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ค าน า 
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่ง
เป็นเอกสารส าหรับประกอบการประเมินตามระบบประกันคุณภาพ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2560 ซ่ึง
หลักสูตรได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูล
รายงานเป็นช่วงปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว มุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตาม
แนวการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดดังกล่าวน าไปสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานผลการบริหารจัดการของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพ 
AUN-QA จะน าไปสู่การช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ต่อไป 
 
 
 
 
               หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

เป็นหลักสูตรภายใต้ภาควิชาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานทั้งหมด 
11 เกณฑ์ ตามเกณฑ์ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA สรุปผลการรายงานการประเมินตนเองเป็นดังนี้ 

1.  AUN 1 Expected Learning Outcomes  
ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 

2.  AUN 2 Programme Specification 
ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 

3. AUN 3 Programme Structure and Content 
ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 

4. AUN 4 Teaching and Learning Approach 
ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 

5. AUN 5 Student Assessment  
ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 

6. AUN 6 Academic staff quality 
ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 

7. AUN 7 Support staff quality  
ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 

8. AUN 8 Student Quality and Supports  
ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 

9. AUN 9 Facilities and Infrastructure  
ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 

10. AUN 10 Quality Enhancement 
ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 

11. AUN 11 Output 
ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 
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บทที่ 1 
ส่วนน ำ 

 
1. ประวัติโดยย่อของหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัด
ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 306 (4/2551) เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2551 ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในรูปแบบการรวม
ศูนย์บริการประสานภารกิจ โดยมีคณบดีท าหน้าที่ เป็น Academic Dean ท าหน้าที่ในการบริหารงานด้าน
วิชาการ มีการจัดกลุ่มของศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
เป็นการรวมกลุ่มของสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไว้ด้วยกันเพ่ือร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาจุดเด่นทางวิชาการ เพ่ือน าคณะไปสู่ความเป็นผู้น าทางวิชาการ โดยหัวหน้าสาขาวิชา เป็นผู้ดูแลกิจกรรม
ในระดับสาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มี
ลักษณะ บูรณาการศาสตร์ โดยมีหลักสูตรที่เปิดท าการเรียนการสอนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 
หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 2) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนา
ธุรกิจ 4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 5) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ 6) หลักสูตรเศรฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
และ 7) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วย
ระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพียงหลักสูตรเดียวของ
สาขาวิชาฯ ได้รับอนุมัติการเปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 332 
(5/2554) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2555 ด าเนินการมาจนถึง
ปั จ จุ บั น เป็ น ร ะ ย ะ เว ล า  5  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ได้ รั บ อ นุ มั ติ ก า รป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร จ าก ส ภ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 372 (2/2559) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เปิดรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2560 

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  ตั้งอยู่เลขท่ี 31 หมู่ 6 ต าบลมะขามเตี้ย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว  มุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ด้าน
การท่องเที่ยวและการบริการ โดยก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรเพื่อ 

(1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สามารถ
ปฏิบัติงาน ให้บริการและบริหารจัดการได้เทียบเท่ามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพและสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดแรงงานสากล 
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(2) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพ่ือให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หลักสูตรออกแบบและจัดการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ให้แก่บัณฑิต 

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 
ยังมีจุดเน้นในการผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับ
ชุมชนท้องถิ่นและระดับธุรกิจภาคเอกชน มีการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิจัยใน
ระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพและเป็นงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จุดเด่นอื่นๆ ของหลักสูตรคือ 
การให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่หน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
3. โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
 

ดังแสดงในภาพที่ 1.1 หลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรสังกัดสาขาวิชาการจัดการ
ท่องเทีย่วและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จ านวน 5 ท่าน ดังข้อมูลที่ปรากฏในข้อ 5  
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4. นโยบำยกำรประกันคุณภำพของหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ยึดแนวนโยบายการประกัน
คุณภาพของสาขาวิชาสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษา ส าหรับการประกันคุณภาพภายในนั้น หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กระท าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติให้ ในปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพ CUPT QA (ใช้เกณฑ์ AUN-QA) จึงได้ยึดแนวนโยบายดังกล่าวเป็นแนวนโยบายประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

 
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  

▪ โครงสร้างหลักสูตร   
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
       ก. หมวดศึกษำทั่วไป 32  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

       ข. หมวดวิชำเฉพำะ  90 หน่วยกิต 
1) กลุม่วิชาแกน 30 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพ 60  หน่วยกิต 

            2.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 30 หน่วยกิต 
            2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต 
                   2.2.1) กลุ่มวิชาชีพเลือกเพ่ืองานอาชีพ 15 หน่วยกิต 
                   2.2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต 
       ค. หมวดวิชำเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
       ง. ฝึกงำน หรือ สหกิจศึกษำ 7 หน่วยกิต 

▪ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
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ล ำดับ 
ที ่

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ
สูงสุด 

สำขำวิชำ 
ส ำเร็จกำรศึกษำจำก 

สถำบัน พ.ศ. 
1* อาจารย์ ปทิดา โมราศิลป์ ศศ.ม. 

 
การจัดการ
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเชียง 
ใหม่ 
 

2548 

2* อาจารย์ วิชชุตา  มาชู PhD Tourism 
Management 

Griffith 
University, 
Australia 

2555 

3* อาจารย์ ณัฐมน ราชรักษ์ PhD 
 

Architectural 
Heritage 
Management 
and Tourism 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

2556 

4* อาจารย์ ชูศักดิ์  ชูศรี 
 

ศศ.ม. 
 

การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 

2551 

5* อาจารย์ มาริสา พุฒละพันธ์ M.B.A. Tourism and 
Hospitality 
Management 

International 
College, 
Silpakorn 
University 

2550 

6 อาจารย์ วิชุตา สองเมือง วศ.ม. วิ ศ ว ก ร ร ม
อุตส าห กรรม
และระบบ 

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

2552 

7 อาจารย์ ทัศนีย์ จันทร์รุ่ง ศศ.ม. 
 

พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 

2548 

8 อาจารย์ คงศักดิ์ จะวะนะ ศศ.ม. 
 

พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 

2546 

หมายเหตุ * อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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▪ บุคลากรสายสนับสนุน 

▪ นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวมีนักศึกษาจ านวนรวม 418 คน แบ่งตามชั้นปี

ตามท่ีปรากฏในตาราง  
 

ชั้นปี ปีกำรศึกษำที่เข้ำเรียน จ ำนวน (คน) 
1 2560 113 
2 2559 120 
3 2558 104 
4 2557 81 

 ▪ ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ านวนรวม 81 คน 
 ▪ ศิษย์เก่า 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว มีบัณฑิตที่จบการศึกษารุ่นแรก
ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 96 คน รุ่นที่ 2 จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จ านวน 112 คน รวมเป็นศิษย์
เก่าจ านวน 208 คน 
 ▪ งบประมาณ 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการ
พัฒนานักศึกษาจ านวนรวม 223,300 บาท และงบประมาณจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตามจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนจ านวนประมาณ 2,737,800 บาท 

 
 
 
 
 
 

บุคลำกรสำยสนับสนุน 
วุฒิกำรศึกษำ 

Total 
ม.3 ลงไป 

ม.6/ปวช./
ปวส. 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 0 3 1  4 
บุคลากรศูนยส์นเทศ 0 0 9 1 0 10 
บุคลากรวิทยาลัยชุมชน 0 0 5 1 0 6 
บุคลากรกองบริหาร 0 7 46 8 0 61 
บุคลากรกองวิชาการและพฒันานักศึกษา 0 0 29 6 0 35 
บุคลากรห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร ์ 0 0 16 3 1 20 

รวม 0 7 103 19 1 130 
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o งบประมำณตำมแผน 
 งบประมำณรำยรับ (หน่วยบำท) 

 งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วยบำท) 
ใช้เงินงบประมาณประจ าปีและงบประมาณเงินรายได้   ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต

สุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุป งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดรำยรับ 
ปีงบประมำณ 

 
 2556 2557 2558 2559 2560 

ค่าบ ารุงการศึกษา 3,272,400 4,833,600 6,394,800 6,694,800 721,200 

ค่าลงทะเบียน 2,071,200 3,222,000 4,372,800 4,372,800 4,318,800 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 192,000 288,000 11,151,600 11,151,600 1,800,000 

รวมรายรับ 5,535,600 8,343,600 21,919,200 22,219,200 6,840,000 

หมวดเงิน 
ปีงบประมำณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ก.งบด ำเนินกำร 
    1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,109,100 1,149,200 1,190,800 1,234,200 1,800,000 
    2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
(ไม่รวม 3) 

60,000 80,000 100,000 100,000 2,083,000 

    3. ทุนการศึกษา 10,000 15,000 20,000 20,000 -- 
    4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

9,840,000 14,760,000 19,680,000 19,680,000 776,600 

รวม (ก) 11,019,100 16,004,200 20,990,800 21,034,200 4,659,600 
ข.งบลงทุน 
     ค่าครุภัณฑ์ 2,500,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 
รวม (ข) 2,500,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 
รวม (ก)+(ข) 13,519,100 17,254,200 21,990,800 22,034,200 6,659,000 
จ านวนนักศึกษา 240 360 480 480 480 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 56,329 47,928 45,814 45,905 55,500 
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 สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
รายการสิ่งปลูกสร้างข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ บนที่ดินป่าสงวน เขาท่าเพชร ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน

ของคณะ 
ชื่ออำคำร ลักษณะรูปทรง พ้ืนที่รวม (ตรม.) กำรใช้ประโยชน ์

อาคารเรยีน    
1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

และเครื่องมือกลาง 
อาคาร ค.ส.ล.สูง 3 ช้ันทรง
ปั้นหยา 

18,197 เพื่อเป็นอาคาร
เรียนและ 
อาคารปฏิบตัิการ 

2) อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและ
อาคารเรยีนรวม 

ทรงโค้งตัวย ู 29,497  เพื่อการเรยีนการ
สอน 

อาคาร    
3) โรงอาหาร  เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก 2 

ช้ัน ทรงกลม ช้ันล่างเปิดโล่ง 
226.28 โรงอาหาร 

4) อาคารเรยีนและส านักงานวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี และหอประชุมพร้อม
ครุภณัฑ์ 2 หลัง  

ขนาด 2 ช้ัน รูปแบบขยาย
หน้าจั่วทางเข้าหอประชุม
แบบฝังฝ้าเพด้าน 

5,508 ส านักงาน ห้อง
ประชุม และ
หอประชุม 

5) โรงสูบน้ า 2 หลัง ทรงสี่เหลี่ยมหน้าจั่ว 20 โรงสูบน้ า 
6) ถังน้ าใต้ดินทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 300 ลบ.ม. ถังเก็บน้ า 
7) ถังเก็บน้ า ค.ส.ล.  วงกลม เส้นผา่ศูนย์กลาง11.60  เพื่อกับเก็บน้ า

และใช้จ่ายภายใน
วิทยาเขต 

8) แทงค์เก็บน้ า ค.ส.ล.  ทรงสี่เหลี่ยม หลังคาจั่ว 56.18 เพื่อกับเก็บน้ า
และใช้จ่ายภายใน
วิทยาเขต 

9) โรงสูบน้ า 1 หลัง อาคารที่พักอาศยั วงกลม 5  เพื่อกับเก็บน้ า
และใช้จ่ายภายใน
วิทยาเขต 

10) อาคารหอพักนักศึกษา 
 

อาคาร 4 ช้ัน จ านวน 4 หลัง 
มีห้องพักรวม 400 ยูนิต ไม่มี
ลิฟท์ 

12,795 หอพักนักศึกษา 
(โดยสหกรณ์ออม
ทรัพย์ มอ.) 

11) อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และ
บุคลากร 
- อาคาร 1 (โรงแรม) 
- อาคาร 2 (บริการ-โรงแรม) 
- อาคาร 3 (อาคารที่พักอาศัย) 
- อาคาร 4 (อาคารที่พักอาศัย) 

 

 
 
อาคารที่พัก 6 ช้ัน (76 ยูนิต) 
อาคาร 1 ช้ัน 
อาคาร 5 ช้ัน (20 ยูนิต) 
อาคาร 5 ช้ัน (20 ยูนิต) 

 
 

15,744 
704 
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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ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย สถานที่เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ 

- 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 

นอกเหนือจากสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จัดบริการโดยคณะฯและวิทยาเขต 
หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวมีห้องปฏิบัติการจัดน าเที่ยว และห้องปฏิบัติการสปา เป็นสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณ
ฑ์ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
-- 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) -- 
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   -- 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา -- 
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
-- 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

-- 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รายชื่อปัจจุบนั 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธก์ับ
สาขาท่ีเปิด

สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
1. 3830100306222 อาจารย์ปทิดา  

โมราศลิป์* 
 

ศศ.ม. (การจดัการ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว) 2548 

√   

2. 3930100626382 อาจารย์วิชชุตา มาช*ู PhD (Tourism 
Management)2555 

√   

3. 3841700234185 อาจารย์ณัฐมน ราชรักษ์* PhD (Architectural 
Heritage 
Management and 
Tourism) 2556 

√   

4. 3841100233595 
 

อาจารย์ชูศักดิ์  ชูศรี ศศ.ม. (การจดัการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 2551 

√   

5. 3800800508201 อาจารย์มาริสา พุฒละพันธ์ M.B.A. (Tourism 
and Hospitality 
Management) 

   

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

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 
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3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................  
 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
ตารางท่ี 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. อาจารย์วริัตน์ ทองแก้ว ศศ.ม.พลศึกษา 2550   
2. อาจารย์คงศักดิ์ จะวะนะ ศศ.ม.พลศึกษา 2546   
3. เบญญาภา ขจรบุญ บธ.ม. บัญชีการเงิน 2550   
4. นายอภิรัช แทนโชต ิ Master of Management 2011   
5. อาจารย์ทัศนีย์ จันทร์รุ่ง ศศ.ม.พลศึกษา 2548   
6. นายกฤษฎาพันธุ ์ ประเสริฐศิลป์ บธ.บ. การบัญชี 2016   
7.  นายสันทณา  เต็งฉ้วน Kaset and Technology College, 

Suratthani in Major Agricultural 
Sciences 

  

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................  
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ตารางท่ี 1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จ านวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็นอาจารย์

ที่ปรึกษาหลัก) 
มี (ดังแนบ :

ระบุเลข
เอกสารอ้างอิง) 

ไม่มี 

1      
2       
3     
4     
5     
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.......................................................... .......................................... 
เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..................................................................... ..................... 

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ........................................................... ................................ 

(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา) 
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ตารางท่ี 1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1       
2        
3      
4      
5      

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และ

ได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................. 

 
ตารางท่ี 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง
) 

ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก 

1       
2        
3      
4      
5      
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2.  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้ง

ให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................................... 

