษำ
ระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.18  

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

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  

84  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีม่กีำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
85  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำต ิ 
  

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

  

87  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
88  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2 
  

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

  

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

  

91  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดสิทธิบตัร   
92  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

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

ประเทศ 
  

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

วงรอบประเมิน) 
  

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

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  

100  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำต ิ 

  

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

  

102  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
103  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2 
  

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

  

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

  

106  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดสิทธิบตัร   
107  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 
  

108  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
109  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ   
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
110   -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ 
  

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

วงรอบประเมิน) 
  

114 นักศึกษำ 
เต็มเวลำ
เทียบเท่ำ  
(7) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  357.44  
115  -ระดับอนุปรญิญำ   
116  -ระดับปรญิญำตร ี 357.44  
117  -ระดับ ป.บัณฑิต   
118  -ระดับปรญิญำโท   
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
120  -ระดับปรญิญำเอก   
121 จ ำนวน

เงิน
สนับสนุน
งำนวิจัย 
(24) 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน   

122  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

123  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   

124  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   

125 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,683,333  

126  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

127  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   

128  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 1,683,333  

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

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

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

  

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

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
1  

159  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
160  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
161  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 1  
162 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

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

3  

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

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

  

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

ทำงวิชำกำรแล้ว 
  

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

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
  

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

ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตไ่ม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

  

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

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
  

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

ประเทศ 
  

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

 
 

 


