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ค าน า 
 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรใหม่ปี 2557 ของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อกรกฎาคม 2557 และผ่านการอนุมัติของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อปี 2559 และหลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปภัมภ ์เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรเป็นไปตาม มคอ.1 ตามที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปภัมภ์ เพิ่มเติมด้วยการให้นักศึกษาผ่านการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการจริง    มีจ านวนหน่วยกิตทั้งสิ้น 131 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตรโดยเฉพาะวิชาชีพด้านบัญชีทุก
วิชา คณาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกคนและมีประสบการณ์ในการวิจัยเป็น
อย่างดี  
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บทสรปุส ำหรบัผูบ้รหิำร 
 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำกำรจัดกำร คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร เปิดรับนักศึกษำรุ่น
แรกในปีกำรศึกษำ 2558 เป็นหลักสูตรบัญชีทวิภำษำหลักสูตรแรกในภำคใต้ จัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของรำยวิชำในหลักสูตร จ ำนวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตร 131 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที ่โดดเด่นด้ำนวิชำชีพ กำรใช้ภำษำอังกฤษและกำรฝึกปฏิบัติ
ประสบกำรณ์ในวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่ก ำหนดให้นักศึกษำปี 4 เลือกระหว่ำงฝึกงำนหรือท ำสหกิจ
ศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ 1 นอกจำกนี้เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร่งด้ำนทักษะภำษำอังกฤษนักศึกษำทุกชั้นปี
จะได้รับกำรอบรมหลักสูตร Intensive English นอกเหนือจำกกำรสอนปกติโดยอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ส ำหรับนักศึกษำทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษำที่จบมีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่ำ 
650 เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 

ในปี 2561 หลักสูตรที่ใช้ในคือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตปี 2557 ส ำหรับนักศึกษำรหัส 58   และรหัส 
59 และรหัส 60 ส ำหรับหลักสูตรปรับปรุงปี 2562 ส ำหรับนักศึกษำใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เป็นต้นไป มี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำของหลักสูตร (รหัส 931-xxx) เป็นภำษำอังกฤษทั้งสิ้น 16 รำยวิชำ มีกำร
จัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำในรำยวิชำและกิจกรรมอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำร
จัดโครงกำรน ำนักศึกษำและคณำจำรย์ร่วมงำนกำรน ำเสนองำนวิจัยระดับปริญญำบัณฑิตระดับชำติ ณ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง และศึกษำดูงำนด้ำนวิชำชีพบัญชี ณ สถำนประกอบกำรธุรกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม และกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำต่ำงชำติ ณ  Azman Hashim 
International Business School, University of Technology Malaysia กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศ
มำเลเซีย  

มีคณำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตำมเกณฑ์มำตรฐำนและทุกคนมีวุฒิกำรศึกษำตรงตำม
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและผ่ำนกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม
รำชูปถัมภ์ คณำจำรย์ในหลักสูตรผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะอำจำรย์ระดับดรุณำจำรย์และยื่นขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มีกำรท ำวิจัยร่วมกับนักศึกษำได้รับทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัย
ส ำหรับนักศึกษำปริญญำตรีด้ำนอุตสำหกรรม / ด้ำนชุมชน (PSU-CIRPUS) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
นอกจำกนี้มีกำรบูรณำกำรศำสตร์ด้ำนบัญชีในกำรท ำวิจัยร่วมกับสำขำวิชำภำยในวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 
(คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  สำขำ
เทคโนโลยีไม้ยำงพำรำ และสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร) และร่วมท ำวิจัยกับสถำนวิจัยควำม
เป็นเลิศด้ำนวิศวกรรมวัสด ุวิทยำเขตหำดใหญ่ งำนวิจัยข้ำงต้นได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนส ำนักงำน
คณะกรรกำรกำรอุดมศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรฯ ที่น ำเสนอในรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับ 3-4 ตำมเกณฑ์ของ AUNQA มีบัณฑิตรุ่นแรกเข้ำรับปริญญำจ ำนวน 22 คนหรือ
ร้อยละ 84.6 ของจ ำนวนนักศึกษำที่ควรส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด  
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บทที ่1 สว่นน ำ 

 
1. ประวตัโิดยยอ่ของหลกัสตูร 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยใน
ครำวประชุมคร้ังที่ 358(5/2557) เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2557 บัณฑิตที่จบสำมำรถประกอบวิชำชีพอิสระ
และเข้ำท ำงำนในองค์กรหรือหน่วยงำนได้ทั้งของภำครัฐและเอกชน จัดกำรเรียนกำรสอนในวันจันทร์-ศุกร์ 
เปิดรับนักศึกษำรุ่นแรกในปีกำรศึกษำ 2558 มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต มี
รำยวิชำบัญชีตำมที่ก ำหนดไว้ใน มคอ.1 ของสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นหลักสูตรทวิภำษำ
ที่มีจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำในหลักสูตรเป็นภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของรำยวิชำใน
หลักสูตร โดยเน้นสอนบรรยำยเป็นภำษำอังกฤษในรำยวิชำแกน 4 วิชำ คือ 926-307 กำรจัดกำรเชิงกล
ยุทธ์ 929-105 เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 931-110 กำรบัญชีขั้นต้น 1 และ 931-111 กำรบัญชีขั้นต้น 2 และ 
931-213 กำรภำษีอำกร และรำยวิชำชีพบังคับและวิชำชีพเลือกทุกวิชำ นอกจำกนี้เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้มีกำรประชุมร่วมกันและก ำหนดรำยวิชำชีพ
เลือกที่เปิดสอนให้มีควำมทันสมัยและน่ำสนใจ โดยรำยวิชำชีพเลือกที่เปิดให้กับนักศึกษำมีดังนี้ 931-113 
กำรบัญชีเฉพำะกิจกำร (เน้นเนื้อหำ Accounting for Islamic Finance, Melon Farm Accounting และ 
Small and Medium Size Firm Accounting) 931-114 กำรบัญชีหน่วยงำนภำครัฐ 931-117 กำรบัญชี
โรงแรม 931-416 กำรวำงแผนภำษี 931-319 กำรจัดกำรฐำนข้อมูล (เน้นกำรใช้โปรแกรม Microsoft 
Access) และ 931-417 โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี (เรียนโปรแกรม Microsoft Excel และ
โปรแกรมบัญชี QuickBooks) นอกจำกนี้มีกำรเสริมทักษะภำคปฏิบัติแก่บัณฑิตโดยก ำหนดให้นักศึกษำ
เลือกฝีกงำนหรือท ำสหกิจศึกษำในชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 และเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์กำรใช้
ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรนอกเหนือจำกที่ใช้ในห้องเรียนปกติ  

หลักสูตรฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมระดับชำติและนำนำชำติ โดยกำรน ำเข้ำร่วม
กิจกำรกำรน ำเสนองำนวิจัยระดับชำติ และมีนักศึกษำได้ผ่ำนกำรคัดเลือกและร่วมกิจกรรม PTT Asian 
Seeding the Future Camp 2018 จ ำนวน 2 คน และผ่ำนกำรสอบคัดเลือกและเข้ำรับฝึกงำนที่บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 2 คน มีนักศึกษำรุ่นแรกส ำเร็จกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยเข้ำรับ
ปริญญำวันที่ 7-9 กันยำยน 2562 จ ำนวน 22 คนหรือร้อยละ 86.4 ของนักศึกษำที่ควรส ำเร็จกำรศึกษำ
รุ่นแรก 
 
2. วตัถปุระสงค ์จดุเนน้ จุดเดน่ของหลกัสตูร 
 - เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพบัญชี  

- ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ในศำสตร์ทำงกำรบัญชี ทักษะวิชำชีพบัญชี และทักษะในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษและศำสตร์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้องด้ำนบริหำรธุรกิจ  

- ผลิตบัณฑิตที่สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ บูรณำกำรควำมรู้ศำสตร์ทำงกำรบัญชีอีกทั้งสำมำรถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับงำนบัญชีและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจและแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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- ผลิตบัณฑิตที่มีประสบกำรณ์ในวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง 

- ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่ำงเหมำะสม 
 นอกจำกนี้หลักสูตรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษในรำยวิชำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ของรำยวิชำในหลักสูตร ท ำให้บัณฑิตที่จบคำดว่ำจะมีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร 
 
3. โครงสร้ำงกำรจดัองคก์ร และกำรบริหำรจัดกำร 

 
ภำพที ่1.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 

 
4. นโยบำยกำรประกนัคณุภำพของสำขำวชิำ 
 หลักสูตรมีมำตรฐำนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิปริญญำตรีสำขำวิชำกำรบัญชีในปี 2557 และตำม
ข้อก ำหนดของสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปภัมภ์ 
 
5. ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหลักสตูร  
 โครงสร้ำงหลักสูตร 
ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป     32 หน่วยกติ 

  1) กลุ่มวิชำภำษำ    15      หน่วยกิต 

  2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 11     หน่วยกิต 

  3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์   6       หน่วยกิต 
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ข. หมวดวิชำเฉพำะ      87-90 หน่วยกิต 

  1) กลุ่มวิชำแกน      42 หน่วยกิต  

2) กลุ่มวิชำชีพ     45-48 หน่วยกิต 

- บังคับ              33 หน่วยกิต 

   - เลือก     12-15 หน่วยกิต 

 ค. หมวดวิชำเลือกเสรี     6       หน่วยกิต 

 ง.  สหกิจศึกษำหรือฝึกงำน    3-6 หน่วยกิต 

       1)  สหกิจศึกษำ     6 หน่วยกิต 

     2)  ฝึกงำน     3 หน่วยกิต 

 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้สอน 

ล ำดับที่ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ชื่อ – สกุล 

1. อำจำรย์ นำยจิรยุทธ์            จันทนพันธ์ 
2. อำจำรย์ นำงสำวบุญฑริกำ  ใจกระจ่ำง 
3. อำจำรย์ นำงสำวระพีพันธ์   เผ่ำชู 
4. อำจำรย์ นำงสุภำวดี             สุทธิรักษ์ 
5. อำจำรย์ นำยสมนึก              เลิศแก้ว 

 
 นักศึกษำ และอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ –  นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ 22 จำก 26 คน อัตรำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำร้อยละ 84.6 
 
 ศิษย์เก่ำ – ไม่ม ี
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 งบประมำณ 
1) งบประมำณรำยรับ (หน่วยบำท) 

รำยละเอยีดรำยรบั 
ปงีบประมำณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 570,400 1,090,800 1,753,800 2,404,300 2,534,400 
ค่ำลงทะเบียน (หน่วยกิต) 306,800 690,400 1,150,700 1,630,200 1,726,100 
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล * 32,000 64,000 104,000 152,000 168,000 
รวมรำยรับ 909,200 1,845,200 3,008,500 4,186,500 4,428,500 
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2) งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วยบำท) 

รำยกำร 
ปกีำรศกึษำ 

2558 2559 2560 2561 2562 
รวมงบด ำเนินกำร     

3,951,900 
5,632,900      

8,955,600  
12,280,000   

12,326,100  
- งบบุคลำกร     

1,115,900  
1,156,900      

1,199,600  
1,244,000     

1,290,100  
- งบด ำเนินงำน     

1,196,000  
1,196,000      

1,196,000  
1,196,000     

1,196,000 
- งบเงินอุดหนุน      
- งบรำยจ่ำยอื่น     

1,640,000  
3,280,000      

6,560,000  
9,840,000     

9,840,000  
รวมงบลงทุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
- ค่ำโปรแกรมส ำเร็จรูป
ทำงกำรบัญชี 

         
50,000    

50,000    50,000    50,000    50,000    

- ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                 
-    

-                  
-    

-                 
-    

           รวมทั้งสิ้น 4,001,900 5,682,900 9,005,600 12,330,000 12,376,100 
จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 40 80 130 190 210 
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ      
- เฉพำะงบด ำเนินกำร      

100,048       71,036       69,274  
        

64,895  
       

58,934  
- รวมทุกประเภทรำยจ่ำย      

100,048       71,036       69,274  
        

64,895  
       

58,934  
 

 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
หลักสูตรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้เพื่อจัดซื้อต ำรำ สื่อกำร

เรียนกำรสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่ำงเพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนในชั้นเรียนและสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ  
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บทที ่2 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของหลกัสตูรตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูร 

 
ตำรำงที ่1.1 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

เกณฑ์
ข้อที ่ เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
(ตำมเกณฑ์) 

 (ไม่ได้ตำมเกณฑ์) 

1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร  

11 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด  

12 กำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำน 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์คุณภำพหลักสูตร  
 ได้มำตรฐำน 
 ไม่ได้มำตรฐำน เพรำะ........................................................................ 
 
ตำรำงที ่1.2 รำยชื่อ และคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
รำยชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจ ำตัวประชำชน 
คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

สำขำวิชำ 
หมำยเหต ุ

ตรง สัมพันธ ์

1. อำจำรย์  นำยจิรยุทธ์ จันทนพันธ์  
3 9206 00194 04 4 

บธ.ม. กำรเงิน/ 2545   
 

2. อำจำรย์  นำงสำวบุญฑริกำ ใจ
กระจ่ำง* 
3 8009 00423 68 1 

PhD (Accounting and 
Finance)/2556   

 

3. อำจำรย์  นำงสำวระพีพันธ์   เผ่ำชู 
3 8009 00259 08 3 

PhD (International Business 
Management)/2559   

 

4. อำจำรย์ นำงสุภำวดี สุทธิรักษ์* 
3 8417 00608 15 8 

PhD. (กำรจัดกำร)/2556    

5. อำจำรย์  นำยสมนึก เลศิแก้ว* 
3 8412 00038 79 4 

บช.ม. (กำรบัญชี)/2556    

หมำยเหตุ : กรุณำใส่เครื่องหมำย * หลังรำยชื่ออำจำรย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลกำรก ำกบัมำตรฐำน 
เกณฑข์อ้ 1  จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร 
   ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑข์อ้ 2 คณุสมบตัอิำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร 
   เป็นไปตำมเกณฑ์  

 เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิไม่ต ่ำกว่ำ ป.โทหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่ง ผศ.
ขึ้นไปในสำขำวิชำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอนอย่ำงน้อย 2 คน 

    ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ เพรำะ
.................................................................................... 
เกณฑข์อ้ 11  กำรปรบัปรงุหลกัสตูรตำมรอบระยะเวลำทีก่ ำหนด 

เร่ิมเปิดหลักสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2557 
ตำมรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกำศใช้ในปี พ.ศ. 2561 
  ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่ำล้ำสมัย 

เกณฑข์อ้ 12 กำรด ำเนนิงำนใหเ้ปน็ไปตำมตวับง่ชีผ้ลกำรด ำเนนิงำนเพือ่กำรประกนัคณุภำพหลกัสตูรและ
กำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคณุวฒุริะดบัอดุมศึกษำแหง่ชำติ 
ตำรำงที ่1.3 ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
 

ดชันบีง่ชีผ้ลกำรด ำเนนิงำน(Key 
Performance Indicators) ผลกำรด ำเนนิงำน 

 เปน็ไป
ตำมเกณฑ ์
 ไมเ่ปน็ไป
ตำมเกณฑ ์

เอกสำรประกอบ 

1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงนอ้ยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อวำงแผน 
ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำน
หลักสูตร 

สอดคลอ้งตำมวัตถุประสงคข์อง
กำรประชุมในแตล่ะครั้ง 

 

รำยงำนกำรประชุม 

2 มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.
2 ที่สอดคลอ้งกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติ หรือ มำตรฐำนคุณวุฒสิำขำ/
สำขำวิชำ (ถ้ำมี) 

มีรำยละเอียดครบและสอดคล้อง
กับกรอบมำตรฐำนฯ 

 

มคอ. 2 

3 มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียด
ของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยกอ่น
กำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ครบ
ทุกรำยวิชำ 

มีกำรจัดท ำ มคอ.3 ทุกรำยวิชำ
ของหลักสูตรฯ ตำมก ำหนด 

 

 

4 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
และรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วัน หลัง

มีกำรจัดท ำ มคอ.5 ทุกรำยวิชำ
ของหลักสูตรฯ ตำมก ำหนด 
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ดชันบีง่ชีผ้ลกำรด ำเนนิงำน(Key 

Performance Indicators) ผลกำรด ำเนนิงำน 

 เปน็ไป
ตำมเกณฑ ์
 ไมเ่ปน็ไป
ตำมเกณฑ ์

เอกสำรประกอบ 

สิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปดิสอนให้ครบทุก
รำยวิชำ 

5 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
หลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60วัน 
หลังสิ้นสดุปีกำรศึกษำ 

   

ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่ำน เพรำะ ด ำเนินงำนผ่ำนทุกข้อ 
 ไม่ผ่ำน เพรำะ ด ำเนินงำนไม่ผ่ำนข้อ..................... 
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บทที ่3 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ ์AUN QA 
 
ระดบักำรประเมนิ 
 เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภำพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสำมำรถปรับปรุงพัฒนำ
ต่อไปได้ กำรประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑก์ำรประเมนิ 7 ระดบั 
คะแนน ควำมหมำย คณุภำพและระดบัควำมตอ้งกำรในกำรพัฒนำ 

1 ไม่ปรำกฏกำรด ำเนินกำร (ไม่มีเอกสำร ไม่มี
แผนหรือไม่มีหลักฐำน) 

คุณภำพไม่เพียงพออย่ำงชดัเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนำโดยเร่งด่วน 

2 มีกำรวำงแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด ำเนินกำร คุณภำพไม่เพียงพอ จ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนำ 

3 มเีอกสำรแต่ไม่เชื่อมโยงกับกำรปฏิบัติ หรือมี
กำรด ำเนินกำรแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภำพไม่เพียงพอ แต่กำรปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำ
เพียงเล็กนอ้ยสำมำรถท ำให้มคีณุภำพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสำรและหลักฐำนกำรด ำเนนิกำรตำม
เกณฑ์ 

มีคุณภำพของกำรด ำเนนิกำรของหลักสูตรตำมเกณฑ์ 

5 มีเอกสำรและหลักฐำนชดัเจนทีแ่สดงถึงกำร
ด ำเนินกำรทีม่ีประสทิธิภำพดีกว่ำเกณฑ์ 

มีคุณภำพของกำรด ำเนนิกำรของหลักสูตรดีกว่ำเกณฑ์ 

6 ตัวอย่ำงของแนวปฏิบตัิที่ด ี ตัวอย่ำงของแนวปฏิบตัิที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นน ำ 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชัน้น ำ 
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AUN 1: Expected Learning Outcomes 

Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

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

2. The program 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 program expected learning outcomes. 

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง  
ตำรำงที ่3.1 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN1 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   
 

   

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

   
 

   

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

   
    

Overall opinion        
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ผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์ AUN 1  
ตำรำงที ่3.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN1 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university 
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำหนด ELO โดยอำศัยกรอบที่ก ำหนด
โดย สกอ. และมหำวิทยำลัย  
1.1.1 ควำมสอดคลอ้งกับ สกอ. 5 ด้ำนและ ELO ของหลักสูตร มี
ดังนี้  
1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม: จัดกำรศึกษำให้นักศึกษำมีควำม
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพและสังคม มีควำมเป็นพลเมืองโลก มี
จิตสำธำรณะ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ  
2)ด้ำนควำมรู้:  นักศึกษำบรูณำกำรและประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนกำร
บัญชีและศำสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเช่น ภำษีอำกรและกำรวำงแผนภำษี
อำกร มีทัศนคติที่ดีต่อกำรพัฒนำตนเอง 
3)ด้ำนทักษะทำงปัญญำ: มีควำมรู้ในวิชำชีพบัญชีและศำสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง สำมำรถใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ วิเครำะห์และ
วำงแผนภำษ ี
4)ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ: นักศึกษำ
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และรับผิดชอบในงำนที่ร่วมท ำกับผู้อื่น และ 
5)ด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี: 
สำมำรถใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยและสื ่อสำรภำษำอังกฤษและ
ภำษำไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.1.2 ควำมสอดคล้องของวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
และคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำรกับ ELO ของหลักสูตรฯ 
มีดังนี้ 
1) ELO 1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพและสังคมมีควำม

รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรร่ำงหลักสูตร 

หน้ำเว็บไซต์แสดงวิสัยทศัน์
ของมหำวิทยำลัยและคณะ   

มคอ.2 หน้ำ 33-37 

ตำรำงผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวัง 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
เป็นพลเมืองโลก มีจิตสำธำรณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่น
ในจรรยำบรรณวิชำชีพ สอดคล้องกับ Mission 2 สร้ำงบัณฑิตที่มี
สมรรถนะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญำ จิต
สำธำรณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้บน
พื้นฐำนประสบกำรณ์จำกำรปฏิบัติ และสอดคล้องกับ Mission 3 
เป็นสังคมฐำนควำมรู้บนพื้นฐำนพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกำสเข้ำถึงควำมรู้ได้
อย่ำงหลำกหลำยรูปแบบ 
 