 
ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
   
   
   
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  

1) มีผู้ส าเร็จการศึกษา........คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จ านวน.......ราย เผยแพร่ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์วิชาการ........ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................  
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ................. 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ........ 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 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 หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือน าไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้) 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังตอ่ไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 
1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่

มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
น า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

 
 
 

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  

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 
    ส าหรับกระบวนการก าหนด ELOs ของหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
นั้น ทางสาขาวิชาได้มีการด าเนินการโดยพิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจดังนี้ 
วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม 
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 
พันธกจิ:  
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือ
การพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล  
พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่
ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ความรู้บน
พ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ  
พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้
อย่างหลากหลายรูปแบบ 
ปรัชญาการจัดการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมี
เจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ทาหน้าที่ผลิต
บัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพื่อให้เป็นกาลังหลักของสังคม และยึดตาม
แนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตาม
แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้
พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา จากความต้องการของผู้เรียน ผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดท่ีว่าการพัฒนา
คือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะ
ด าเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตด้วย 
จากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่

• เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 
• ข้อมูลปรัชญา
การจัดการศึกษา 
• มคอ 2 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ ที่
ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้
ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service 
Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดาเนินการ 
ปรัชญาหลักสูตร:  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรอบรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวทั้งในสาขา
ตัวแทนการเดินทางและการจัดน าเที่ยว รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยตรงได้แก่ การโรงแรมและการจัดนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยวและ
สุขภาพ มุ่งให้บัณฑิตมีทักษะทางวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล มีความสามารถใน
การใช้กระบวนการวิจัย เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการแก้ไขปัญหา มีความ
เป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางการท่องเที่ยวและ
ประสบการณ์ในวิชาชีพในการปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐและ
การประกอบวิชาชีพอิสระได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีคุณธรรม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และส่งเสริมให้บุคคลร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น  
 Expected Learning Outcomes (ELO) ของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จึงถูกก าหนดให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปรัชญาหลักสูตร 
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความสอดคล้องของ ELO กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปรัชญาหลักสูตร 
 
 
  
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 
ELO ที่ก าหนดและมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานผลข้อ 1.1 แบ่งตาม
ประเภทผลการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
generic learning outcomes ได้แก่  
ELO 1. นักศึกษามีคุณธรรม ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 
ELO 2.นักศึกษามีจิตสาธารณะ/จิตอาสาเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 
ELO 3.นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ELO 4.นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้ 
specific learning outcomes   ได้แก่ 
ELO 5.นักศึกษามีจิตบริการ 
ELO 6.นักศึกษาสามารถท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อ่ืนๆเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่

 มคอ 2 
• รายงานการ
ประชุมหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับองค์กรหรือระดับชุมชน 
ELO 7.นักศึกษาสามารถริเริ่มการท าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
ในการก าหนด ELO หลักสูตรให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมผ่าน
กระบวนการดังนี้ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสูตรในรูปแบบการประชุมคณะกรรมการ โดยเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว   เจ้าของ
บริษัทจัดน าเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต เจ้าของสถานประกอบการที่พักแรมจากเกาะ 
สมุย และนายกสมาคมสปาสมุย  
2. ข้อมูลการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยสถาน
ประกอบการเป็นผู้ประเมิน เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ โดยสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของนักศึกษาหรือบัณฑิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวมีและต้องการให้
หลักสูตรพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ 
• ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับองค์กร 
• การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
• ทักษะภาษาอังกฤษ 
• มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา 
การได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวคือการนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศ ในกระบวนการนิเทศนักศึกษา 
อาจารย์จะได้พบกับพ่ีเลี้ยงนักศึกษาและหัวหน้างาน ในการพูดคุยอาจารย์จะ
สอบถามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และสอบถามคุณลักษณะที่สถาน
ประกอบการต้องการ ซึ่งผลสะท้อนส่วนใหญ่ได้แก่ อยากให้นักศึกษาสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ซึ่งที่ผ่านมายังเป็นจุดที่นักศึกษาในหลักสูตรต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  อยากให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน มีจิต
บริการ  ในส่วนของประเด็นนี้นักศึกษาในหลักสูตรได้รับค าชื่นชมมาโดยตลอด  
 
5. ข้อมูลจากบัณฑิตที่ท างานแล้ว ผลการส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตและศิษย์
เก่าเก่ียวกับความต้องการให้หลักสูตรพัฒนานักศึกษาปัจจุบันเพื่อให้มีความพร้อมใน
การท างานได้แก่ 
• การเพ่ิมเติมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้มีทักษะในการท างาน และ
ทักษะในการปรับตัวกับสังคม 
• การเพ่ิมเติมให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
  

• ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุง
หลักสูตร แนบท้าย 
มคอ 2.  
• ข้อมูลจากการ
ส ารวจบัณฑิต 
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 ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทียบความสอดคล้องของ ELO กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งปรัชญาหลักสูตร 

ELO วิสัยทัศน์/พันธกิจ ปรัชญาการจัด
การศึกษา 
(ค าส าคัญ) 

ปรัชญาหลักสูตร 
(ค าส าคัญ) 

1.นักศึกษามีคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์และความ
รับผิดชอบ 

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตท่ี
มีสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มี
วินัย ใฝ่ปัญญา จิต
สาธารณะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ประยุกต์ความรู้บน
พ้ืนฐานประสบการณ์จาก
การปฏิบัติ 

การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มุ่งให้บัณฑิตมีคุณธรรม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

2.นักศึกษามีจิต
สาธารณะ/จิตอาสาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่วม 

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตท่ี
มีสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มี
วินัย ใฝ่ปัญญา จิต
สาธารณะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ประยุกต์ความรู้บน
พ้ืนฐานประสบการณ์จาก
การปฏิบัติ 

 การเรียนรู้โดย
การบริการสังคม 
(Service 
Learning) 

 ยึดพระราช
ปณิธานของ
สมเด็จพระบรม
ราชชนก “ขอให้
ถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง” 

ส่งเสริมให้บุคคลร่วม
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนท้องถิ่น 

3.นักศึกษามีทักษะใน
การสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตท่ี
มีสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มี
วินัย ใฝ่ปัญญา จิต
สาธารณะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ประยุกต์ความรู้บน
พ้ืนฐานประสบการณ์จาก
การปฏิบัติ 

การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความ
รอบรู้ทางวิชาการด้าน
การท่องเที่ยว 

4.นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและ
สังคมได้ 

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตท่ี
มีสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มี
วินัย ใฝ่ปัญญา จิต 

การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สามารถประยุกต์องค์
ความรู้ทางการท่องเที่ยว
และประสบการณ์ใน
วิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
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ELO วิสัยทัศน์/พันธกิจ ปรัชญาการจัด
การศึกษา 
(ค าส าคัญ) 

ปรัชญาหลักสูตร 
(ค าส าคัญ) 

 สาธารณะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ประยุกต์ความรู้บน
พ้ืนฐานประสบการณ์จาก
การปฏิบัติ 

 ทั้งในหน่วยงาน
ภาคเอกชน ภาครัฐและ
การประกอบวิชาชีพ
อิสระได้อย่างมีคุณภาพ 

5.นักศึกษามีจิตบริการ พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตท่ี
มีสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มี
วินัย ใฝ่ปัญญา จิต
สาธารณะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ประยุกต์ความรู้บน
พ้ืนฐานประสบการณ์จาก
การปฏิบัติ 

การเรียนรู้โดยการบริการ
สังคม (Service 
Learning) 

มุ่งให้บัณฑิตมีทักษะทาง
วิชาชีพที่เป็น
มาตรฐานสากล 

6.นักศึกษาสามารถท า
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อ่ืนๆเพื่อสร้างประโยชน์
ให้แก่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในระดับองค์กร
หรือระดับชุมชน 

พันธกิจ 1 สร้างความ
เป็นผู้น าทางวิชาการและ
นวัตกรรม โดยมีการวิจัย
เป็นฐานเพื่อการพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ 
เชื่อมโยงสู่สังคมและ
เครือข่ายสากล 

การใช้ปัญหาเป็นฐานใน
การเรียนรู้ (Problem-
based Learning) การ
ใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based 
Learning) และการ
เรียนรู้โดยการบริการ
สังคม (Service 
Learning) 

มีความสามารถในการใช้
กระบวนการวิจัย เพื่อ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการแก้ไขปัญหา 

7.นักศึกษาสามารถริเริ่ม
การท าธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตท่ี
มีสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มี
วินัย ใฝ่ปัญญา จิต
สาธารณะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ประยุกต์ความรู้บน
พ้ืนฐานประสบการณ์จาก
การปฏิบัติ 

การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมหรือการปฏิบัติ 
(Active learning) 
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education) 

มีความเป็น
ผู้ประกอบการ 
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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  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme 
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 programme 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  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
รายละเอียดเฉพาะหลักสูตร (มคอ.2) มีความครอบคลุมและทันสมัย หลักสูตร
ปัจจุบันคือหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 
เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 เปิดรับนักศึกษาครั้งแรก
เมื่อปีการศึกษา 2555  
 
การปรับปรุงสูตรดังกล่าว เป็นไปตามข้อก าหนดของ สกอ กล่าวคือ ต้องท า
ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว 5 ปี ทั้งนี้การปรับปรุง
หลักสูตรดังกล่าว คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรได้พิจารณาปรับปรุงจาก 
1. มคอ 1 หลักสูตรด้านการท่องเที่ยว  
2. นโยบายการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐ ได้แก่ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
เป็นต้น 
3. การเปิด ASEAN ที่หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาและผลิตบัณฑิต
ให้ตรงกับสาขาวิชาที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีได้ ได้แก่ งานในสาขาด้าน
การโรงแรม และการจัดน าเที่ยว  
4. ความต้องการของสถานประกอบการและแนวโน้มการจัดการศึกษาแบบ 
Work-integrated learning ที่ต้องการให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้การท างานใน
สถานประกอบการให้มากกว่า 1 ครั้งตลอดหลักสูตร 
5. ความส าคัญของการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21  
 
โดยการจัดท าหลักสูตร จัดท าในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยที่
ปรึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
 

- เล่มหลักสูตร (มคอ.2) 
 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 มีความแตกต่างที่ปรับปรุงพัฒนาจาก
หลักสูตรเดิมอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ 
ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง  พ .ศ .2559 
(รายวิชาใหม่) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 
(รายวิชาปรับออก) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
926-245 การบริหารการเงินส าหรับ
ธุรกิจบริการ 

926-232 การเงินธุรกิจ 

931-120 การบัญชีส าหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ 

926-114 บัญชีการเงิน 

 926-391 การจัดการซัพพลายเชน

- มคอ.ทุกประเภทในระบบ
ออนไลน์ 
- ปฏิทินการส่งเอกสารด้าน
การเรียนการสอนของคณะ 
-รายงานการประชุม
หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนา
เนื้อหาในรายวิชา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
และโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจ 
(ตัดออกให้สอดคล้องกับปรับเปลี่ยน
รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก) 

 930 -306 การจัดการต้นทุน โลจิ
สติกส์เพื่อการท่องเที่ยว 
(ตัดออกให้สอดคล้องกับปรับเปลี่ยน
รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก) 

 930-102 กฎหมายการท่องเที่ยว 
การขนส่งและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(ตั ดออก เพราะในหลั กสู ต รใหม่
เนื้ อ ห า เกี่ ย ว กั บ ก ฎ ห ม าย แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพจะถูกก าหนด
เป็นค าอธิบายรายวิชาในแต่ละวิชาที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง  เช่ น  จ ร ร ย า บ ร ร ณ
มัคคุเทศก์ ถูกก าหนดเป็นค าอธิบาย
รายวิชา หลักการมัคคุเทศก์ เป็นต้น) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
9 2 9 -3 7 0  เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ก า ร
ท่องเที่ยว 

930-103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
(ป รั บ เนื้ อ ห า ไป รวม ใน ราย วิ ช า
ทรัพยากรการท่องเที่ยว) 

930-204 ธุรกิจสายการบิน 930-202 การขนส่งผู้ โดยสารเพ่ือ
การท่องเที่ยว (ตัดเพ่ือลดการซ้ าซ้อน
กับค าอธิบายในรายวิชาโลจิสติกส์
เพ่ือการท่องเที่ยว)  

930-205 ธุรกิจสินค้าที่ระลึกทางการ
ท่องเที่ยว 

930 -304  ก ารวางแผ น และจั ด
รายการน าเที่ยว (ตัดเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนกับค าอธิบายรายวิชาการ
จัดการธุรกิจน าเที่ยว) 

936-321 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ท่ องเที่ ยว  (ในหลั กสู ตรเดิ ม เป็ น
รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ เลือกทาง
ภาษา การปรับมาเป็นวิชาชีพบังคับ
จะท าให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน)  

930-303 หลักการมัคคุเทศก์ (ตัดไป
เป็นวิชาเฉพาะของกลุ่มวิชาชีพการ
จัดน าเที่ยว) 

936-442 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ให้บริการด้านการบิน (ปรับเพ่ิมให้
สอดคล้องกับรายวิชาธุรกิจสายการ
บิน)  
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือกเพ่ืองานอาชีพ  (จ านวนหน่วยกิต 15 
หน่วยไม่เปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาชีพด้านการโรงแรม 
(ป รั บ เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า  9 3 6 -4 2 1 
ภ าษ า อั งก ฤษ ส าห รั บ พ นั ก งาน
โรงแรม) 

กลุ่มวิชาชีพด้านการโรงแรม 

กลุ่มวิชาชีพด้านการจัดน าเที่ยว 
(ป รั บ เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า  9 3 6 -3 3 4 
ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์) 

กลุ่มวิชาชีพด้านการจัดน าเที่ยว 

กลุ่มวิชาชีพการจัดนันทนการและ
สุขภาพ 
(ป รั บ เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า  9 3 6 -3 3 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการด้าน
สุขภาพและสปา) 

กลุ่ ม วิ ช าชี พ โลจิ ส ติ กส์ เ พ่ื อ การ
ท่องเที่ยว 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาจีน กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาจีน 
กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษามาเลย์ กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาอังกฤษ 

(ป รั บ อ อ ก เพ ร า ะ น า ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษไปเป็นรายวิชาบังคับ) 

การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา 
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ครั้ง ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1 ครั้ง 
930-241 การฝึกงาน 1  
(ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 2) 

930-444 การฝึกงาน หรือ 930-445 
สหกิจศึกษา 2  
(ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4) 

930-443 การฝึกงาน 2 หรือ 930-
445 สหกิจศึกษา 2 
(ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4) 

 

 
รายละเอียดเฉพาะหลักสูตร (มคอ.2) น าเสนอค าอธิบายรายวิชา (Course 
description) ของทุกรายวิชาที่ปรากฎในโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา 
 
หลักสูตรด าเนินการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6) 
ในทุกรายวิชา ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
1. รับทราบก าหนดการการส่ง มคอ. 3,4 ตามประกาศของคณะฯ  
2. มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพ่ือพิจารณาร่วมกันในกรณีที่สามารถ
บูรณาการกิจกรรมระหว่างรายวิชาและการออกแบบโครงการพัฒนานักศึกษาใน
รายวิชาต่างๆ  
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3. อาจารย์ผู้สอนจัดท า รายละเอียดเฉพาะของรายวิชา (มคอ) ผ่านระบบ
ออนไลน์ มคอ. แสดงข้อมูลส าคัญแบ่งเป็น 7 หมวด มคอ.ออนไลน์ที่จัดส่งใน
ระบบ จะถูกรายงานไปยังประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นและรับทราบ ในกรณีที่ มคอ.รายวิชานั้นๆ ไม่ต้องแก้ไขประธาน
หลักสูตรสามารถส่ง มอค.ไปยังผู้มีอ านาจในการอนุมัติในระดับคณะฯ ต่อไป ใน
กรณีที่ต้องมีการปรับแก้ ประธานหลักสูตรจะส่ง มคอ.กลับไปยังอาจารย์ผู้สอน 
เพ่ือพิจารณาแก้ไขและเมื่อด าเนินการแก้ไขแล้ว มคอ. จะถูกส่งมายังประธาน
หลักสูตรอีกครั้งเพ่ือรับทราบและส่งต่อไปยังคณะฯ ต่อไป  
4. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละเอียด มคอ.ให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของการ
เรียน  
5. ผู้สอนด าเนินการสอนตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 
6. ผู้สอนจัดท า มคอ.5,6 เพ่ือรายงานผลการด าเนินการสอนตามที่วางแผนไว้ ใน 
มคอ.3,4 ด้วยระบบออนไลน์ ภายใน 30 วัน  หลังจากวันสุดท้ายของการเรียน
การสอน  
7. มคอ.5,6 จะถูกใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงมคอ.3,4 ในปีการศึกษา
ต่อไป 
 
 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 

stakeholders 
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร และรายละเอียดรายวิชา ไดแ้ก่ ปรัชญาหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ โดยเฉพาะโครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชาถูกเผยแพร่
ให้แก่บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ด้วยวิธีการ
หลากหลายได้แก่  
 
(1) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้จัดท าเว็บไซต์ เพ่ือการเผยแพร่หลักสูตร (ปรัชญา
หลักสูตร) แต่ละหลักสูตร ตามคณะที่เปิดสอน โดยจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
ตลอดเวลาที่หลักสูตรมีการปรับปรุง โดยจะมีการประสานงานกับทางคณะเพ่ือ
ขอข้อมูลในการปรับปรุงผ่านเว็บไซต์ 
 
(2) หลักสูตรส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ Roadshow ไปยังโรงเรียน
ต่างๆในเขตภาคใต้ เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับวิทยาเขต และ
มหาวิทยาลัย 
 