2) ELO 2 บูรณำกำรและประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนกำรบัญชีและ
ศำสตร์อื ่นที่เกี ่ยวข้องมีทัศนคติที ่ดีต่อกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Mission 2 สร้ำงบัณฑิตที่มีสมรรถนะทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญำ จิตสำธำรณะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้บนพื้นฐำน
ประสบกำรณ์จำกำรปฏิบัติ และสอดคล้องกับ Vision ของคณะฯ 
เป็นคณะชั้นน ำกำรบูรณำกำรศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรและธุรกิจใน
ระดับประเทศ และ Mission ของคณะฯ ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มี
คุณภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ ภำษำ รัฐ
ประศำสนศำสตร์ กำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร รวมทั้งกำรบริกำร
วิชำกำรแก่ประเทศ 
 
3) ELO 3 ปฏิบัติงำนทำงวิชำชีพบัญชีสำมำรถใช้ดุลยพินิจเยี่ยง
ผู้ประกอบกำรวิชำชีพ วิเครำะห์และวำงแผนภำษี วิเครำะห์ข้อมูล
ทำงกำรบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินและมีคุณลักษณะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร สอดคล้องกับ Vision มหำวิทยำลัย: มหำวิทยำลัย
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
เพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นเลิศทำงวิชำกำร เป็นกลไกหลักใน
กำรพัฒนำภำคใต้และประเทศ และสอดคล้องกับ   Mission 1 
เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรและนวัตกรรม โดยมีกำรวิจัยเป็นฐำนเพื่อกำร
พัฒนำภำคใต้และประเทศเชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ำยสำกล 
และ Mission 2 สร้ำงบัณฑิตที่มีสมรรถนะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญำ จิตสำธำรณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
สำมำรถประยุกต์ควำมรู้บนพื้นฐำนประสบกำรณ์จำกำรปฏิบัติ  
             และสอดคล้องกับ Vision ของคณะฯ เป็นคณะชั้นน ำ
กำรบูรณำกำรศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรและธุรกิจในระดับประเทศ 
และ Mission ของคณะฯ ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มีคุณภำพที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ ภำษำ รัฐประศำสน
ศำสตร์ กำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร รวมทั้งกำรบริกำรวิชำกำร
แก่ประเทศ 
 
4) ELO 4 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมรับผิดขอบ
และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สอดคล้องกับ   Mission 1 เป็นผู้น ำ
ทำงวิชำกำรและนวัตกรรม โดยมีกำรวิจัยเป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำ
ภำคใต้และประเทศเชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ำยสำกล 
          และสอดคล้องกับ Vision ของคณะฯ เป็นคณะชั ้นน ำ
กำรบูรณำกำรศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรและธุรกิจในระดับประเทศ 
และ Mission ของคณะฯ ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มีคุณภำพที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ ภำษำ รัฐประศำสน
ศำสตร์ กำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร รวมทั้งกำรบริกำรวิชำกำร
แก่ประเทศ 
 



15 
 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
5) ELO 5 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทีทันสมัยและสื่อสำร
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ   
Mission 1 เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรและนวัตกรรม โดยมีกำรวิจัยเป็น
ฐำนเพื ่อกำรพัฒนำภำคใต้และประเทศเชื ่อมโยงสู ่ส ังคมและ
เครือข่ำยสำกล และ Mission 2 สร้ำงบัณฑิตที่มีสมรรถนะทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญำ จิตสำธำรณะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้บนพื้นฐำน
ประสบกำรณ์จำกำรปฏิบัติ 
 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes 
ELO มีควำมครอบคลุม Subject Specific Outcomes และ   
Subject Generic Outcomes แล้วดังนี ้
1.2.1 รำยวิชำในหลักสตูรฯ ทีส่อดคลอ้งกับ Specific Outcome 
ตำมขอ้ก ำหนด มคอ.1 ของสภำวิชำชีพบัญชีในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนหลักสูตรบัญชบีัณฑิต เช่น รำยวิชำแกน รำยวิชำชีพบังคบั
และรำยวิชำชีพเลือกทีเ่กี่ยวกับศำสตร์บัญชีและที่เกี่ยวขอ้ง รำยวิชำ
เหล่ำนี้ท ำให้นักศึกษำมีควำมรู้และทักษะตรงกับศำสตร์ในวิชำชีพ 
มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ตรงกับที่วิชำชีพ รวมถึงมีกำร
ก ำหนดให้นักศึกษำฝึกงำนหรือเลือกท ำสหกิจเพ่ือเพิ่ม
ประสบกำรณ์ก่อนออกไปสูต่ลำดแรงงำนจริง  และ 
1.2.2 รำยวิชำในหลักสตูรฯ ทีส่อดคลอ้งรำยวิชำที่เปน็   Generic 
Outcome ตำมที่ลักษณะบัณฑิตที่ถึงประสงคข์อง
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และคณะศลิปศำสตร์และวิทยำกำร
จัดกำร โดยได้รับควำมรู้ที่ได้รับจำกวิชำศึกษำทั่วไป เช่น ทักษะ
กำรสื่อสำร ควำมเป็นผู้ประกอบกำร วิทยำศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 

เล่ม มคอ.2  รำยละเอียด
รำยวิชำของหลักสูตร และ
ตำรำงผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวัง 

  



16 
 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
เป็นต้น รวมถึงรำยวิชำด้ำนบริหำรธุรกิจบำงวิชำ เช่น รำยวิชำ 
926-310 กฎหมำยพำณิชย์ 926-112 ธุรกิจเบื้องตนและจริยธรรม
ธุรกิจ และ 929-105 เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
ELO ของหลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วน
ได้เสีย ดังนี ้

1) นักศึกษำ: มีควำมเห็นด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำที่รับผิดชอบโดยอำจำรย์พิเศษอยำกให้จดัในวัน
ปกติจันทร-์ศุกร์ หลักสูตรรับควำมเห็นเข้ำที่ประชมุคณะ
กรรมบริหำรหลักสูตรและน ำมำปรับรำยวิชำที่รับผิดชอบ
โดยอำจำรย์พิเศษ (รำยวิชำศำสตร์เฉพำะทำงทีอ่ำจำรย์
ในหลักสตูรไม่มคีวำมช ำนำญ) กำรปรับปรุงมีดังนี ้
(1) รำยวชิำ 931-315 กำรสอบบญัช ีปรับเป็นมำสอนใน

วันปกติ นอกเวลำรำชกำร   และ  
(2) รำยวิชำ 931-416  กำรวำงแผนภำษีไม่สำมำรถ

เปลี่ยนแปลงได้เนือ่งจำกอำจำรย์พิเศษท ำงำนใน
ภำคเอกชน 

2) อำจำรย์ในหลักสูตรและอำจำรยพิ์เศษ: มีควำมเห็นด้ำน
กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรด้ำนกำรน ำเสนอ และ
ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำแต่ละชั้นปี หลักสตูรมีกำร
จัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือเสริมประสบกำรณ์ ดังนี ้
(1) โครงกำรที่ปรึกษำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
(2) โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพกำรน ำเสนองำนเปน็