(3) นักศึกษาใหม่ได้รับคู่มือนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ 
 

-แผ่น พับประชาสัม พันธ์
หลักสูตร 
-คู่มือนักศึกษา 
-เวบไซต์ของคณะฯ 
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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  

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 าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

โครงสร้างหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
       ก. หมวดศึกษาทั่วไป 32  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
2) กลุ่ ม วิ ช ามนุ ษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ 
11 หน่วยกิต 

3) กลุ่ ม วิ ช าวิ ท ย าศ าสต ร์ แ ล ะ
คณิตศาสตร์ 

9 หน่วยกิต 

       ข. หมวดวิชาเฉพาะ  90 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพ 60  หน่วยกิต 

            2.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 30 หน่วยกิต 
            2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต 
                   2.2.1) กลุ่มวิชาชีพเลือก
เพ่ืองานอาชีพ 

15 หน่วยกิต 

                   2.2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก
ภาษาต่างประเทศ 

15 หน่วยกิต 

       ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
       ง. ฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 

 
 
โครงสร้างหลักสูตรดังกล่าวถูกก าหนดบนหลักคิดที่สอดคล้องกับ ELO 
ตารางด้านล่างเสนอความสอดคล้องของหลักคิดและELO 
หลักคิด ELO 
การจัดการศึกษาแบบ Active 
learning / life long learning 

ELO 1. นักศึกษามีคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์และความ
รับผิดชอบ 
ELO 2.นักศึกษามีจิตสาธารณะ/
จิตอาสาเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 
ELO 3.นักศึกษามีทักษะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
ELO 4.นักศึกษาสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้ 

- มคอ.2  
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มคอ 1 และมาตรฐานวิชาชีพ 
ASEAN  
 

ELO 1. นักศึกษามีคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์และความ
รับผิดชอบ 
ELO 3.นักศึกษามีทักษะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
ELO 4.นักศึกษาสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้ 
ELO 5.นักศึกษามีจิตบริการ 
ELO 6.นักศึกษาสามารถท าวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนๆเพื่อ
สร้างประโยชน์ให้แก่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับ
องค์กรหรือระดับชุมชน 

ข้อก าหนด สกอ เกี่ยวกับ
หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจที่ต้อง
ประกอบด้วยรายวิชาที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารธุรกิจ ซึ่งความ
แตกต่างของหลักสูตรนี้คือน า
รายวิชาด้านบริหารธุรกิจมา
ประยุกต์กับบริบทด้านการ
ท่องเที่ยวเช่น รายวิชาด้าน
การตลาด ก าหนดรายวิชาเฉพาะ
เป็น การตลาดการท่องเที่ยวและ
บริการรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดรายวิชา
เฉพาะเป็น รายวิชาการเงิน 
ก าหนดเป็นรายวิชาการบริหาร
การเงินส าหรับธุรกิจบริการ การ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น  

ELO 6.นักศึกษาสามารถท าวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนๆเพื่อ
สร้างประโยชน์ให้แก่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับ
องค์กรหรือระดับชุมชน 
ELO7.นักศึกษาสามารถริเริ่มการ
ท าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและ
บริการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 
is clear 
การก าหนดรายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ ELO ดังตาราง
ด้านล่าง 
ELO รายวิชาที่สอดคล้อง 
ELO 1. นักศึกษามีคุณธรรม 
ความซือ่สัตย์และความ
รับผิดชอบ 

ทุกรายวิชา 

ELO 2.นักศึกษามีจิตสาธารณะ/
จิตอาสาเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 

930-102 จิตวิทยาบริการ 
930-342 โครงงานวิจัยด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ 
930-302 การตลาดการ
ท่องเที่ยวและบริการ  

ELO 3.นักศึกษามีทักษะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปกลุ่ม
วิชาภาษา 
รายวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศทุกวิชาใน
หลักสูตร 
และรายวิชาที่ผู้สอนก าหนดการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

ELO 4.นักศึกษาสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้ 
 

ทุกรายวิชา และโดยเฉพาะ
รายวิชาในหมวดฝึกงานและสห
กิจศึกษา 

ELO 5.นักศึกษามีจิตบริการ 
 

930-102 จิตวิทยาบริการ 
930-203 การพัฒนาทุนมนุษย์
ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ  
930-204 ธุรกิจสายการบิน 
และทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
เลือกเพ่ืองานอาชีพ 

ELO 6.นักศึกษาสามารถท าวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนๆเพื่อ
สร้างประโยชน์ให้แก่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับ
องค์กรหรือระดับชุมชน 

930-341 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับ
การท่องเที่ยวและบริการ 
930-342 โครงงานวิจัยส าหรับ
การท่องเที่ยวและบริการ 
และรายวิชาอ่ืนๆที่ผู้สอนก าหนด

- มคอ.2 ,3,4,5,6 
 



 

35 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 กิจกรรมการสอนให้นักศึกษา

ผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์  
ELO 7.นักศึกษาสามารถริเริ่ม
การท าธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
และบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก
เพ่ืองานอาชีพ 

 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสูตรมีโครงสร้างชัดเจน มีการจัดล าดับรายวิชาที่เหมาะสมโดย
พิจารณาถึง 
1. ความยากง่ายของเนื้อหาวิชา 
2. รายวิชาที่ควรเรียนก่อนเนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืนๆ 
3.ความเป็นไปได้ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่าง
รายวิชา 
4. จัดรายวิชาทางภาษาอังกฤษกระจายในทุกภาคการศึกษาตลอด 4 ปี
การศึกษา 
 
โดยมีสาระส าคัญของการจัดล าดับวิชาตามแผนการศึกษาโดยสรุปดังนี้ 
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
 รายวิชาเลือกเสรี 
 รายวิชาพ้ืนฐานด้านธุรกิจ  
 รายวิชาพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว (930-101 อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและบริการ 930-102 จิตวิทยาการบริการ) 
 รายวิชาทางภาษาอังกฤษ 

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
 รายวิชาแกนด้านบริหารธุรกิจ  
 รายวิชาแกนด้านการท่องเที่ยว 
 รายวิชาทางภาษาอังกฤษ 
 การฝึกงาน  
 รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 
 รายวิชา 934-016 สถิติธุรกิจ (รายวิชาเรียนก่อนของ 930-

341 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยว) 
 
 
 

- มคอ.2  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 

 รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือกเพ่ืองานอาชีพ 
 รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 
 รายวิชาวิจัย 930-341 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและ

บริการ 
 
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 

 รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือกเพ่ืองานอาชีพ 
 รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 
 รายวิชาวิจัย 930-342 โครงงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและ

บริการ 
 การฝึกงาน /สหกิจศึกษา  
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
ปรัชญาการจัดการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมี
เจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ทาหน้าที่ผลิต
บัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพื่อให้เป็นกาลังหลักของสังคม และยึด
ตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตาม
แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 
เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน
โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา จากความต้องการของ
ผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลง
มือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจาก
แนวคิดท่ีว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียง
ภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย 
จากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่
มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ 
ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้
ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service 
Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดาเนินการ 
ปรัชญาการศึกษาถูกสื่อสารผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 
 
 

• ข้อมูลปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
หลักสูตรวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องและสะท้อน ELO โดยมี
ขั้นตอนในการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือร่วมจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการของหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาจ านวน

-มคอ 2 3 และ ,มคอ 5 
-โครงการพัฒนานักศึกษา
ในรายวิชาและโครงการ
พัฒนานักศึกษาของ
สาขาวิชา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
รวม 2,737,800 บาท แบ่งเป็นงบประมาณจากเงินรายได้วิทยาเขตจ านวน 
223,300 บาทและงบประมาณค่าธรรมเนียมพิเศษจ านวน 2,514,500 บาท 
โครงการพัฒนานักศึกษากระจายอยู่ในทั้ง 3 ภาคการศึกษา และจัดส าหรับ
นักศึกษาทุกชั้นปี โดยเป็นโครงการที่อยู่ในรายวิชาจ านวน 19 โครงการและเป็น
โครงการที่ไม่อยู่ในรายวิชาจ านวน 6 โครงการ แผนพัฒนานักศึกษาดังกล่าวได้
ผ่านมติรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการคณะและเริ่มจัดในภาคการศึกษาที่ 
1/2560  
2. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชา จัดท าแผนการสอน (มคอ 3) 
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยในทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่หลากหลาย ตามแนวการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นปรัชญา
การสอนและนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา  
 ทั้งนี้การวางแผนการสอนในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนน า
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดการรายวิชาจาก
การรายงานผลการสอน (มอค 5) จากปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559) 
มาใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560  
 ตาราง 3.2 ด้านล่างแสดงข้อมูลรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรและความสอดคล้องกับ ELO 
3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา และรายงานผลเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา ส าหรับรายงานผลการสอน (มคอ 5) นี้จะถูกน าไปใช้ในการปรับปรุง
กิจกรรมการสอนในรายวิชาต่างๆของปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

-แผนพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการปีการศึกษา 2560 
-รายงานการประชุม
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 
-สรุปผลการประเมินผล
นักศึกษาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาปีการศึกษา 2560 
-ลิงค์ อ หญิง 
-ไฟล์ปกวิจัย 
-คลิป TBM Week 
-คลิปการจัดน าเที่ยว 939-
331 
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ตาราง 3.2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรและ
ความสอดคล้องกับ ELO 

ELO รายวิชาที่เกี่ยวข้อง รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รายการ
หลักฐาน 

Generic  
ELO 1. นักศึกษามี
คุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์และความ
รับผิดชอบ 

ทุกรายวิชา การมอบหมายงานทั้งระดับบุคคลและใน
รูปแบบกลุ่มส าหรับการเรียนในชั้นเรียน 

มคอ 3 

 930-102  
จิตวิทยาการบริการ 

จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเพ่ือปลูกฝังจิต
บริการและจิตอาสา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
จ านวน 113 คนไปช่วยเหลืองานใน
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาล
มะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยนักศึกษา 1 คนฝึก
ปฏิบัติงานจ านวน 5 ครั้งในภาคการศึกษาที่ 1  

- จดหมายขอ
ความ
อนุเคราะห์รับ
นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานจิต
อาสา 
- มคอ 3 

 930-221 การ
ด าเนินงานและการ
จัดการงานแม่บ้าน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาชีพโรงแรม ฝึก
ปฏิบัติงานแม่บ้านในโรงแรมในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีได้แก่ โรงแรมวังใต้ บรรจงบุรี 
แก้วสมุย ในภาคการศึกษาที่ 1 โดยฝึกคนละ 
30 ชั่วโมง เมื่อฝึกปฏิบัติเสร็จ พนักงานผู้
ควบคุมงานประเมินนักศึกษา 

- โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา 

 930-202 การขนส่ง
ผู้โดยสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว 
930-203 ทรัพยากร
การท่องเที่ยวและ
ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว 
930-321 การจัดการ
ธุรกิจโรงแรมเชิงกล
ยุทธ์ 
930-324 การ
ด าเนินงานและ
จัดการงานส่วนหน้า
โรงแรม 
930-332 การจัดการ 
 

ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จัดกิจกรรมในรูปแบบ
การทัศนศึกษาภาคสนาม โดยแยกรายวิชา 
หรือ บางรายวิชาบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน 
กิจกรรมการออกภาคสนามส่งเสริมให้
นักศึกษามีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 

- โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา 
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 ธุรกิจท่องเที่ยว
นานาชาติเชิงกลยุทธ์ 
930-333 การจัดการ
ความเสี่ยงทางการ
ท่องเที่ยว 

  

ELO 2.นักศึกษามี
จิตสาธารณะ/จิต
อาสาเพื่อประโยชน์
ส่วนร่วม 

930-102  
จิตวิทยาการบริการ 

จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเพ่ือปลูกฝังจิต
บริการและจิตอาสา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
จ านวน 113 คนไปช่วยเหลืองานใน
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาล
มะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยนักศึกษา 1 คนฝึก
ปฏิบัติงานจ านวน 5 ครั้งในภาคการศึกษาที่ 1 

- จดหมายขอ
ความ
อนุเคราะห์รับ
นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานจิต
อาสา 
- มคอ 3 
 

 930-331 การจัดการ
บริษัทจัดน าเที่ยว
และตัวแทนจ าหน่าย 

ให้นักศึกษาจัดโครงการ “เที่ยวปันใจ” โดย
นักศึกษาจัดทัวร์เพ่ือสังคม นักศึกษาจ านวน 4 
กลุ่มจัดทัวร์น าเที่ยวให้แก่ (1) นักเรียน
โรงเรียนสอนคนตาบอดสุราษฎร์ธานี (2) 
นักเรียนจากโรงเรียนวัดประสิทธารามซึ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก (3) นักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์สุราษฎร์ธานี (4) นักเรียนเยาวชน
ในบ้านพักสันติสุข พังงา  
รวมจ านวนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนประมาณ 60 คน มีการ
สะท้อนผลการจัดกิจกรรมในงานประจ าปีของ
สาขา (TBM Week)  
 

- โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา 
คลิปวิดีโอการ
จัดน าเที่ยว 

 930-431 ผู้น า
นันทนาการและค่าย
พักแรม 

ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนจ านวน 3 โรงเรียนใน
ชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียนสอน
คนตาบอด โรงเรียนบ้านซอย 2 โรงเรียนวัด
ประสิทธาราม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีจิต
อาสาช่วยเหลือสังคม 

- โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา 
จดหมายจาก
โรงเรียนขอให้
ช่วยจัด
กิจกรรมให้
นักเรียน 
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ELO รายวิชาที่เกี่ยวข้อง รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รายการ
หลักฐาน 

ELO 3.นักศึกษามี
ทักษะในการ
สื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

930-102  
จิตวิทยาการบริการ 

การฝึกปฏิบัติทักษะการพูดทั้งแบบ 
telephone communication/face-to-
face communicationและการติดต่อผ่าน
อีเมล์ 

มคอ 3 

 930-204 พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 
930-334 การจัด
กิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด 

จัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มและการน าเสนอที่
หลากหลายทั้ง oral presentation/role 
play 

มคอ 3 

 930-332 การจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว
นานาชาติเชิงกลยุทธ์ 

นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกได้แก่ บริษัททัวร์และ
โรงแรม เพื่อติดต่อประสานงานในการเข้า
ศึกษานอกสถานที่ 

โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา 

 930-324 การ
ด าเนินงานและการ
จัดการงานส่วนหน้า
โรงแรม 

อาจารย์ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้ง
รายวิชา และมีข้อสอบวัดผลที่นักศึกษาต้อง
ตอบข้อสอบโดยการเขียนภาษาอังกฤษ 

 

ELO 4.นักศึกษา
สามารถปรับตัวเข้า
กับผู้อ่ืนและสังคม
ได้ 

930-444 สหกิจ
ศึกษา930-445 
ฝึกงาน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษาจ านวน 5 คน 
และการฝึกงานจ านวน….คน รวมจ านวน….
คน ในภาคการศึกษาที่ 2 โดยไปฝึกในสถาน
ประกอบการโรงแรมจ านวน….คน บริษัททัวร์
จ านวน….คน บริษัทการขนส่งผู้โดยสารและ
สายการบินจ านวน…..คน บริษัทอีเวนท์
จ านวน…..คน นักศึกษาเลือกสถาน
ประกอบการด้วยตนเองและต้องผ่านการ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้ประสานงาน ใน
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์
นิเทศเดินทางไปนิเทศจ านวน 1 ครั้งเพ่ือรับ
ฟังประเด็นปัญหา/อุปสรรค และความเป็นอยู่
ของนักศึกษาจากท้ังพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาเอง 
มีการประเมินผลการฝึก 

 

 930-341 ระเบียบวิธี
วิจัย 
930-441  

นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมท าวิจัยเป็นทีมวิจัยที่ต้อง
ท างานร่วมกันในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย เป็นระยะเวลารวม 1 ปี  

มคอ 3 
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 โครงงานวิจัย 
 
 
930-431 ผู้น า
นันทนาการและค่าย
พักแรม 

นอกจากผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ นักศึกษา
ได้เรียนรู้การปรับตัวท างานร่วมกับทีม และ
การประสานงานกับองค์กรด้านนอก 
นักศึกษาออกภาคสนามเพ่ือฝึกประสบการณ์
การจัดนันทนาการและค่ายพักแรม ณ 
อุทยานแห่งชาติเขาสก และประเมินการ
ท างานร่วมกันในกลุ่มโดยใช้แบบประเมิน และ
มีเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงและ
ประเมิน 

 

 930-202 การขนส่ง
ผู้โดยสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว 
930-203 ทรัพยากร
การท่องเที่ยวและ
ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว 
930-321 การจัดการ
ธุรกิจโรงแรมเชิงกล
ยุทธ์ 
930-324 การ
ด าเนินงานและ
จัดการงานส่วนหน้า
โรงแรม 
930-332 การจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว
นานาชาติเชิงกลยุทธ์ 
930-333 การจัดการ
ความเสี่ยงทางการ
ท่องเที่ยว 

ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จัดกิจกรรมในรูปแบบ
การทัศนศึกษาภาคสนาม โดยแยกรายวิชา 
หรือ บางรายวิชาบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน 
กิจกรรมการออกภาคสนามส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะในการปรับตัวร่วมกับผู้อ่ืน  

 

Specific ELO 
ELO 5.นักศึกษามี
จิตบริการ 

930-102  
จิตวิทยาการบริการ 

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจิตบริการที่
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาล
มะเร็งสุราษฎร์ธานี 

- จดหมายขอ
ความ
อนุเคราะห์รับ
นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานจิต
อาสา 
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   - มคอ 3 
 930-444 สหกิจ

ศึกษา930-445 
ฝึกงาน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษาจ านวน….คน 
และการฝึกงานจ านวน….คน รวมจ านวน….
คน ในภาคการศึกษาที่ 2 โดยไปฝึกในสถาน
ประกอบการโรงแรมจ านวน….คน บริษัททัวร์
จ านวน….คน บริษัทการขนส่งผู้โดยสารและ
สายการบินจ านวน…..คน บริษัทอีเวนท์
จ านวน…..คน นักศึกษาเลือกสถาน
ประกอบการด้วยตนเองและต้องผ่านการ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้ประสานงาน ใน
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์
นิเทศเดินทางไปนิเทศจ านวน 1 ครั้งเพ่ือรับ
ฟังประเด็นปัญหา/อุปสรรค และความเป็นอยู่
ของนักศึกษาจากท้ังพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาเอง 
มีการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 930-331 การจัดการ
บริษัทจัดน าเที่ยว
และตัวแทนจ าหน่าย 

นักศึกษาจัดบริการน าเที่ยวให้กลุ่มนักเรียน
และครู ดู ELO 2  
มีการประเมินการให้บริการจากผู้ร่วมเดินทาง 

 

ELO 6.นักศึกษา
สามารถท าวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
อ่ืนๆเพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้แก่การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวในระดับ
องค์กรหรือระดับ
ชุมชน 

930-341 ระเบียบวิธี
วิจัย 
930-441 
โครงงานวิจัย 

นักศึกษาจัดกลุ่มท าโครงงานวิจัยด้านการ
ท่องเที่ยว ในปีการศึกษามีงานวิจัยจ านวนรวม 
15 โครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น  

 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมกรณีศึกษาอ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพกรณีศึกษาบ่อน้ าพุร้อนท่า
สะท้อน 

โครงงานวิจัย 

 930-302 การตลาด
การท่องเที่ยวและ
การบริการ 
930-304 การ
วางแผนรายการน า
เที่ยวและการจัดน า
เที่ยว 

จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนใน 2 
รายวิชาดังกล่าว มอบหมายให้นักศึกษาลง
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีเพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนและ
น าเสนอ (1) เส้นทางและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว (2) สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว โดยส่งมอบรูปเล่มและไฟล์สื่อ  

- มคอ 3 
- โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา 
- ผลงานการ  
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  ให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมื่อวันที่ 
8 มิถุนายน 2561 ในเวทีการประชุมสมาคม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านีน าข้อมูลสื่อ
ไปประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
http://uppersouthcbt.sru.ac.th 

ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ELO 7.นักศึกษา
สามารถริเริ่มการ
ท าธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวและ
บริการได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

930-334 การจัด
กิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด 

นักศึกษาจัดกิจกรรม event ภายใต้ชื่องาน 
TBM Week 2017 ในสัปดาห์ที่ 12 ของการ
เรียน ซึ่งเป็นงานที่นักศึกษาต้องเสนอความคิด 
(Idea) ในการสร้างสรรค์งานอีเวนท์ที่ต้อง
สื่อสารประชาสัมพันธ์สาขาการท่องเที่ยวและ
นันทนาการไปยังบุคคลทั่วไป และน าไอเดีย
ดังกล่าวไปสู่การวางแผนงานและจัดงานอี
เวนท์ได้จริง เป็นการสร้างความคิดริเริ่มในการ
ออกแบบและจัดธุรกิจรับจัดงาน (Event 
planner/ Organizer) 

 

 930-222 การจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม 

นักศึกษาวางแผนรายการอาหาร คิดต้นทุน
และก าหนดราคาขาย เป็นกิจกรรมในชั้นเรียน
และ 
ออกร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ ในงาน TBM Week 2017   
นักศึกษาสรุปก าไร-ขาดทุน จากการออกร้าน  
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการริเริ่มท าธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม 

มคอ 3 

 930-323 การจัดการ
ธุรกิจสปา 

นักศึกษาเปิดให้บริการสปา (นวดเท้า) โดยใช้
พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการสปา ชื่อ สปานครินทร์ 
เปิดให้บริการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ระหว่างสัปดาห์ที่ 9-13 และออกร้านสปาใน
งาน TBM Week 2017 มีการสรุปก าไร-
ขาดทุน  

มคอ 3 
โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา 

 930-331 การจัดการ
บริษัทจัดน าเที่ยว
และตัวแทนจ าหน่าย 
930-301 หลักการ
มัคคุเทศก์ 

นักศึกษาจัดท าโปรแกรมน าเที่ยวเพื่อสังคม
จ านวน 4 โปรแกรมและจัดจ าหน่ายให้แก่
บุคคลทั่วไป มีผู้สนใจซื้อโปรแกรมรวม 60 คน 
และร่วมเดินทางไปในการจัดน าเที่ยวกับกลุ่ม
นักเรียน ตามท่ีอธิบายแล้วใน ELO 2  
เป็นการส่งเสริมริเริ่มการท าธุรกิจจัดน าเที่ยว  

 

http://uppersouthcbt.sru.ac.th/
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning. 
ปรัชญาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักศึกษา หลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active learning ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้แก่  ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบ 
ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการท างานรวมกับผู้อ่ืนและการปรับตัว ความคิด
สร้างสรรค ์
 ตาราง 3.3 ด้านล่างแสดงข้อมูลกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆท่ีส่งเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 หรือทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นผลจากหลักสูตร 

 
• มคอ 3 
• โครงการพัฒนานักศึกษา 
• ชิ้นงานนักศึกษา 
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ตาราง 3.3 ข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 หรือทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นผลจากหลักสูตร 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายวิชา/โครงการ รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิด
อย่างเป็นระบบ 

930-341 ระเบียบวิธี
วิจัย 
930-441 โครงงานวิจัย 

นักศึกษาก าหนดปัญหาวิจัยและท า
โครงงานวิจัย กระบวนการท าวิจัยช่วยส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

ทักษะด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
 

930-204 พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 

ให้นักศึกษาจัดกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลทุติย
ภูมิที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้า และเรียนรู้การคัดเลือกข้อมูล
สารสนเทศ 

 โครงการอบรมทักษะ
คอมพิวเตอร์ (เป็น
กิจกรรมโครงการพิเศษ
นอกเหนือรายวิชา)  

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 116 คนเข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์เพื่อเสริม
ทักษะอาชีพ ได้แก่ excel, Photoshop, การ
ตัดต่อภาพวิดีโอ จ านวน 36 ชั่วโมง  

 937-191 คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษาเรียนและฝึก
ปฏิบัติทักษะสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ใน
ชั้นเรียน  

 928-355 เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
ธุรกิจท่องเที่ยว 
 

นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การท า website เป็นกิจกรรมในชั้นเรียน 

ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการท างานรวมกับผู้อ่ืนและ
การปรับตัว 
 
 
 

ทุกรายวิชา กิจกรรมในชั้นเรียนที่หลากหลายทั้งการจัด
อภิปรายกลุ่ม การน าเสนอปากเปล่า การท า
บทบาทสมมุติ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น
ผ่านกิจกรรมการถาม-ตอบระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน  
 
รวมทั้งการเรียนในสถานประกอบการใน
รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษา
ต้องสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใช้บริการ และ
หัวหน้างาน  
 
ทั้งหมดช่วยส่งเสริมการมีทักษะการสื่อสารที่ดี
ให้แก่นักศึกษา 
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ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายวิชา/โครงการ รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
 รายวิชาที่รายงานแล้ว

ใน ELO 3 และ 4 
 

ความคิดสร้างสรรค์ 
 

930-334 การจัด
กิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด 
 

 

 935-229 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 1 

นักศึกษาท ากิจกรรมเกษตรธรรมชาติ ตาม
นโยบายการจัดการรายวิชาเสริมหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย โดย 1 กลุ่มมีสมาชิก 20 คน 
เลือกวางแผนการเพาะปลูกพืชอย่างน้อย 1 
ชนิดโดยใช้วิธีเกษตรธรรมชาติ และคิดต่อยอด
สร้างสรรค์ผลผลิต ในปีการศึกษา 2560 
นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ผลิตได้แก่ น้ าพริก
ตะไคร้ แชมพูอัญชัน ชาใบเตยหอม ที่ฉีดกันยุง
ตะไคร้หอม เป็นต้น 

 930-302 การตลาด
การท่องเที่ยวและ
บริการ 
930-304 การวางแผน
รายการน าเที่ยวและ
การจัดน าเที่ยว 

นักศึกษาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
น าเสนออัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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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 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 

กระบวนการวัดผลนักศึกษามีความครอบคลุมการวัดผล 3 ระยะ คือ การวัดผลแรกเข้า การประเมิน
ระหว่างเรียน(การประเมินในรายวิชา) และการประเมินเพ่ือจบการศึกษา  
การประเมินก่อนเข้าเรียน 
มีการรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาใหม่ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ระบบรับตรง ระบบ Admission 
และระบบโครงการพิเศษ  โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ โดยใช้การประเมินหลายวิธี
ประกอบได้แก่ (1) การพิจารณาผลการเรียนของผู้สมัครที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ เช่นเป็นผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต เป็นต้น (2) ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนด เช่นบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น  
การประเมินในรายวิชา (ระหว่างเรียน) 
ในภาพรวมหลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาทุกรายวิชาโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
สอดคล้องกับ ELO วัดผลทั้งในระดับรายบุคคล ได้แก่ การสอบวัดความรู้ การทดสอบย่อย เป็นต้น และราย
กลุ่ม มีการประเมินตนเองของนักศึกษา มีการประเมินโดย peer evaluation มีการประเมินโดยผู้สอน และมี
การประเมินโดยบุคคลภายนอก และผู้สอนรายงานผลการวัดและประเมินผลใน มคอ 5  
 ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลตัวอย่างการวัดและประเมินในรายวิชาที่สอดคล้องกับ ELO โดยยกตัวอย่าง
เฉพาะรายวิชาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

ELO รายวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

วิธีการวัดและประเมินผล 

ELO 1. นักศึกษามี
คุณธรรม ความซื่อสัตย์
และความรับผิดชอบ 

930-444 สหกิจศึกษา 
930-445 การฝึกงาน 
 

นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการเป็น
ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 

 สถานประกอบการ
ประเมินผล
นักศึกษา โดยใช้
แบบประเมินผลที่
พัฒนาโดย
หลักสูตร 

 อาจารย์นิเทศ
ประเมินนักศึกษา 

 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ประเมินการ
น าเสนอผลการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

 930-221 การ
ด าเนินงานและการ
จัดการงานแม่บ้าน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่ม
วิชาชีพโรงแรม ฝึก
ปฏิบัติงานแม่บ้านใน
โรงแรมในจังหวัดสุ 

 พนักงานพ่ีเลี้ยง
ประเมินนักศึกษา 
โดยใช้แบบ
ประเมิน 
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ELO รายวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

วิธีการวัดและประเมินผล 

  ราษฎร์ธานีได้แก่ 
โรงแรมวังใต้ บรรจงบุรี 
แก้วสมุย ในภาค
การศึกษาท่ี 1 โดยฝึกคน
ละ 30 ชั่วโมง เมื่อฝึก
ปฏิบัติเสร็จ พนักงานผู้
ควบคุมงานประเมิน
นักศึกษา 

 อาจารย์ประเมิน
นักศึกษาโดยการ
สอบวัดผล 

 นักศึกษาร่วม
ประเมินการ
ท างานของตนเอง
ผ่านการ
แลกเปลี่ยนกับ
สมาชิกในชั้นเรียน 

 930-202 การขนส่ง
ผู้โดยสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว 
930-203 ทรัพยากร
การท่องเที่ยวและ
ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว 
930-321 การจัดการ
ธุรกิจโรงแรมเชิงกล
ยุทธ์ 
930-324 การ
ด าเนินงานและจัดการ
งานส่วนหน้าโรงแรม 
930-332 การจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว
นานาชาติเชิงกลยุทธ์ 
930-333 การจัดการ
ความเสี่ยงทางการ
ท่องเที่ยว 

ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จัด
กิจกรรมในรูปแบบการ
ทัศนศึกษาภาคสนาม 
โดยแยกรายวิชา หรือ 
บางรายวิชาบูรณาการ
กิจกรรมร่วมกัน 
กิจกรรมการออก
ภาคสนามส่งเสริมให้
นักศึกษามีความตรงต่อ
เวลาและรับผิดชอบต่อ
ตนเอง 

ใช้การประเมินโดย 
 เช็คชื่อการเข้าร่วม 
 อาจารย์ประเมิน

งานมอบหมายที่
ก าหนดเป็นโจทย์
ส าหรับการศึกษาดู
งาน โดยประเมิน
คุณภาพรายงาน
และความตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน  

ELO 2.นักศึกษามีจิต
สาธารณะ/จิตอาสาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่วม 

930-102 จิตวิทยา
บริการ 

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
จิตอาสาและจิตบริการที่
โรงพยาบาล 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลเป็น
ผู้ประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินที่ผู้สอนออกแบบ 

 930-331 การจัดการ
บริษัทจัดน าเที่ยวและ
ตัวแทนจ าหน่าย 

ให้นักศึกษาจัดโครงการ 
“เที่ยวปันใจ” โดย
นักศึกษาจัดทัวร์เพ่ือ
สังคม นักศึกษาจ านวน  

 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเมินนักศึกษา 

 อาจารย์ประเมิน  
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ELO รายวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

วิธีการวัดและประเมินผล 

  4 กลุ่มจัดทัวร์น าเที่ยว
ให้แก่ (1) นักเรียน
โรงเรียนสอนคนตาบอด
สุราษฎร์ธานี (2) 
นักเรียนจากโรงเรียนวัด
ประสิทธารามซึ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก (3) 
นักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
(4) นักเรียนเยาวชนใน
บ้านพักสันติสุข พังงา  
รวมจ านวนนักเรียนจาก
โรงเรียนต่างๆเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนประมาณ 
60 คน มีการสะท้อนผล
การจัดกิจกรรมในงาน
ประจ าปีของสาขา (TBM 
Week) 

จากการกิจกรรม
สรุปผล 

 930-431 ผู้น า
นันทนาการและค่าย
พักแรม 

ให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
นันทนาการให้แก่
นักเรียนในโรงเรียน
จ านวน 3 โรงเรียนใน
ชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย 
ได้แก่ โรงเรียนสอนคน
ตาบอด โรงเรียนบ้าน
ซอย 2 โรงเรียนวัดประ
สิทธาราม ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม 

อาจารย์ประเมินผลงานการ
จัดกิจกรรมจากท่ีนักศึกษา
ส่งผลการปฏิบัติงานใน
รูปแบบวิดีโอคลิป 