ภำษำอังกฤษ 
3) ผู้ประกอบกำรเอกชน: หลักสูตรรับฟังควำมเห็นของ

ข้อมูลสถำนประกอบกำร
ฝึกงำนจำกศูนย์
ประสำนงำนกำรฝึกงำน 
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนและน ำไปปฏิบัติดังนี ้
- กำรเปลี่ยนแปลงช่วงเวลำฝึกงำน ตำมที่นักศึกษำไป

ฝึกงำนทั้งบริษัทที่รับท ำบัญชี และบริษัทสอบบัญชี
ระดับชำตแิละนำนำชำติ และพบว่ำช่วงเวลำกำร
ฝึกงำนไม่เหมำะสม เพรำะไม่ใชช่่วงที่มีกำรจัดท ำงบ
กำรเงินหรือสอบบัญชี เรือ่งดงักล่ำวได้น ำเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และน ำไปสู่
กำรปรับเปลี่ยนช่วงเวลำกำรฝึกงำนหรือสหกิจศึกษำ
จำกเดิมชัน้ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 เป็นชัน้ปีที่ 4 
ภำคกำรศึกษำที่ 2   ให้สอดคลอ้งกับช่วงระยะเวลำ
ตรวจสอบและจดัท ำงบกำรเงินของบริษัท ตำม
ควำมเห็นของผู้ประกอบกำร 

- กำรก ำหนดรำยวิชำชีพเลือก ตำมที่ก ำหนดในเล่ม 
มคอ.2 ให้มีรำยวิชำชีพเลือก 3-4 รำยวิชำ พบว่ำ
ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนแจ้งว่ำหัวข้อหรือประเด็นที่
นักศึกษำควรเพิ่มทักษะมี 2 ด้ำนคอื ด้ำนทักษะกำร
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งตน้และโปรแกรม
ประยุกต์ และควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนภำษี จำกกำร
สรุปผลร่วมของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
ก ำหนดให้เพิ่มเนื้อหำดังนี ้

(1) ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้องตน้และ
โปรแกรมประยุกต์ในรำยวิชำ 931-318 
กำรสัมมนำทำงกำรบัญชี หัวขอ้กำรใช้
โปรแกรม Excel ในงำนบัญชี และรำยวิชำ 
931-417 โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ืองำนบัญช ี
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
(2) ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนภำษี ในรำยวิชำ 

931-416 กำรวำงแผนภำษี 
4) หน่วยงำนภำครัฐ: รับฟังควำมเห็นจำกวิทยำกรที่เชิญมำ

บรรยำยในโครงกำรคนบญัชีบนัดำนใจ (ส ำนักงำนตรวจ
เงินแผ่นดินภำค 11 สุรำษฎร์ธำนี) ให้ควำมเห็นเชิงบวก
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษในกำร
สื่อสำร  
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ตำรำงผลกำรเรียนรูท้ี่คำดหวงั 

ผลกำรเรยีนรู ้

คว
ำม

รูแ้
ละ
ทกั

ษะ
ทัว่

ไป
 

คว
ำม

รูแ้
ละ
ทกั

ษะ
เฉ
พำ

ะด
ำ้น

 

คณุธรรม จริยธรรม   

ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรใช้ชีวิตภำยใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเคำรพใน
สิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ 

 
  

มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ มีวินัย ตรงต่อเวลำ ซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ และยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น 

 
  

เคำรพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีควำมรับผิดชอบ
ต่อองค์กรและสังคม 

 
  

มีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพบัญชีและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ 

   

ด้ำนควำมรู ้   

มีควำมรู้ในสำขำวิชำบัญชี ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติอย่ำงกว้ำงขวำงเป็นระบบ เป็น
สำกล และทันสมัยต่อสถำนกำรณ์โลก 

  
 

มีควำมรู้และเข้ำใจหลักกำรและทฤษฎีพื้นฐำนด้ำนกำรบัญชีและสำมำรถน ำไปประยุกต์ได้
ในกำรวำงแผนและแก้ปัญหำในกิจกรรมด้ำนกำรบัญชี 

  
 

มีควำมรู้ในกระบวนกำรและเทคนิคกำรวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำและต่อยอดองค์ควำมรู้ในงำน
อำชีพ 

  
 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนใน
สำขำอำชีพ 

  
 

ทกัษะทำงปญัญำ   

มีควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อเท็จจริง ท ำควำมเข้ำใจ และประเมินข้อมูลสำรสนเทศ 
แนวคิดและหลักฐำนใหม่ๆ จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในกำรแก้ไข
ปัญหำหรืองำนอื่นๆ  
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ผลกำรเรยีนรู ้

คว
ำม

รูแ้
ละ
ทกั

ษะ
ทัว่

ไป
 

คว
ำม

รูแ้
ละ
ทกั

ษะ
เฉ
พำ

ะด
ำ้น

 

มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ และประยุกต์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวคิด 
หลักกำร ทฤษฎี และกระบวนกำรต่ำงๆ ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
โดยเฉพำะสำมำรถแก้ปัญหำทำงด้ำนบัญชี ได้อย่ำงเหมำะสม   

มีควำมสำมำรถประมวล และศึกษำข้อมูลเพื่อวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ และข้อโต้แย้ง  
รวมทั้งหำแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมทั้งเชิงกว้ำงและเชิงลึก   
มีควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ ไปสู่กำรฝึกประสบกำรณ์
ภำคสนำม และกำรปฏิบัติงำนจริง ตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม   

ทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ   
ตระหนักในหน้ำที่รับผิดชอบของตนและรับผิดชอบในกำรกระท ำของตน  

 
สำมำรถปรับตัวและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐำนะผู้น ำและผู้ตำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำนในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป  

 
ทกัษะกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข กำรสือ่สำร และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ   
สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียน 

 
 

สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรติดต่อสื่อสำรที่เหมำะสม และกำรน ำเสนอข้อมูลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสำมำรถสืบค้นและศึกษำเพื่อพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ด้วยตนเอง 

 
 

เข้ำใจปัญหำ วิเครำะห์ และเลือกใช้กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์และสถิติที่เหมำะสมใน
กำรแก้ปัญหำ 

 
 

 
 

ตำรำงผลกำรเรียนรู้แตล่ะรำยวชิำ 

คุณธรรม จริยธรรม 
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  1 2 3 4 
931-114 Public Sector Accounting     

931-115 Accounting for Specific Enterprises     

931-117 Hotel Accounting     

931-211 Intermediate Accounting I  
  

 

931-212 Intermediate Accounting II     

931-213 Taxation  
  

 

931-214 Tax Accounting     

931-215 Cost Accounting I     

931-216 Accounting Information System  
  

 