ELO 3.นักศึกษามีทักษะ
ในการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

930-102  
จิตวิทยาการบริการ 

การฝึกปฏิบัติทักษะการ
พูดทั้งแบบ telephone 
communication/face-
to-face 
communicationและ
การติดต่อผ่านอีเมล์ 
 

ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 
มีเกณฑ์ประเมินชัดเจน 
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ELO รายวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 930-204 พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 
930-334 การจัด
กิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด 

จัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม
และการน าเสนอที่
หลากหลายทั้ง oral 
presentation/role 
play 

ประเมินโดยใช้เกณฑ์
ประเมิน  

 930-324 การ
ด าเนินงานและการ
จัดการงานส่วนหน้า
โรงแรม 

อาจารย์ใช้สื่อการสอน
เป็นภาษาอังกฤษทั้ง
รายวิชา และมีข้อสอบ
วัดผลที่นักศึกษาต้อง
ตอบข้อสอบโดยการ
เขียนภาษาอังกฤษ 

ประเมินโดยการสอบวัดผล 

 รายวิชาทางภาษา   
ELO 4.นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและ
สังคมได้ 

930-444 สหกิจศึกษา 
930-445 การฝึกงาน 

นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการเป็น
ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 

 สถานประกอบการ
ประเมินผล
นักศึกษา โดยใช้
แบบประเมินผลที่
พัฒนาโดย
หลักสูตร 

 อาจารย์นิเทศ
ประเมินนักศึกษา 

 
 930-341 ระเบียบวิธี

วิจัย 
930-441 
โครงงานวิจัย 

นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมท า
วิจัยเป็นทีมวิจัยที่ต้อง
ท างานร่วมกันในทุก
ขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย เป็น
ระยะเวลารวม 1 ปี 
นอกจากผลงานวิจัยที่
เป็นประโยชน์ นักศึกษา
ได้เรียนรู้การปรับตัว
ท างานร่วมกับทีม และ
การประสานงานกับ
องค์กรด้านนอก 

ประเมินการมีส่วนร่วมของ
ทีมโดยใช้แบบบันทึกการ
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 930-431 ผู้น า
นันทนาการและค่าย
พักแรม 

นักศึกษาออกภาคสนาม
เพ่ือฝึกประสบการณ์การ
จัดนันทนาการและค่าย 

ประเมินโดยเจ้าหน้าที่
อุทยานและอาจารย์พร้อม
คณะท างาน โดยใช้แบบ 
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ELO รายวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

วิธีการวัดและประเมินผล 

  พักแรม ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาสก และ
ประเมินการท างาน
ร่วมกันในกลุ่มโดยใช้
แบบประเมิน และมี
เจ้าหน้าที่อุทยานร่วม
เป็นพี่เลี้ยงและประเมิน 

ประเมิน 

ELO 5.นักศึกษามีจิต
บริการ 

930-444 สหกิจศึกษา 
930-445 การฝึกงาน 

นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการเป็น
ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 

 สถานประกอบการ
ประเมินผล
นักศึกษา โดยใช้
แบบประเมินผลที่
พัฒนาโดย
หลักสูตร 

 อาจารย์นิเทศ
ประเมินนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประเมินการ
น าเสนอผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 930-102  
จิตวิทยาการบริการ 

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
จิตอาสาและจิตบริการที่
โรงพยาบาล 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลเป็น
ผู้ประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินที่ผู้สอนออกแบบ 

 930-331 การจัดการ
บริษัทจัดน าเที่ยวและ
ตัวแทนจ าหน่าย 

ให้นักศึกษาจัดโครงการ 
“เที่ยวปันใจ” โดย
นักศึกษาจัดทัวร์เพ่ือ
สังคม นักศึกษาจ านวน 
4 กลุ่มจัดทัวร์น าเที่ยว
ให้แก่ (1) นักเรียน
โรงเรียนสอนคนตาบอด
สุราษฎร์ธานี (2) 
นักเรียนจากโรงเรียนวัด
ประสิทธารามซึ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก (3) 
นักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  

 ผู้ร่วมเดินทาง
ประเมินนักศึกษา
โดยใช้แบบ
ประเมิน 

 อาจารย์ประเมิน
การท างานโดยใช้
แบบประเมิน 

 นักศึกษาประเมิน
ตนเอง 
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ELO รายวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

วิธีการวัดและประเมินผล 

  (4) นักเรียนเยาวชนใน
บ้านพักสันติสุข พังงา  
รวมจ านวนนักเรียนจาก
โรงเรียนต่างๆเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนประมาณ 
60 คน มีการสะท้อนผล
การจัดกิจกรรมในงาน
ประจ าปีของสาขา (TBM 
Week) 

  

ELO 6.นักศึกษาสามารถ
ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อ่ืนๆเพื่อสร้างประโยชน์
ให้แก่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในระดับองค์กร
หรือระดับชุมชน 

930-441 
โครงงานวิจัย 

นักศึกษาท าโครงงานวิจัย  สอบปากเปล่า 
 สอบการน าเสนอ 

โดยใช้เกณฑ์
ประเมินแบบ 
rubric 

 ประเมินเล่ม
รายงานวิจัย โดย
ใช้เกณฑ์ประเมิน
แบบ rubric  

 930-302 การตลาด
การท่องเที่ยวและ
บริการ 
930-304 การวางแผน
รายการน าเที่ยวและ
การจัดน าเที่ยว 

นักศึกษาผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ประเมินการมี Output ที่
เป็นรูปธรรม 

 ประเมินให้คะแนน
ชินงาน โดยใช้
เกณฑ์ประเมิน
ชัดเจน 

ELO 7.นักศึกษาสามารถ
ริเริ่มการท าธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

930-334 การจัด
กิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด 
930-322 การจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม 
930-323 การจัดการ
ธุรกิจสปา 
930-331 การจัดการ
บริษัทจัดน าเที่ยวและ
ตัวแทนจ าหน่าย 

นักศึกษาฝึกท าธุรกิจ จัด
จ าหน่ายสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยว
แก่ผู้ใช้บริการจริง 

-ใช้แบบประเมิน
กระบวนการท างาน 
-นักศึกษาประเมินตนเอง 
-ผู้ใช้บริการประเมินการ
ให้บริการของนักศึกษา 
-ประเมินความส าเร็จของ
ธุรกิจจากขาดทุน-ก าไร 

ELO1-4 = generic/ ELO5-7 = specific 
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การประเมินเพ่ือจบการศึกษา 
หลักสูตรไม่ก าหนดให้มี exit exam แต่ก าหนดให้ผู้ที่จะจบการศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรและมีระดับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D  
 
รายการหลักฐานส าหรับ 5.1 

 มคอ 5 
 ตัวอย่างแบบประเมินผลนักศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
การประเมินการเรียนรู้ในทุกรายวิชาของนักศึกษามีลักษณะ
ดังนี้ 
            อาจารย์ผู้สอนก าหนดวิธีการประเมิน ช่วงเวลาที่ท า
การประเมิน รวมทั้งสัดส่วนคะแนนที่ใช้ประเมินการเรียนรู้ 
โดยระบุข้อมูลทุกอย่างชัดเจน ใน มคอ 3 ในขณะเดียวกัน
อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดเกณฑ์ประเมินส าหรับการ
ประเมินในแต่ละวิธีที่ใช้ เช่น การน าเสนอหน้าชั้นเรียนแบบ 
Oral Presentation สาขาใช้แบบประเมินที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ทุกรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน เป็น
เกณฑ์ที่ม ีrubric ชัดเจน เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินผลนักศึกษาทั้งหมด ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษารับทราบใน
คาบแรกของการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาและให้นักศึกษามี
ส าเนา มคอ 3 เป็นเก็บไว้เป็นส่วนตัว ในกระบวนการดังกล่าว
นี้ นักศึกษารับทราบรายละเอียดการประเมินชัดเจน และ
สามารถสอบถามหากมีข้อสงสัย และหากผู้สอนมีการเปลี่ยน
รายละเอียดใดใดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ผู้สอนแจ้งให้
นักศึกษารับทราบล่วงหน้า  
 
 

-มคอ 3 
  

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
1. ในทุกรายวิชา อาจารย์ผู้สอนก าหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลโดยใช้ ELO เป็นที่ตั้งและพิจารณา curriculum 
mapping การวัดและประเมินผลต้องสอดคล้อง แสดงให้เห็น
ที่มาของวิธีการประเมิน แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ 
 
2. ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตรมีการใช้ rubric ในการ

-rubric การประเมิน oral presentation 
และ rubric รายวิชา 930-341 และ 930-
441 
-การประชุมกรรมการหลักสูตรวาระพิจารณา 
rubric 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประเมินผลการเรียน หรือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ rubric ส าหรับการประเมินการ
น าเสนองานแบบ Oral Presentation ซึ่งจัดท าเป็นแบบ
ประเมินกลางของหลักสูตร ส าหรับรายวิชาใดใดที่ก าหนดให้มี
การน าเสนอแบบ oral presentation จะต้องใช้ rubric นี้ใน
การประเมิน ทั้งนี้ rubric ถูกพัฒนามาจากแนวคิดว่าต้องการ
ให้นักศึกษาในหลักสูตรมีทักษะในการน าเสนออย่างมืออาชีพ 
และต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปี
ของการเรียน  
rubric ส าหรับการประเมินร่างโครงงานวิจัย ในรายวิชา 930-
341 และประเมินรายงานผลการด าเนินงานวิจัย ในรายวิชา 
930-441  
ความเที่ยงและความน่าเชื่อถือของ rubric (validity and 
reliability) ด าเนินการโดย 
1. ใช้วัตถุประสงค์และเนื้อหาในรายวิชาเป็นกรอบในการสร้าง 
rubric คือมีความครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ และสามารถวัด
ได้จริง 
2. การออกแบบ rubric ได้มาจากการทบทวนเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องและใช้ตัวอย่าง rubric ที่มีการใช้งานในรายวิชาที่
ใกล้เคียงกันจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
3. น าร่าง rubric มาท าการประเมินและวิพากษ์โดยอาจารย์ใน
หลักสูตรร่วมกัน และปรับปรุง 
 
ในส่วนของ fairness หลักสูตรได้ชี้แจงการใช้ rubric ให้
นักศึกษาทราบและเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมินใน rubric  
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
ผู้สอนมีการประเมินเป็นระยะ โดยการให้ผลสะท้อนกลับแก่
นักศึกษาหลังการทดสอบ ด้วยวิธีการหลากหลายเช่นแบบ
ประเมิน rubric การประเมินโดยนักศึกษา การสัมภาษณ์  
ได้แก่  
1. รายวิชาที่มีการสอบกลางภาค ผู้สอนแจ้งผลคะแนนสอบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่ าได้ใช้พิจารณาในการถอนรายวิชา และใช้
วางแผนปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน  
2. บางรายวิชามีการสะท้อนผลการประเมินการเรียนรู้โดย

-การบันทึกการสะท้อนกลับในแบบประเมิน  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิธีการพูดคุย สอบถาม สัมภาษณ์ ได้แก่ 930-221 การ
ด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน อาจารย์ผู้สอนสอบถาม
ผลการฝึกปฏิบัติงานในโรงแรมในแต่ละสัปดาห์ และให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกันในชั้นเรียน  
930-342 ระเบียบวิธีวิจัย 930-441 โครงงานวิจัย อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานสะท้อนการท างานของทีมวิจัยหลังจากที่
นักศึกษาส่งงานที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าในแต่ละครั้ง  
รายวิชา 930-204 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 930-334 การจัด
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด สะท้อนผลการน าเสนอแบบ oral 
presentation หลังจากท่ีนักศึกษาทุกกลุ่มน าเสนอเสร็จ
ในทันที เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงในการน าเสนอครั้งต่อไป 
 
หลักสูตรน าผลการสะท้อนกลับมาปรับปรุงวิธีการสอน และ
การสังเกตการณ์พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากการ
สะท้อนผลการประเมินแล้ว และมีการทดสอบหลังเรียนเมื่อจบ
ภาคการศึกษาอีกครั้งในการสอบปลายภาค และรายงานผลนี้
ใน มคอ 5 เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
วางแผน มคอ 3 ในปีการศึกษาต่อไป 
 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 
หลักสูตรเปิดช่องทางการเข้าถึงผลการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
1. หลักสูตรท าการชี้แจงระบบในการประเมินผลการเรียนใน
รายวิชาอย่างชัดเจนในคาบแรกของการเรียน  
2. มีการประกาศผลการประเมินเป็นระยะ โดยเฉพาะผลการ
ประเมินกลางภาคและมีการประกาศคะแนนเก็บ อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และให้นักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับผลคะแนนได้ทันทีหลังจากประกาศคะแนน ซ่ึง
กระบวนการนี้ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับปรุงพฤติกรรม
การเรียน และวางแผนการถอนรายวิชาส าหรับนักศึกษาที่อยู่
ในภาวะวิกฤต  
3. มีการประเมินผลหลังเรียนจบในรายวิชา ตามเกณฑ์ท่ี
ประกาศ และประกาศผลการเรียนผ่านระบบของงานทะเบียน 
และให้นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอดูผลการเรียนและยื่น
อุทธรณ์เกรดในกรณีท่ีมีข้อสงสัยในผลการเรียนของตนเอง ได้
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากประกาศผลการเรียน  
 

-มคอ 3 
-ปฏิทินการส่งเอกสารส าคัญของคณะ 
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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 
หลักสูตรฯ วางแผนอัตราก าลังภายใต้กรอบนโยบายของวิทยา
เขตฯ มีการวางแผนอัตราทดแทนการเกษียณราชการ และการ
ย้ายคณะฯ  
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่
ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย 
   1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ 
   1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
   1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 
   4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มี
ความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   4.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 
5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี้ 
   5.1 สอบขอ้เขียน 
   5.2 สอบปฏิบัติ 
   5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   5.4 วิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ก าหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ 
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมี
คณะกรรมการ 3-5 คน 
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และ
วิธีการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ก าหนด 
5. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 

- ประกาศรับสมัครอาจารย์ 
- ผลการวิเคราะห์อัตราก าลังของหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
ให้จ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และให้อธิการบดี 
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างและลงนามใน
สัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 
30 กันยายน ของปีนั้น 
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 1 รอบ
การประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการท่ีได้รับการจ้างมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบ
เกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. การท าสัญญาจ้างให้ท าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
ให้หน่วยงานที่จะจ้างก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับภาระงานที่จะ
มอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือ
ว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย 
5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
- โครงการ Ph.D. 80% 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  
(รวมกลุ่มสัมพันธ์ และโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการสอนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) 
- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตาม
ความต้องการของบุคลากร) 
- โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 
- จัดอบรมการสร้างนวัตกรรมการจัดเรียนการสอน 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- กระตุ้นให้บุคลากรจัดท าแผนการก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
- กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าแผนความก้าวหน้าใน
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความต้องการของคณะ/
หน่วยงาน 
 
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 
1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
     1.1 ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
     1.2 ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการ
ประเมิน 
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
ร้อยละ 80 
     2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการ
ประเมิน ร้อยละ 20 
3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการประเมิน
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
     ระดับดีเด่น คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89 
     ระดับดี คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 
     ระดับพอใช้ คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69 
     ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณา
เพ่ิมค่าจ้าง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
     4.1 ระดับท่ี 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการ
ของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และต้องมี
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ 
     4.2 ระดับท่ี 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน 
     4.3 ระดับท่ี 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการ
ปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service 
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ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวมี
นักศึกษารวม 419 คน มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน 
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาคือประมาณ 83  ทั้งนี้สัดส่วนที่
เหมาะสมตามก าหนดการประกันคุณภาพของ สกอ. คือ 1 : 25  
จึงมีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมเติม ทั้งนี้อยู่ในระหว่างรับ
สมัครบุคลากรต าแหน่งอาจารย์เพิ่ม 1 อัตรา 

- ผลการวิเคราะห์อัตราก าลังของหลักสูตร 
-ภาพกระบวนการวิเคราะห์อัตราก าลังจาก
กองแผนงาน 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่
ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย 
   1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ 
   1.2 ผู้บังคบับัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
   1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 
   4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มี
ความรู้ 
ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   4.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 
5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี้ 
   5.1 สอบข้อเขียน 
   5.2 สอบปฏิบัติ 
   5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   5.4 วิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ก าหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 
มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงานต าแหน่งอาจารย์และ
ประกาศอย่างชัดเจน มีกระบวนการคัดเลือกท่ีโปร่งใส คือ 
คัดเลือกขั้นตอนแรกจากใบสมัครและการสัมภาษณ์ท่ีมีเกณฑ์
ชัดเจน 
 

ประกาศรับสมัครต าแหน่งอาจารย์ 
และเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกจาก
งานการเจ้าหน้าที่ 
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
คุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ มีการก าหนดไว้
อย่างชัดเจน โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีจ านวน 3 ข้อ ได้แก ่
1. P: Professionalism (ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ) หมายถึง 
ใฝ่รู้เสาะหาวิชาสร้างสมปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็วมุ่งม่ัน 
ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ 
2. S: Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม) 
หมายถึง เป็นที่พ่ึงและชี้น าสังคมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่ม
เพาะคนดีสู่สังคม 
3. U: Unity (รู้รักสามัคคี) หมายถึง มีความรักและส านึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม ร่วมกัน
ท างานด้วยความเต็มใจเสียสละและอดทน 
สมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) มีจ านวน 5 
ข้อ ได้แก่ 
1. ความสามารถ/ทักษะในการสอน  
มีความรู้ทักษะในการสอน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิชาการ หรือสร้างนวัตกรรมเพ่ือ 
บูรณาการการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
 เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซ้ึง 
น าไปประยุกต์ในการด าเนินการวิจัย/            งานสร้างสรรค์ 
ทั้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากนี้ยังสามารถน าไปพัฒนา
เทคนิค วิธีการ เครื่องมือส าหรับวิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรม 
3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ 
การประยุกต์องค์ความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในสาขาของ
ตนเองเพ่ือการพัฒนาและตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม และมีการบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ความเข้าใจในหลักการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจการ        ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 

- รายละเอียดเกี่ยวกับ competency  
- TOR online 
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5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา 
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการ
ดูแลนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ
สามารถแนะแนวทางหรือส่งเสริมให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มี
แนวทางท่ีเป็น 
ตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานในการดูแลนักศึกษา 
 
 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
- โครงการ Ph.D. 80% 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  
- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตาม
ความต้องการของบุคลากร) 
- โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 
- จัดอบรมการสร้างนวัตกรรมการจัดเรียนการสอน 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- กระตุ้นให้บุคลากรจัดท าแผนการก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
- กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าแผนความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความต้องการของคณะ/
หน่วยงาน 
บุคลากรสายวิชาการ เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน 
สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้ว ดังนี้ 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า
เก้าปี 
2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า
ห้าปี 
3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า
สองปี 

-เอกสารอนุมัติจัดโครงการต่างๆของคณะ 
-แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการข้อมูลที่
หลักสูตรด าเนินการส่งคณะฯ 
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ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
ต าแหน่งศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี    
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมให้
บุคลากรได้จัดท าผลงาน          ทางวิชาการท่ีมีความ
หลากหลาย โดยสนับสนุนทุนวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี                       
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรได้ไปพัฒนาความก้าวหน้า
ทางวิชาการรายละ 10,000 บาท /ปี หรือการเดินทางไปเข้าร่วม
ประชุมวิชาการต่างๆ  รวมถึงการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานหรือ
สถาบันอื่นๆ ที่บุคลากรให้ความสนใจ 
นอกจากนั้นหลักสูตรส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์
ทางด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพและการวิจัย โดยที่บุคลากรทุก
คนได้รับงบประมาณการพัฒนาตนเอง จ านวน 10,000 บาทต่อ
ปี นอกจากนั้นบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมใน
โครงการต่างๆ ที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและการประเมินสถานภาพ (PSU-TPSF) 
การเขียนบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์และหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชามีกิจกรรมการ
พัฒนาตนเองในปีการศึกษา 2560 ต่อไปนี้ 
ดร.วิชชุตา มาชู 

 ผ่านการประเมิน การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและ
การประเมินสถานภาพ (PSU-TPSF) 

 ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

 เข้าร่วมประชุมสัมมนา World Forum on 
Gastronomy จัดโดย UNWTO ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 
30 พค 61 

 รว่มน าเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ 
LAMSNICE 2018 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ วันที่ 23-24 มิย 61 

อาจารย์ปทิดา  โมราศิลป์  
 อบรมหลักสูตรการเรียนรู้เครื่องมือบริหารชุมชน 
 เข้าร่วมประชุมสัมมนา World Forum on 
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Gastronomy จัดโดย UNWTO ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 
30 พค 61 

 
ดร.ชูศักดิ์ ชูศรี 

 อบรมหลักสูตรภาวะผู้น า จัดโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ดร.ณัฐมน ราชรักษ์ 
 ผ่านการประเมิน การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและ

การประเมินสถานภาพ (PSU-TPSF) 
 อบรมการเขียนวิจัยเชิงผสมผสานจัดโดยส านักวิจัย 

 
อาจารย์วิรัตน์ ทองแก้ว 

 ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ 
LAMSNICE 2018 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ วันที่ 23-24 มิย 61 

 
 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
หลักสูตรด าเนินงานการตอบแทนและสวัสดิการให้แก่บุคคลากร
ภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประเมินการข้ึน
เงินเดือน สวัสดิการการรักษาสุขภาพ เงินรางวัลพิเศษส าหรับ
อาจารย์ที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ เงินรางวัล
ส าหรับผลงานการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ ระบบการ
คัดเลือกอาจารย์รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน อาจารย์
ดีเด่นด้านวิจัย อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ เป็นต้น  
ระบบการให้รางวัลและการยกย่องบุคลากรสายวิชาการ 
เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัล
เนื่องในโอกาสวันส าคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 
1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 
10,000 บาท 
2) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่าง
การพิจารณา) 
3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการ

- ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
พิจารณา) 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 
ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานด้านการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
ดร. วิชชุตา มาชู 
1. งานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้รับทุนจากส านักงาน
กองทุนวิจัย  

 เรื่อง การศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและแนว
ทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกาะพะ
งัน 

 เรื่องการยกระดับมาตรฐานสปาเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต 

2. งานวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัย) 
 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 

21 ของนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กับงานวิจัย 

3. งานวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก (งบบูรณาการ ปีงบประมาณ 
2561) 

 การศึกษาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทยใน
การเป็น MICE Destination 

 
อาจารย์ปทิดา โมราศิลป์ 
1. งานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้รับทุนจากส านักงาน
กองทุนวิจัย  

 เรื่อง การศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและแนว
ทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกาะพะ
งัน 

2. งานวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัย) 
 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 

21 ของนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กับงานวิจัย 

3. งานวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก (งบบูรณาการ ปีงบประมาณ 
2561) 
 
 

ข้อมูลทุนวิจัยจาก RDO วิทยาเขต 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดร.ชูศักดิ์ ชูศรี 

 การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบนเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัช
ประภา ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล (สกว) 

ดร.ณัฐมน ราชรักษ์ 
 การศึกษาอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบล

มะขามเตี้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สกอ ภาคใต้ตอนบน) 
อาจารย์วิรัตน์ ทองแก้ว 

 โครงการ ม.อ. เพ่ือชุมชนเข้มแข็ง: โครงการย่อยเรื่อง 
การพัฒนาวิทยากรกระบวนการชุมชนมะขามเตี้ย 
(RDO) 

 
 
 

 

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors -- --    
Associate/ 
Assistant Professors 

-- --    

Full-time Lecturers 2 3 5  60 

Part-time Lecturers 3 2 5   

Visiting Professors/ 
Lecturers 

-- --    

Total 5 5 10   
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Staff-to-student Ratio  
Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 
2560 5,442 15,690 435.83 

2561    

2562    

2563    

2564    

 
Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2560 2 2   4  
2559    3 3  
2558  1   1  
2557    1 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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried 
out to fulfil the needs for education, research and service 
งานนโยบายและแผนมีการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสาย
สนับสนุนโดยวิเคราะห์ปริมาณงาน และความต้องการของ
หน่วยงานสนับสนุนและคณะ จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการ
จัดท าแผนอัตราก าลังกรอบระยะเวลา 4 ปีให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติเพ่ือท าการสรรหาต่อไป 

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ 
AUN 7.1 แผนอัตราก าลัง) 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
หลักสูตรมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นไปตาม
ระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย คือ 
1. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ได้ใช้ระบบการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จ านวน 3-5 คน 
ประกอบด้วย  
   1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ 
   1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
   1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าที่ 
ก าหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้
ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง 
2. วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไปและ
ด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
   2.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ  
   2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี
คือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์            ได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
   โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรร
หาและคัดเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ 
AUN 7.1 ประกาศเกณฑ์สรรหา) 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน ดังนี้ 
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

 



 

77 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial 
Competency) 
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional 
Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของ
มหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ 
และข้อ 3) จ านวน 3 ข้อ  
บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ให้ประเมิน
สมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และ
หรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ 
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  
- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตาม
ความต้องการของบุคลากร) 
- โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 
- โครงการส่งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอต าแหน่ง/
การศึกษาต่อ) 
- กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าแผนความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความต้องการของคณะ/
หน่วยงาน 
บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน 
สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด 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 ป ี
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการ
ก าหนดชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม เนื่องจากบางโครงการเป็นการ
อบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ 
ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถ
เข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม 
โดยบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ 
การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ 
ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของ
บุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้
แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ปี 
 

 

Number of Support staff 

บุคลากรสายสนับสนุน 
วุฒิการศึกษา 

Total 
ม.3 ลงไป 

ม.6/ปวช./
ปวส. 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 0 3 1 0 5 
บุคลากรศูนย์สนเทศ 0 0 9 1 0 12 
บุคลากรห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร ์ 0 0 16 4 1 21 
บุคลากรด้านงานบริหาร 0 9 49 8 0 72 
บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา 0 0 6 6 0 12 
บุคลากรกองวิชาการและพัฒนานกัศึกษา 0 0 10 1 0 11 

รวม 0 9 93 21 1 133 
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Criterion 8 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
นโยบายการรับนักศึกษาก าหนดโดยวิทยาเขต โดยสาขาสามารถ
ก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์เบื้องต้น  และมีการประกาศให้
รับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์และใบสมัคร 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวรับ
สมัครนักศึกษาจากจ านวน 10โครงการ ได้แก่ โครงการเยาวชน
ร่มศรีตรัง โครงการเส้นทางอาชีวะ โครงการนักเรียนเรียนดี 
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน 
(จ านวน 3 รอบ) โครงการเพชรนครินทร์ โครงการรับตรงจาก
ภาคเหนือ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการรับตรง GAT/PAT 
โครงการทุนพระราชทาน และโครงการ admission 
 

ประกาศรับนักศึกษา (ระบุเนื้อหา และ
ช่องทาง) 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
หลักสูตรมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ในการรับ
นักศึกษา และด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 
1. สาขามีการประชุมและพิจารณาจ านวนและคุณสมบัติ
ทุกปี 
2. การคัดเลือกใบสมัครตามเกณฑ์ท่ีประกาศไว้ 
3. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
4. สาขาด าเนินการสัมภาษณ์และประกาศผลการ
สัมภาษณ์ให้ผู้สมัครทราบในทันที 
ทั้งนี้วิทยาเขตเป็นผู้ดูแลกระบวนการรับสมัครและกระบวนการ
คัดเลือกและการประกาศผล 
 

ประกาศรับนักศึกษา 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกและ
สัมภาษณ์ 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
มหาวิทยาลัยจัดระบบการติดตาม การดูแลนักศึกษา ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ และบริบท
ด้านสังคม 
 
ด้านให้ค าปรึกษา  
มีหน่วยงานบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา ซึ่งบริการ
ให้ค าปรึกษาเม่ือนักศึกษา ไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้ง
เรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพื่อนและอ่ืนๆ
อีกมากมาย ก าลังหาทางออกต้องการคนช่วยคิด มีขั้นตอนการ

บันทึกการให้ค าปรึกษาออนไลน์ 
บันทึกการประชุม 
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รับบริการดังนี้  
ขั้นตอนการรับค าปรึกษา  
1. เลือกช่องการรับบริการ 
– Hotline : 08-6629-9354 (08.30 - 16.30น.) 
- E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
- Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
- โทรศัพท์ : 07-735-5040 ต่อ 2118 
- มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กอง
วิชาการฯ 
2. บอกเล่าปัญหาเพ่ือส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ให้ค าปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง 
5. วางแผนแก้ปัญหา  
6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา  
บริการสารสนเทศ  
งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์แก่น้องๆทั้งในเรื่องของการศึกษา การใช้ชีวิต อาชีพ
และการด ารงชีวิตในสังคม ช่องทางการให้บริการมีดังนี้  
- บอรด์ประชาสัมพันธ์  
- Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
- โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
- มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่งานพัฒนานักศึกษา 
บริการแนะแนวศึกษาต่อ 
1. เลือกช่องทางรับบริการ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์  
- Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
- โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
- มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา 
การดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก เพ่ือให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพ่ีดูแลน้อง โดย
มีคณะกรรมการนักศึกษาประจ าแต่ละหอพัก  หอพักละ 5 คน 
คอยดูแลให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  
 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ  จัดให้มีกิจกรรมโครงการด้านส่งเสริม
สุขภาพ จ าแนกเป็น  3 ด้าน  ได้แก่ รณรงค์ ป้องกัน รักษาและ
ฟ้ืนฟู 
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ในส่วนของหลักสูตรฯ หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคอย
ติดตามผลการเรียนและปัญหาของนักศึกษา โดยนักศึกษา
สามารถขอเข้ารับค าปรึกษาได้จากช่องทางต่อไปนี้ 
1. เข้าพบอาจารย์ตามเวลาให้ค าปรึกษาที่อาจารย์ระบุใน มคอ.3 
2. ขอนัดหมายเวลาเข้าพบ 
3. การให้ค าปรึกษาโดยใช้สื่อออนไลน์เช่น ไลน์ เฟสบุค  
4. การจัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษาใน
ทุกภาคการศึกษา 
 
ทั้งนี้ทุกครั้งที่อาจารย์ให้ค าปรึกษา อาจารย์สามารถบันทึกการ
ให้ค าปรึกษาในระบบ SIS เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลส าหรับการติดตาม
ผลการให้ค าปรึกษาและการเรียนของนักศึกษาต่อไป 
 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability 
ในระดับมหาวิทยาลัย 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การสนับสนุนผู้เรียนและการ
ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเชิงวิชาการ และ
กิจกรรมที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ  ในกรณีเช่นนี้กระบวนการจะถูก 
ด าเนินงานโดย งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนา
นักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน
ภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแก
ผู้เรียน  ให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ  
งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดโครงการ / กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  ทั้งทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต  เพ่ือ
เสริมสร้างและปลูกฝังนักศึกษา  วินัยนักศึกษา  คุณธรรม  
จริยธรรม  หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี  รวมถึงการพัฒนา
ทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การ
ประกอบอาชีพ  และการศึกษาต่อ และท าหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษา แนะน า  และจัดระบบสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา 
เช่น สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานใน
การด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักศึกษา/
องค์การนักศึกษา  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของชมรม
ต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาสังคม  และบ าเพ็ญ
ประโยชน์  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านสุขภาพและ