931-312 Advanced Accounting I     

931-313 Advanced Accounting II     

931-314 Cost Accounting II     

931-315 Auditing     

931-316 Internal Audit and Internal Control     

931-317 Cooperative Education I     

931-318 Seminar in Accounting     

931-411 Financial Statement Preparation and Analysis     

931-412 Cooperative Education II     

931-413 Internship in Accounting     
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ด้ำนควำมรู้ 

  1 2 3 4 

931-114 Public Sector Accounting     

931-115 Accounting for Specific Enterprises     

931-117 Hotel Accounting     

931-211 Intermediate Accounting I     

931-212 Intermediate Accounting II     

931-213 Taxation     

931-214 Tax Accounting     

931-215 Cost Accounting I     

931-216 Accounting Information System     

931-312 Advanced Accounting I     

931-313 Advanced Accounting II     

931-314 Cost Accounting II     

931-315 Auditing     

931-316 Internal Audit and Internal Control     

931-317 Cooperative Education I     

931-318 Seminar in Accounting     

931-411 Financial Statement Preparation and Analysis     

931-412 Cooperative Education II     

931-413 Internship in Accounting     
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ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
  1 2 3 4 

931-114 Public Sector Accounting     

931-115 Accounting for Specific Enterprises     

931-117 Hotel Accounting     

931-211 Intermediate Accounting I     

931-212 Intermediate Accounting II     

931-213 Taxation     

931-214 Tax Accounting     

931-215 Cost Accounting I     

931-216 Accounting Information System     

931-312 Advanced Accounting I     

931-313 Advanced Accounting II     

931-314 Cost Accounting II     

931-315 Auditing     

931-316 Internal Audit and Internal Control     

931-317 Cooperative Education I     

931-318 Seminar in Accounting     

931-411 Financial Statement Preparation and Analysis     

931-412 Cooperative Education II     

931-413 Internship in Accounting     
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
  1 2 3  

931-114 Public Sector Accounting     
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931-115 Accounting for Specific Enterprises     

931-117 Hotel Accounting     

931-211 Intermediate Accounting I     

931-212 Intermediate Accounting II     

931-213 Taxation     

931-214 Tax Accounting     

931-215 Cost Accounting I     

931-216 Accounting Information System     

931-312 Advanced Accounting I     

931-313 Advanced Accounting II     

931-314 Cost Accounting II     

931-315 Auditing     

931-316 Internal Audit and Internal Control   
  

931-317 Cooperative Education I     

931-318 Seminar in Accounting     

931-411 Financial Statement Preparation and Analysis     

931-412 Cooperative Education II     

931-413 Internship in Accounting     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  1 2 3 
 931-114 Public Sector Accounting     

931-115 Accounting for Specific Enterprises     

931-117 Hotel Accounting     

931-211 Intermediate Accounting I     

931-212 Intermediate Accounting II     

931-213 Taxation     

931-214 Tax Accounting     

931-215 Cost Accounting I     

931-216 Accounting Information System     

931-312 Advanced Accounting I     

931-313 Advanced Accounting II     

931-314 Cost Accounting II     

931-315 Auditing     

931-316 Internal Audit and Internal Control     

931-317 Cooperative Education I     

931-318 Seminar in Accounting     

931-411 Financial Statement Preparation and Analysis     

931-412 Cooperative Education II     

931-413 Internship in Accounting     
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AUN 2: Program Specification 

Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the program and 

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

2. Program 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 program and its study elements. 

 
ผลกำรประเมนิตนเอง  
ตำรำงที ่3.3 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN2 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   
    

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

   
    

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

   
 

   

Overall opinion        
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ผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์ AUN 2  
ตำรำงที ่3.4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN2  

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
Are the expected learning outcomes translated into the 
program and its courses? 
      ELO ทุกข้อได้ถ่ำยทอดลงรำยวิชำตำมที่ก ำหนดไว้ใน มคอ.1 
ของสภำวิชำชีพ และมีรำยวิชำหรือโครงกำรที่จัดเพิ่มเติมให้บัณฑิต
มีคุณบัตติำมที่ประสงค์ของหลักสูตร เช่น กำรจัดโครงกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพกำรน ำเสนอเป็นภำษำอังกฤษ กำรจัดโครงกำรดูงำน
ด้ำนวิชำชีพบัญชใีนต่ำงประเทศ ทั้ง 2 โครงกำรมุ่งเน้นให้นักศึกษำ
มีควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ควบคู่ไปกับรำยวิชำ
ที่เปิดตำม มคอ.1 ที่สอนเป็นภำษำอังกฤษ ตำมวัตถุประสงคข์อง
หลักสูตรบัญชี (ทวิภำษำ) 
 
What information is documented in the program and 
course specifications? 
      ข้อมูลที่ระบุในหลักสูตรทีท่ ำให้หลักสูตรมคีวำมเฉพำะหรือมี
ควำมโดดเดน่ต่ำงจำกหลักสตูรบัญชีอืน่ๆ ในประเทศไทยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น 

1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเปน็ภำษำอังกฤษในรำยวิชำแกน 
2 วิชำ ได้แก่ 926-307 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 929-105 
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ  ซึ่งโดยทั่วไปรำยวิชำดังกล่ำวแม้
ระบุเป็นวิชำแกนของหลักสูตรบญัชีบัณฑิตตำมที่ก ำหนด
ใน มคอ.1 ของสภำวิชำชีพ แต่ไม่มีหลักสูตรใดๆ ใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ยกเว้นหลักสูตรนำนำชำติ) 

มคอ.2 
บันทึกขอ้ควำมกำรขอปรับแผน
รำยวิชำฝึกงำนและสหกิจ
ศึกษำ 2 เป็นภำคกำรศึกษำที่ 
2 (ชั้นปีที่ 4) 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
ที่สอนรำยวิชำดังกล่ำวเป็นภำษำอังกฤษ 

2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำชีพบังคับและรำยวิชำชีพ
เลือกทุกวิชำเปน็ภำษำอังกฤษ ตำ่งจำกหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตที่เปิดในมหำวิทยำลยัอืน่ๆ ในประเทศไทย 
(ยกเว้นหลักสตูรบัญชีบัณฑิตหลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

3) กำรฝึกงำนและสหกิจศึกษำ หลกัสูตรได้ก ำหนดให้
นักศึกษำทุกคนต้องผ่ำนกำรฝึกงำนหรือสหกิจศึกษำ ซึ่ง
เป็นประเด็นทีม่ิได้ก ำหนดไว้ใน มคอ.1  

 
What is the process for reviewing the program and 
course specifications? 
         ที่ผ่ำนมำหลักสูตรฯ ไดม้ีกำรปรับแผนกำรฝึกงำนและสห
กิจศึกษำของนักศึกษำชั้นปีที ่  4 จำกเดิมฝึกงำนหรือสหกิจศึกษำ
ในภำคกำรศึกษำที่ 1 เป็น ภำคกำรศึกษำที ่2 มีกระบวนกำร
ทบทวนและปรับแผนดังนี ้