หลักฐานรางวัลที่นักศึกษาได้รับคือ ใบ
ประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล 
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พลานามัย  โดยด าเนินกิจกรรม / โครงการผ่าน กระบวนการ
หลัก ดังนี้  
1. กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนรู้แนว
ทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
-โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
2. กระบวนการในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะและความ
พร้อมในการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เปิด
โลกทัศน์ประชาคมอาเซียน 
- โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วย
กระบวนการจิตปัญญาศึกษา  
- โครงการเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   
3. กระบวนการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น า ผ่านโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (Leader Camp) 
และการท างานร่วมกันกับองค์กรอย่างมีส่วนร่วม  
 - โครงการเวทีคุณภาพ  
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรกิจกรรม  
- ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี รองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ 
“นวัตกรรมรับน้องสร้างสรรค์โดยผู้น าคนพันธ์ใหม่ 2557 จาก
เวทีคุณภาพกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งที่ 4  
4. เตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวสู่โลกแห่งการท างาน  
- โครงการท างานเป็นก็เป็นสุข 
- โครงการนัดพบแรงงาน 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้
บัณฑิตเพ่ือสนับสนุนการท างาน) 
 ในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการใน
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การรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
ตลอดจนรับเข้าท างานหลังจบการศึกษา  โดยผ่านการจัด
กิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิชาชีพจะมี
บทบาทท่ีส าคัญต่อการประสบความส าเร็จของนักศึกษา ที่ได้
ประยุกต์และค านึงถึงบทบาทหน้าที่ ตลอดจนทักษะ ความรู้และ
ความสามารถ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการประกอบวิชาชีพด้าน
การจัดการธุรกิจประเภทต่างๆที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
ได้แก่ 
1) โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2560 
นักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 120 คน 
4) โครงการอบรมความรู้เพ่ิมเติมและการฝึกภาคสนามเพ่ือการ
ขอเทียบโอนบัตรมัคคุเทศก์ประจ าปีการศึกษา 2560 นักศึกษา
จ านวน 120 คน  
 
หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาได้แข่งขันได้รับรางวัลดังนี้ 
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานสหกิจ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ปีการศึกษา 2560 ผลงานเรื่อง การออกแบบเส้นทางการปั่น
จักรยานเพื่อผู้เข้าพักในโรงแรม 
2) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการพูดภาษาอังกฤษใน
หัวข้อ Youth Power in ASEAN+3 จัดโดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี  
 
 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
ในระดับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือให้
นักศึกษามีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
ได้แก่ศูนย์กีฬาในร่มและกลางแจ้ง การมีระบบให้ค าปรึกษาจาก
งานพัฒนานักศึกษา การจัดโครงการจิตปัญญาศึกษา (จัดดอกไม้
จัดใจ) ห้องพยาบาลส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การมี
หน่วยกู้ภัย 24 ชั่วโมงในมหาวิทยาลัย ระบบไวไฟบริเวณ
ห้องเรียน อาคารเรียน และหอพักนักศึกษา การก่อสร้างเพ่ิมเติม
หอพักนักศึกษาเพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาโดยเฉพาะ
นักศึกษาใหม่ การมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
มีกล้องวงจรปิด มีระบบรถขนส่งสวัสดิการ  
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Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2560 127 120 113 
2559 140 120 123 
2558 127 120 125 
2557 100 120 100 

 
Total Number of  Students  

Academic Year 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

2560 113 120 104 83   
2559 123      
2558 127 108     
2557 100 93 85    
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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        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการเฉพาะส าหรับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ
ด้านสปา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสปา และการฝึกปฏิบัติจัดน าเที่ยว 
ได้แก่ห้องปฏิบัติการจัดน าเที่ยว  
 
ส าหรับวิทยาเขตจัดให้มีห้องเรียนที่รองรับได้หลายรูปแบบ เช่น 
ขนาดห้องเรียนตั้งแต่ 40 คน-300 คน อย่างไรก็ตามห้องเรียนส่วน
ใหญ่จัดไว้ส าหรับการเรียนการสอนแบบบรรยาย ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับนโยบายการศึกษาแนวใหม่ของมหาวิทยาลัย คือ Active 
Learning ซึ่งมีความต้องการห้องเรียนที่สามารถเคลื่อนย้ายโต๊ะ 
เก้าอ้ีได้อย่างสะดวก และมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่จะท ากิจกรรมกลุ่ม
ย่อย ห้องเรียน และยังขาดพ้ืนที่สนับสนุนส าหรับการประชุมกลุ่ม
วิจัยย่อยของนักศึกษา 
 

 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
ห้องสมุดมีบริการสอบถามความต้องการหนังสือจากอาจารย์ผู้สอน 
(ดูรายงานผลการจัดซื้อทรัพยากรตามเอกสารแนบ AUN 9.2) และ
สั่งซื้อเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและศึกษาเพ่ิมเติมได้อย่างเพียงพอ 
และให้บริการตั้งแต่ 08.30-18.00 น. และขยายเวลาส าหรับช่วง
สอบ มีบริการค้นคว้าออนไลน์และการยืมหนังสือระหว่างวิทยาเขต 
 

 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
ระดับวิทยาเขต  
นักศึกษาในหลักสูตรใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการเรียน
ร่วมกับนักศึกษาทั้งวิทยาเขตได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาซึ่งเพียงพอส าหรับหรับการใช้ในรายวิชา
เรียนเท่านั้น วิทยาเขตยังไม่สามารถจัดห้องปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์และทางภาษาได้เพียงพอส าหรับการให้นักศึกษา
ศึกษาด้วยตนเอง หรือใช้นอกเหนือจากเวลาในชั้นเรียน  
 
ในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรมีห้องปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจ านวน 2 ห้อง ได้แก่ (1) 
ห้องปฏิบัติการจัดน าเที่ยว และ (2) ห้องปฏิบัติการสปา ซึ่งมี
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ครุภัณฑ์บางส่วน 
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
มหาวิทยาลัยมีระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส าหรับการฝึกฝนด้วย
ตนเองด้านภาษา(Tell Me More) มีฐานข้อมูลสืบค้นออนไลน์
(OPEC)เพ่ือการค้นคว้าหนังสือ การสร้างเพจเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในบางรายวิชา ในห้องเรียนมีอุปกรณ์ทาง
คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เนต แต่ระบบอินเตอร์เนตยังไม่เสถียร 
โดยเฉพาะเมื่อจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาน าคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวมาใช้ค้นคว้าในชั้นเรียน เป็นต้น   
 

 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
หอพักในมหาวิทยาลัย มีจ านวน 2 หอพัก ดังนี้ 
1. หอพักของมหาลัย  มีจ านวน 4 หอพัก ได้แก่ หอพัก ชายช่อม่วง 
(หอ2) หอพักชายพวงผกา (หอ3) หอพักหญิงดาหลา (หอ4) หอพัก
หญิงปาริชาติ (หอ5) สามารถรองรับ นักศึกษา ได้ทั้งหมด  808 
คน 
2. หอสหกรณ์ มีจ านวน 5 หอ รองรับนักศึกษาผู้หญิงได้ 888 คน 
สถิตินักศึกษาที่เข้าพักในหอพักสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 หอพักสหกรณ์ มีทั้งหมด 5 หอ  รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 
888 คน โดยเป็นหอหญิงทั้งหมด  
 ดังรายละเอียดดังนี้ 
- หอพักอาคาร 5 (ห้องพักแบบ 2 คน)  มี ห้องพัก 88 ห้อง รองรับ
นักศึกษาได้ 176 คน 
- หอพักอาคาร 6 (ห้องพักแบบ 3 คน)  มี ห้องพัก 88 ห้อง รองรับ
นักศึกษาได้ 264 คน  
- หอพักอาคาร 7 (ห้องพักแบบ 2 คน)  มี ห้องพัก 88 ห้อง รองรับ
นักศึกษาได้ 176 คน 
- หอพักอาคาร 8 (ห้องพักแบบ 2 คน)  มี ห้องพัก 88 ห้อง รองรับ
นักศึกษาได้ 176 คน 
- หอพักอาคาร 9 (ห้องพักแบบ 2 คน)  มี ห้องพัก 48 ห้อง รองรับ
นักศึกษาได้ 96  คน 
  
นอกจากนั้นยังมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในหอพัก ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางข้ึนหอพัก 
2. ก าหนดเวลา เข้าหอเวลา 05.30 และปิดหอ 24.00 น. 
3. ก าหนดนักศึกษาขึ้น ลง หอพักทางเดียว 
4. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ทุกหอพัก 
5. มีแสงสว่างภายในหอพัก 
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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 



 

93 
 

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        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
 
ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร ตาม
รอบการปรับปรุงที่ก าหนดโดย สกอ คือเมื่อด าเนินงานไปแล้วครบ 
5 ปี โยแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บริษัทจัดน าเที่ยวและ
โรงแรม  
 
 

 มคอ 2 (ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
หลักสูตรจัดประชุมกรรมการหลักสูตรในการออกแบบรายวิชา 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล เพื่อให้สามารถประเมินได้
อย่างเป็นรูปธรรม ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรจัดประชุม
เกี่ยวกับการเรียนการสอนจ านวน 3 ครั้ง 
 
หลักสูตรมีกระบวนการให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์
ในทุกรายวิชา โดยเป็นการประเมินผลออนไลน์ผ่านระบบของ
มหาวิทยาลัยซึ่งผลการประเมินของทุกรายวิชาอยู่ในระดับดีถึงดี
เยี่ยม อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน  
 

-รายงานการประชุม 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 
ในปีการศึกษา 2560 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อทวนสอบผลการศึกษาในทุก
รายวิชา และน าข้อมูลข้อเสนอแนะจากนักศึกษามาพิจารณาเพ่ือ
วาวแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 
 

-รายงานการประชุม 
-มคอ 5/6 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
ในปีการศึกษา 2558 ดร.วิชชตุา มาชู และ อาจารย์ปทิดา โมรา
ศิลป์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับงบสนับสนุนการวิจัย
สถาบันจากวิทยาเขต ให้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ผ่านกระบวนการสอนบูรณาการกับการวิจัย  
         ผลการศึกษาโดยสรุปชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ในการท างาน
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิจัยระดับปริญญาตรี (Undergraduate Research Experience) 
ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้านอย่างชัดเจน
ที่สุด คือ (1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (2) ทักษะชีวิตและ
การท างาน และ (3) ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยี 
ตามล าดับ 
       นอกจากนั้นผลการวิจัยชี้ว่า ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจ
และประสบการณ์ที่ดีในการท าวิจัยระดับปริญญาตรีแบ่งเป็น 3 
กลุ่มปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา (2) ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย และ (3) ความร่วมมือ
ของคณะผู้วิจัย  
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ การมีทัศนคติที่ดี และ
การเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ การเตรียมความพร้อมตนเองในเบื้องต้น
เกี่ยวกับความรู้ ทฤษฎีและหลักการของวิธีวิจัยก่อนการเรียน เลือก
หัวข้อที่ตนเองสนใจ รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาของตนเอง 
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ความเป็น
กันเองกับนักศึกษา สร้างบรรยากาศการเข้าพบที่ผ่อนคลาย มี
ทักษะในการให้ค าปรึกษา ชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง การให้เวลาที่
เพียงพอ มีการวางแผนงานร่วมกันกับนักศึกษา ให้ก าลังใจนักศึกษา 
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับทีมวิจัย ได้แก่ การเลือกเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยและวิธีการท างานร่วมกัน การ
สื่อสาร การจัดสรรเวลา การปรับตัวร่วมกัน การช่วยเหลือและให้
ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
 
ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวถูกน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา 930-341 ระเบียบวิธีวิจัย ในปีการศึกษา 
2559-2560 กล่าวคือ 
1. ทีมอาจารย์ผู้สอน 2 ท่านวางแผนการสอนร่วมกัน และจัดท า
แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับให้กลุ่มวิจัยใช้บันทึก
ผลการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพ่ือชี้แจงแนวทางในการให้
ค าปรึกษา ขอความร่วมมือในการให้นักศึกษาเข้าพบได้ทุกครั้งตาม
ตารางเรียนในรายวิชาวิจัย หรือเวลาอ่ืนๆ และชี้แจงการลงนาม
แบบบันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในปีการศึกษา 2560 
พบว่านักศึกษากลุ่มวิจัยเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเฉลี่ยกลุ่มละ 6 
ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา  
3.ในคาบแรกของการเรียนรายวิชา 930-341 ระเบยีบวิธีวจิัย 
อาจารย์ผู้สอนชี้แจงแนะน านักศึกษาเก่ียวกับ การจัดกลุ่มวิจัย โดย
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ในการจัดกลุ่มวิจัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกลุ่มเองตามความ
ต้องการ ซึ่งก าหนดจ านวนที่กลุ่มละประมาณ 4-6 คน และแนะน า
การเลือกหัวข้อวิจัย  
 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
ศูนย์สนเทศด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่ามีผู้เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์
จ านวน 564 คน พบว่า 
ประเด็นความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 
3.73)  เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายด้านพบข้อมูลดังนี้ 
 
 ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจเท่ากัน 2 เรื่อง คือ พึงพอใจในเรื่อง
ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ และ
สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ มากท่ีสุด ( = 
3.71) รองลงมา คือ ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย ( = 3.62) 
และมีความพึงพอใจในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงต่อ
ความต้องการ                         น้อยที่สุด ( = 2.98)  
 
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการ
ขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่ายมากท่ีสุด (  = 3.91) 
รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการให้บริการมีความถูกต้องและ
รวดเร็ว ( = 3.90)  และมีความพึงพอใจในเรื่องการบริการให้ความ
ช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว น้อยที่สุด  ( = 3.67) 
 
 ด้านบุคลากรของห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในเรื่องบุคลากรให้บริการโดยการแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมมากที่สุด ( = 4.03)  รองลงมา คือ บุคลากรสนใจ
ให้บริการอย่างจริงใจมีความเป็นมิตร เต็มใจ  ช่วยเหลือและมี
อัธยาศัยดี ( = 3.93) และมีความพึงพอใจในเรื่องบุคลากรให้บริการ
ด้วยความเอาใจใส่และกระตือรือร้น มีความพร้อม และ บุคลากรมี
ความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ น้อยที่สุด (  = 3.83) 
 
 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมี
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ความพึงพอใจในเรื่องความสะอาดภายในห้องสมุดมากท่ีสุด ( = 
3.96) รองลงมา คือ ความปลอดภัยภายในห้องสมุดและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ( = 3.54) และมีความพึง
พอใจในเรื่องจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอน้อยที่สุด ( = 
3.46) 
 
 ด้านความผูกพันกับห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในเรื่องการจะพูดกับคนอ่ืนๆ ในทางท่ีดีเกี่ยวกับห้องสมุด
มากที่สุด ( = 3.86) รองลงมา คือ แม้จะได้รับข่าวสารที่ไม่ดี
เกี่ยวกับห้องสมุดแต่ยืนยันที่จะใช้บริการห้องสมุดต่อไป ( = 3.83) 
และมีความพึงพอใจในเรื่องความรู้สึกผูกพันกับห้องสมุดน้อยที่สุด ( 
= 3.74) 
 
 ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในเรื่องการสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการ
ให้บริการมีความสม่ าเสมอมากท่ีสุด ( = 3.68) รองลงมามีเท่ากัน 2 
ข้อ คือ การประชาสัมพันธ์มีความหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ 
อีเมล จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ และการแจ้ง
ข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการกิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มี
ความสม่ าเสมอ ( = 3.65) และมีความพึงพอใจในเรื่องเอกสาร แผ่น
พับ และป้ายแนะน าการให้บริการมีความชัดเจนและเพียงพอ น้อย
ที่สุด ( = 3.64) 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
ผลการสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตรใช้พิจารณามา
จาก 2 กลุ่มได้แก่ นักศึกษา และสถานประกอบการ 
 
การสะท้อนจากกลุ่มนักศึกษา 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
            อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินการสอนในชั้นเรียนในทุกๆ 
หัวข้อถึงความเข้าใจของนักศึกษา โดยการทดสอบย่อย การสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ และการซักถามจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนโดยผ่านการ
ประเมินกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU - TPSF) ตลอดจนได้บูรณาการ

 รายงานผลการส ารวจสถาน
ประกอบการ 

 รายงานผลการประเมิน 
นักศึกษาฝึกงานและสหกิจ 

 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 ผลสอบ PSU Test 
 ผลการประเมินการสอน จาก 

มคอ 5 
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การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) มาประยุกต์ใช้ส าหรับการ
เรียนการสอน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจและให้เท่าทันกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
            มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือมอบหมาย
การเป็นผู้ประสานงานรายวิชาที่จัดให้อาจารย์ประจ าของคณะเป็น
ผู้สอนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ ชี้แจงข้อตกลงถึงแนวปฏิบัติที่
ประกาศใหม่ๆ รวมถึงการระดมสมองเพ่ือก าหนดระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนใหม่ๆ 
 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์
การสอน 
จัดให้มีการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาในทุกรายวิชาระหว่าง
ภาคการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควบคู่กับการสังเกตการณ์  และรับฟัง
ความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การ
วัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน และการประเมินโดยตัว
อาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ปีการศึกษา 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมติดตาม
การประเมินผลของนักศึกษาในทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา 
ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาให้นักศึกษาได้ประเมินโดยวาจา
เพ่ือสะท้อนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพือ่ทบทวนการพิจารณาระดับคะแนน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับประกันคุณภาพการศึกษาด้านการประเมินผล  
 