1)   รับฟังควำมคิดเห็นสะทอ้นกลบัจำกผู้ประกอบกำรที่
แสดงในรำยงำนกำรฝึกงำน 

2) น ำข้อมูลไปประชุมสรุปมติกับคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรและจัดท ำบันทึกข้อควำมกำรขอปรับแผนกำร
เรียนเสนอหัวหน้ำสำขำวิชำ เพ่ือน ำเข้ำเสนอเป็นวำระของ
คณะกรรมกำรคณะฯ 

3) คณะกรรมกำรคติให้ควำมเห็นกำรขอปรับแผนและส่งเข้ำ
ที่ประชุมสภำวิทยำเขต สภำวิชำกำรและสภำ
มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมล ำดับ 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
Is the course specification standardized across the 
program? 
        หลักสูตรได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำและสภำวิชำชีพบัญชฯี ส่วนรูปแบบกำรสร้ำงควำมโดย
เด่นของบัณฑิตให้ตรงควำมคุณสมบตัิที่พึงประสงค์จะใช้มำตรฐำน
กำรปฏิบัติเดียวกันตลอดทุกชั้นปีในหลักสตูร ดังนี ้

1) นักศึกษำทุกคนใช้เล่มหลักสูตรเดียวกัน  
2) มีกำรจัดท ำ มคอ.3 มคอ.5 ในทกุรำยวิชำที่เปิดของ

หลักสูตรเพ่ือแสดงหัวขอ้ที่สอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
และจดัท ำในทุกรำยวชำในทุกชั้นป ี

3) มีกำรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศึกษำในรำยวิชำที่จัดจำก
เงินงบประมำณและค่ำธรรมเนยีมพิเศษเหมอืนกัน 

4) นักศึกษำผ่ำนกำรทดสอบภำษำองักฤษก่อนและหลังเรียน 
Intensive English ทุกหลักสูตร จัดให้แก่นักศึกษำทุก
ชั้นปีเท่ำเทยีมกัน 

มคอ.3, มคอ.4,มคอ.5, มคอ.
6 
 

  

2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
Is the program specification published and made 
available or known to stakeholders? 
     หลักสูตรมีกำรเผยแพร่ควำมโดดเดน่ของหลักสูตรผ่ำน 2 
ช่องทำง ดังนี ้

1) น ำเสนอข้อมูลหลักสูตรผ่ำนระบบเว็บไซด์ของคณะศลิปะ
ศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร และช่องทำงประชำสมัพันธ์
อื่นๆ ที่วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนีใชใ้นกำรประชำสัมพันธ์
หลักสูตร 

2) จัดท ำแผ่นพับแจกแก่ผู้เข้ำร่วมงำนในทุกงำนทีส่ำขำกำร

แผ่นพับเผยแพร่ เว็บไซด์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
จัดกำรจัด เช่น กำรประกวดแผนธุรกิจ กำรจัดประชุม
ร่วมผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

3) กำรเปิดซีดีประชำสมัพันธ์เพื่อแนะน ำและประชำสัมพันธ์
หลักสูตรเมื่อมีกำรจัดโครงกำรดงูำนฯ ต่ำงของหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 ขอ้ก ำหนดของหลกัสตูร ( Program Specification) 
 

ข้อก ำหนดหลักสูตรถูกจัดท ำขึ้นตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำร
บัญชี ในปีกำรศึกษำ 2558 ได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของคณะและมหำวิทยำลัย รวมทั้งในคู่มือนักศึกษำที่
แจกให้นักศึกษำทุกคน โดยมีข้อก ำหนดหลักสูตรโดยสรุป ดังนี้ 
 

ชือ่สถำบนัอดุมศกึษำ   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วทิยำเขตสุรำษฎรธ์ำนี       คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร   
 
รหสัและชือ่หลกัสตูร    ภำษำไทย:    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรบัญชี 

ภำษำอังกฤษ:    Bachelor of  Accountancy Program 
ชือ่ปรญิญำและสำขำวชิำ   ภำษำไทย         

ชื่อเต็ม (ไทย):    บัญชีบัณฑิต   
                       ชื่อย่อ (ไทย):     บช.บ.  

ภำษำอังกฤษ     
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):    Bachelor of  Accountancy 

                       ชื่อย่อ (อังกฤษ):      B.Acc. 
 

จ ำนวนหนว่ยกติเรยีนตลอดหลกัสตูร 131  หน่วยกิต 
รูปแบบของหลกัสูตร   หลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4  ปี 
ภำษำทีใ่ช ้    ใช้ภำษำไทยเป็นหลักและภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 50 
 
อำชพีทีส่ำมำรถประกอบได้หลงัส ำเรจ็กำรศกึษำ  
   บัณฑิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำธุรกิจ สำมำรถประกอบอำชีพได้ ทั้งใน
ภำครัฐและเอกชน โดยปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำองค์กร บริหำรส ำนักงำน บริหำรงำนบุคคล 
และกำรบริหำรโครงกำร และสำมำรถประกอบอำชีพอิสระเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำด
เล็กและธุรกิจชุมชน นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้ 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพบัญชี 
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- ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ในศำสตร์ทำงกำรบัญชีทักษะวิชำชีพบัญชี และทักษะในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษและศำสตร์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้องด้ำนบริหำรธุรกิจ 

- ผลิตบัณฑิตที ่สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ บูรณำกำรควำมรู้ศำสตร์ทำงกำรบัญชีอีกทั ้ง
สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับงำนบัญชีและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในกำร
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ผลิตบัณฑิตที่มีประสบกำรณ์ในวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง 

- ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่ำงเหมำะสม 
ข้อก ำหนดของรำยวิชำ ปรำกฏใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตำมแบบฟอร์มของ สกอ. และต้องแจก

ให้แก่ผู้เรียนในวันแรกของกำรเรียนทุกรำยวิชำ 
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องคป์ระกอบที ่3 โครงสรำ้งและเนือ้หำของหลักสตูร (Program Structure and Content) 
โครงสร้ำงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีจ ำนวนหน่วยกิต 131 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชำ 

ได้แก่ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะ หมวดวิชำเลือกเสรี และสหกิจศึกษำหรือฝึกงำน ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรีของกระทรวงศึกษำธิกำร และยังสอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดของสภำวิชำชีพบัญชี ฯ โครงสร้ำงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสรุปได้ดังตำรำง ดังนี้  

 
ตำรำงที ่1 โครงกำรหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 

หมวดวชิำ จ ำนวนหนว่ยกติ 
เกณฑม์ำตรฐำนของ สกอ. บญัชบีณัฑติ 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชำภำษำ                          15 
หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
และสังคมศำสตร์                           11 
หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ 
และคณิตศำสตร์                              6 
หน่วยกิต 
รวม                                                
32 หนว่ยกติ 

2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 84 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชำแกน                           42 
หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชำชีพ                        45-48 
หน่วยกิต   
- วิชำบังคับ                                    
33 หน่วยกิต 
- วิชำเลือก                                 12-
15 หน่วยกิต 
รวม                                          
87-90 หนว่ยกติ 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
4. สหกิจศึกษำหรือฝึกงำน  3 – 6 หน่วยกิต 

-  สหกิจศึกษำ                               6 
หน่วยกิต 
-  ฝึกงำน                                       
3 หน่วยกิต 
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จ ำนวนหนว่ยกติรวม 