การสะท้อนจากกลุ่มสถานประกอบการ 
 
หลักสูตรมีระบบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะสถานประกอบการ
ได้สะท้อนผลการประเมินนักศึกษาและบัณฑิตใน 2 รูปแบบคือ 
1. การให้สถานประกอบการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา  
2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 
และน าผลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร  
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โดยในปีการศึกษา 2560 หลกัสูตรน าผลการประเมินนักศึกษาใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การฝึกงาน) ผลการประเมินนักศึกษา
จ านวน 103 คน จากสถานประกอบการจ านวน 57 แห่ง ของปี
การศึกษา 2559 มาใช้ในการพัฒนานักศึกษาในทักษะที่นักศึกษา
ต้องได้รับการปรับปรุงคือ ทักษะคอมพิวเตอร์และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 
ในส่วนนี้ สิ่งที่หลักสูตรด าเนินการในปีการศึกษา2560 คือ 
1. จัดรายวิชาในหลักสูตรให้ร่วมบูรณาการกับการฝึกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษ Tell Me More ของวิทยาเขตจ านวน 4 วิชา ได้แก่  
วิชา 930-101 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ส าหรับชั้นปีที่ 1 
วิชา 930-202การขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับชั้นปีที่ 2 
วิชา 930-303 หลักการมัคคุเทศก์ ส าหรับชั้นปีที่ 3 
วิชา 930-430 ธุรกิจสายการบิน ส าหรับชั้นปีที่ 4 
โดยแต่ละวิชาก าหนดสัดส่วนในการประเมินผลในรายวิชาโดยให้
คะแนนจากผลการสอบ Tell Me More จ านวนร้อยละ 5 
2. ก าหนดให้นักศึกษาทดสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ PSU Test  
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 ยังมีนักศึกษาจ านวนรวมเพียง 5 คนที่
สอบผ่าน 
3.ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของเนื้อหาวิชา 
4.จัดโครงการพัฒนานักศึกษาอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 120 คน 
 
และเม่ือสิ้นปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินผลนักศึกษาและบัณฑิตจากสถานประกอบการ มีผลการ
ส ารวจดังนี้ 
ผลการประเมินนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
1. ผลการประเมินการฝึกงานของนักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาฝึกงานจ านวน 81 คน ไปฝึกงานใน
สถานประกอบการโรงแรม บริษัททัวร์ สายการบินและการขนส่ง
ผู้โดยสาร หน่วยงานภาครัฐดา้นการท่องเที่ยว ผลการประเมินจาก
สถานประกอบการแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 คะแนนประเมินเชิงปริมาณ 
จากแบบฟอร์มประเมิน สถานประกอบการต้องประเมินนักศึกษาใน 
2 ด้าน พร้อมประเมินความพึงพอในในภาพรวม โดยการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ประเมินแบบ rating scale (1 น้อยที่สุด และ 5 มาก



 

100 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ที่สุด) ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็น 4.6 และผล
การประเมินในแต่ละด้านเป็นดังนี้ 
ผลการประเมินด้านบุคลิกภาพ ใช้เกณฑ์การประเมิน 8 ข้อ คะแนน
ประเมินในภาพรวมของแต่ละข้อเป็นดังนี้ 
 
เกณฑ์ประเมิน ผลคะแนนในภาพรวม (เต็ม 

5) 
1. ความกระตือรือร้น 4.67 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 3.96 
3. ความร่วมมือ 4.71 
4. การแต่งกายและอนามัย 4.67 
5. มนุษย์สัมพันธ์ 4.77 
6. ทักษะการสื่อสาร 4.09 
7. ความมีจริยธรรม 4.74 
8.ความมีจิตบริการ 4.72 

 
ผลการประเมินด้านผลการปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพที่ฝึก ใช้เกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อ คะแนนประเมินในภาพรวมของแต่ละข้อเป็น
ดังนี้ 
 
 เกณฑ์การประเมิน ผลคะแนนในภาพรวม 

(เต็ม 5) 
1. ความรู้ความสามารถในงาน 4.26 
2. ความเอาใจใส่ในการฝึกงาน 4.59 
3. ความตรงต่อเวลา 4.67 
4. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3.97 
5. การปฏิบัติต่อระเบียบของ
หน่วยงาน 

4.59 

 
 
 
2. ผลการประเมินนักศึกษา (สหกิจศึกษา)  
 
ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสหกิจศึกษา 
จ านวน  5 คน จากสถานประกอบการจ านวน 4 แห่ง ผลการ
ประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ผลการประเมินเชิงปริมาณ และ
ข้อเสนอแนะ  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ส่วนที่ 1 คะแนนประเมินเชิงปริมาณ 
จากแบบฟอร์มประเมิน สถานประกอบการต้องประเมินนักศึกษา 
โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมินแบบ rating scale (1 น้อย
ที่สุด และ 5 มากท่ีสุด) ในภาพรวมผลการประเมินโอกาสการรับเข้า
ท างานในสถานประกอบการคือ หากนักศึกษาสมัครเข้าท างานใน
องค์กรที่ฝึกสหกิจนักศึกษามีโอกาสได้ตอบรับเข้าท างานร้อยละ 
100  
ผลการประเมินด้านผลส าเร็จของงาน ใช้เกณฑ์การประเมิน 2 ข้อ 
คะแนนประเมินในภาพรวมของแต่ละข้อเป็นดังนี้ 
 
เกณฑ์ประเมิน ผลคะแนนในภาพรวม 

(เต็ม 5) 
1. ปริมาณงาน 4.2 
2. คุณภาพงาน 3.8 

ผลการประเมินด้านความรู้ความสามรถ ใช้เกณฑ์การประเมิน 8 ข้อ 
คะแนนประเมินในภาพรวมของแต่ละข้อเป็นดังนี้ 
 เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมิน 

ผลคะแนนในภาพรวม 
(เต็ม 5) 

1. ความรู้ค วามสามารถทาง
วิชาการ 

4.2 

2. ความสามารถในการเรียนรู้ 4.2 
3. ความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

4.2 

4. วิจารญาณ 4.0 
5. ทักษะการสื่อสาร 3.8 
6.การพัฒนาด้านภาษา 4.0 
7.ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงาน 4.0 

ผลการประเมินด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใช้เกณฑ์การประเมิน 
4 ข้อ คะแนนประเมินในภาพรวมของแต่ละข้อเป็นดังนี้ 
 
 
เกณฑ์การประเมิน ผลคะแนนในภาพรวม 

(เต็ม 5) 
1. ความรับผิดชอบ 4.4 
2. ความสนใจงาน 4.2 
3. ค ว าม ส าม ารถ ใน ก า ร
ท างาน 

3.8 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4. การตอบสนอง 4.2 

ผลการประเมินลักษณะส่วนบุคคล ใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ 
คะแนนประเมินในภาพรวมของแต่ละข้อเป็นดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน ผลคะแนนในภาพรวม 

(เต็ม 5) 
1. บุคลิกภาพ 4 
2. มนุษย์สัมพันธ์ 4 
3. ความมีระเบียบวินัย 4 
4. คุณธรรมจริยธรรม 4 

 
 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาจากพนักงานพ่ีเลี้ยง/
พนักงานที่ปรึกษา  
- นักศึกษาเป็นผู้ที่กล้าแสดงออก และกล้าสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ 
- นักศึกษาเป็นคนมีความรับผิดชอบ ขยัน มุ่งม่ันต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
- นักศึกษามีความตั้งใจ และสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  
และสามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว 
- นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้อย่างเหมาะสม 
- นักศึกษามีความสามารถท างานเป็นทีมได้ 
- นักศึกษามีอัธยาศัย/มนุษยสัมพันธ์ดี 
- นักศึกษามีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
 
ข้อที่นักศึกษาควรปรับปรุง 
- ควรปรับปรุงเรื่องความมั่นใจในตนเอง 
- ควรปรับปรุงเรื่องทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
- ควรปรับปรุงเรื่องทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  เช่น จีน รัสเซีย 
 
ทั้งนี้หลักสูตรจะน าผลการประเมินการฝึกงานและสหกิจศึกษาไปใช้
วางแผนการพัฒนาทักษะในส่วนที่ยังเป็นจุดบกพร่องที่ต้องพัฒนา
ได้แก่ 

 ทักษะภาษาอังกฤษ 
 ทักษะการสื่อสาร 
 

โดยจะด าเนินการในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
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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 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุก
รายวิชาผ่านการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไมม่ีนักศึกษาพ้นสภาพ   

งานทะเบียน 

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

หลักสูตรก าหนดระยะเวลาการจบ
การศึกษา คือ 4 ปี จ านวน 8 ภาค
การศึกษาท้ังนี้นักศึกษาสามารถ
ขยายระยะเวลาการจบได้สูงสุด 6 
ปี   
นักศึกษาจบการศึกษา ณ ภาค
การศึกษา ที่ 3/2560 จ านวน  81
คน 

งานทะเบียน 

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

หลักสูตรส ารวจการได้งานท าของ
บัณฑิตของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปี
การศึกษา 2560 มีบัณฑิตตอบ
แบบสอบถามรวมจ านวน 69 คน 
เป็นชาย 14 และ หญิง 55 คน 
โดยแบ่งเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 1) 
จ านวน 26 คน บัณฑิตที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2559 
(รุ่นที่ 2) จ านวน 22 คน บัณฑิตท่ี
จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 
(รุ่นที่ 3) จ านวน 21 คน 
ผลการส ารวจจากบัณฑิต 69 
พบว่า  
1. บัณฑิตประมาณร้อยละ 64 
ท างานในบริษัทเอกชน รองลงมา
ประมาณร้อยละ 13 ท างานใน
องค์กรภาครัฐ 
2. บัณฑิตประมาณร้อยละ 66 
ท างานในสายงานด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ โดยร้อยละ
27 ท างานในสถานประกอบการ

การส ารวจการได้งานท า 
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 ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
โรงแรมซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากท่ีสุด 
รองลงมาคือบริษัทจัดน าเที่ยวร้อย
ละ 12 และสายการบินร้อยละ 11  
 

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

ในปีการศึกษา 2560 ภาค
การศึกษาท่ี 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ลงทะเบียนรายวิชา 930-441 
โครงงานวิจัยด้านธุรกิจท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นวิชาต่อเนื่อง จากรายวิชา 
930-341 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยว (เรียนใน
ภาคการศึกษา 2/2559) โดยมี
โครงงานที่ด าเนินงานเสร็จสิ้น
สมบูรณ์จ านวน  15 โครงงาน 

โครงงานวิจัยนักศึกษา 

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

หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิต มีสถานประกอบการ
ที่ร่วมตอบแบบสอบถามจ านวน 
33 แห่ง โดยให้คะแนนแบบ scale 
5 ระดับ คือ 1 น้อยที่สุด และ 5 
มากที่สุด ผลการส ารวจพบว่า 
สถานประกอบการให้คะแนนความ
พึงพอใจต่อบัณฑิตเฉลี่ย 4.42 และ
ให้คะแนนความพึงพอใจต่อ 
competency ของบัณฑิตในแต่
ละด้านดังนี้  
1. จิตบริการ คะแนนเฉลี่ย 4.70 
2. คุณธรรม ความซื่อสัตย์ คะแนน
เฉลี่ย 4.70 
3.ความรับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย 
4.61 
4.ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
คะแนนเฉลี่ย 4.64 
5.ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ย 3.94 
6.ทักษะการสื่อสาร 
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ คะแนน
เฉลี่ย 3.21 
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 ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
7.การปรับตัวในการท างาน 
คะแนนเฉลี่ย 4.45 
 

 
Pass Rates and Dropout Rates  

 

 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษาที่เปิด
ภาคการศึกษา 

จ านวนนักศึกษา(คน) 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 สูงกว่าปี 4 

2556 129 116       

2557 100 125 105     

2558 126 90 119 102   

2559 123 111 85 119 6 

2560 116 121 106 83 1 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา



 

108 
 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. มีการร่วมมือกับสถานประกอบการใกล้กับมหาวิทยาลัย เช่น โรงแรมสยามธานี โรงแรมวังใต้ โรงแรม
ไดมอนด์ โรงแรมบรรจงบุรี โรงแรมแก้วสมุย เป็นต้น  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวน 21 ชุมชน ในการเป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้การ
ฝึกปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

2. หลักสูตรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษาเพ่ือใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะอาชีพและทักษะสังคม ในรูปแบบที่หลากหลายและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
กระจายทุกชั้นปีและทุกภาคการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาการเป็น
มัคคเุทศก์ โครงการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

3. หลักสูตรมีการจัดบริการวิชาการเป็นประจ าทุกปี ทั้งในรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน 
ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน การรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก เช่นโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ โครงการ
ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายอาเซียน ซึ่งโครงการเหล่านี้ เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชนและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหลักสูตรในฐานะของ
คณะการท างาน 

4. หลักสูตรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างรายวิชาทั้งภายในหลักสูตรและ
รายวิชาระหว่างหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเชื่อมดยงองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบและเป็นการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การโรงแรม การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว จึงเอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะในรายวิชาโครงงานวิจัย  

จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 
1. การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย 
2. การเทียบเคียงผลการด าเนินงานของหลักสูตรกับหลักสูตรอื่น หรือสถาบันอื่น 
3. การปรับระบบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกรายวิชาที่เป็นรายวิชาปฏิบัติ ให้เป็นแบบ 

360 องศา  
แนวทางการพัฒนา 

1. เชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประชุมร่วมกับหลักสูตร ในก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร การ
ก าหนด ELO และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  

2. มีการจัดท ารูปแบบการสื่อสาร รายละเอียดของหลักสูตร เช่นโครงสร้างหลักสูตร รูปแบบการเรียน
การสอนที่หลายหลาย เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม  

3. มีการจัดท าระบบการเทียบเคียงผลการด าเนินงานของหลักสูตร เช่นเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ 
อัตราการจบการศึกษา อัตราการได้งานท ากับหลักสูตรอื่นๆ  

4. จัดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนในหลักสูตรและร่วมก าหนดรูปแบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นแบบ 360 องศา อย่างแท้จริง   
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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 427  
15  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำตร ี 427  
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 

2  

23  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ 

3  

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

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

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

2  

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

3  

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

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

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

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
31   -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ 
  

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 3  
41  -ระดับปรญิญำตร ี   
42  -ระดับ ป.บัณฑิต   
43  -ระดับปรญิญำโท   
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
45  -ระดับปรญิญำเอก 3  
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
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำว่ำดว้ย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทัว่ไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ 

4  

55  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
56  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
57  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

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

  

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  123  
73 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีต่อบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ

ภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
121  

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

107  

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

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
77  -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีม่ีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่

แล้ว 
  

78 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีศ่ึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 2  
79 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีอุ่ปสมบท   
80 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีเ่กณฑ์ทหำร   
81 -เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้

งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 
  

82 -ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเรจ็กำรศกึษำ
ระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.94  

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

  

87  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
88  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2 
  

89  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำต ิที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่สถำบันน 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  นับแต่วันท่ีออก
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)  435.83  
115  -ระดับอนุปรญิญำ 435.83  
116  -ระดับปรญิญำตร ี   
117  -ระดับ ป.บัณฑิต   
118  -ระดับปรญิญำโท   
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
120  -ระดับปรญิญำเอก   
121 จ ำนวน

เงิน
สนับสนุน
งำนวิจัย 
(24) 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 47,503  

122  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

123  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   

124  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 47,503  

125 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 686,030  

126  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

127  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   

128  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 686,030  

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 

4  

151  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
152  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
153  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 4  
154 ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร   
155  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
156  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
157  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
158 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
  

159  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
160  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
161  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
162 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

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

  

163  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
164  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
165  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
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 ์   

 
 
 