ทัง้หลักสตูร 
120 หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 

  
 จำกตำรำงข้ำงต้น หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ ำนวน 131 หน่วยกิต 
มำกกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนขอ สกอ. จ ำนวน 11 หน่วยกิต  
 หมวดวิชำศึกษำทั่วไปของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ ำนวน 32 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 24.43 ของ
หน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. 
 หมวดวิชำเฉพำะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ ำนวน 87-90 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 66.41-
68.70 ของหน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. 
 หมวดวิชำเลือกเสรีของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ ำนวน 6 หน่วยกิต เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ของ สกอ. ที่ก ำหนดไว้ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต  
 ส ำหรับเนื้อหำของหลักสูตร รำยละเอียดวิชำ ผลกำรเรียนรู้ที ่คำดหวัง และกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรแสดงไว้ใน มคอ. 2 หมวด 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำและโครงสร้ำงของหลักสูตร โดยมีแผนที่
กระจำยผลกำรเรียนรู้สู่รำยวิชำต่ำง ๆ ประกอบ จำกแผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียน
รู่สู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) แสดงให้เห็นว่ำแต่ละรำยวิชำในหลักสูตรท ำให้นักศึกษำบรรลุผลกำร
เรียนรู้ที่คำดหวังในแต่ละด้ำนอย่ำงไร โดยผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังครอบคลุมทั้งควำมรู้และทักษะทั่วไป 
รวมทั้งควำมรู้และทักษะเฉพำะทำง  
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีควำมสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะและสำขำวิชำกำรอื่นของ
สถำบัน โดยจัดสอนรำยวิชำด้ำนบัญชีและที่เกี่ยวข้องที่เปิดสอนในวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี เป็นภำษำไทย
ให้แก่นักศึกษำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร และคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
โดยรำยละเอียดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ภำควิชำและหลักสูตรอื่นสำมำรถดูได้ใน มคอ.2 หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป ข้อ 13.2 โดยวิชำศึกษำทั่วไปเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัย กลุ่มวิชำชีพ วิชำบังคับ 
กลุ่มวิชำชีพเลือกทำงบัญชีเป็นไปตำมข้อก ำหนดของสภำวิชำชีพบัญชี ฯ ทั้งในส่วนของเนื้อหำรำยวิชำ 
และล ำดับกำรเรียนก่อนหลัง โดยหมวดวิชำชีพบังคับมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมีควำมรู้ และมีทักษะทำง
วิชำชีพบัญชี ซึ่งเนื้อหำแต่ละรำยวิชำรวมทั้งล ำดับกำรเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรแม่แบบสภำวิชำชีพ
บัญชี ฯ 

หลักสูตรมีกำรปรับปรุงตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำน สกอ. ตำมที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.
2 หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร โดยกำรบริหำรหลักสูตรมีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรท ำ
หน้ำที่วำงแผน ด ำเนินกำรควบคุมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตร และมีอำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำท ำหน้ำที่จัดท ำ มคอ.3 วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ร่วมกับอำจำรย์ผู้สอน ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และติดตำมประเมินผลรำยวิชำที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่ำงคุณภำพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตแต่งตั ้งกรรมกำรทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินกำรโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิติดตำมรำยละเอียดหลักสูตรตำมควำมเหมำะสม หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับข้อก ำหนดของสภำวิชำชีพบัญชี ฯ โดยมีกำรปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ส่วนกำรปรับปรุง
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วิธีกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผล กระท ำทุกภำคกำรศึกษำ เพื่อให้หลักสูตรมีควำมทันสมัยและเป็นไป
ตำมมำตรฐำนบัญชีปัจจุบัน 
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AUN 3: Program Structure and Content 
Criterion 3 

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

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

 
 ตำรำงที ่3.5 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN3 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 

    

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

  
 

    

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

  
 

    

Overall opinion        
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ผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์ AUN 3 
ตำรำงที ่3.6 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN3 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำร
พัฒนำ 

ข้อมูลที่
ต้องกำร
เพิ่มเติม 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
             หลักสูตรบัญชีบัณฑิตไดอ้อกแบบรำยวิชำและสำระวชิำในหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ
เสนอหลักสูตรผ่ำนกระบวนกำรตำมขัน้ตอนที่จ ำเป็นครบถ้วน   
ข้อมูลสรุปของหลักสูตร 
             หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ ำนวน 131 หน่วยกิต มำกกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ขอ สกอ. จ ำนวน 11 หน่วยกิต  
 หมวดวิชำศึกษำทั่วไปของหลักสตูรบัญชีบัณฑิต จ ำนวน 32 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 24.43 ของหน่วย
กิตรวมทั้งหมด ซึง่ตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. 
 หมวดวิชำเฉพำะของหลักสูตรบญัชีบัณฑิต จ ำนวน 87-90 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 66.41-68.70 ของ
หน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. 
 หมวดวิชำเลอืกเสรขีองหลักสตูรบัญชีบัณฑิต จ ำนวน 6 หน่วยกติ เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. ที่
ก ำหนดไว้ไม่นอ้ยกว่ำ 6 หน่วยกิต  
 ข้อมลูกำรปรับปรุงหลักสูตรปี 2561 

1) หลักสูตรมีกำรปรับแผนกำรเรียนในรำยวิชำ 931-413 กำรฝึกงำนทำงกำรบัญชี และรำยวิชำ 931-412 สห
กิจศึกษำ 2 จำกเดิม ปี 4 ภำคกำรศึกษำที ่1 เป็น ปี 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2 เหตุผล ปรับตำมค ำแนะน ำของ
ผู้ประกอบกำรให้สอดคลอ้งกับชว่งเวลำกำรจัดท ำงบกำรเงินและตรวจสอบบัญชี (เริ่มฝึกงำนหรือสหกิตฯ 
มค. ถึง พค.) 

2) ในปี 2561 กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงหลักสูตรปี 2562 ตำมรอบกำรปรับปรุง
ใหญ่ตำมหลัก Outcome based education (OBE) และกำรจัดรำยวิชำตำม Bloom’s Taxonomy และได้
ด ำเนินกำรเรียบรอ้ยแล้วผ่ำนกำรอนุมัตขิองสภำมหำวิทยำลัยเมือ่เดอืนกรกฎำคม 2562 และเริ่มใช้เลม่
หลักสูตรใหมส่ ำหรับนักศึกษำรหสั 62 เป็นต้นไป 

มคอ.1 และ มคอ.2   
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำร
พัฒนำ 

ข้อมูลที่
ต้องกำร
เพิ่มเติม 

3) คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อก ำหนดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคใ์ห้มคีวำมโดดเดน่
แตกต่ำงกับบัณฑิตบัญชขีองสถำบันกำรศึกษำอื่น และมมีติก ำหนดให้บัณฑิตมคีวำมแข็งแกร่งด้ำนกำร
วำงแผนภำษี กำรใช้ภำษำอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในวิชำชีพ ดังนั้นจึงมีกำรวำงแผนกำรเปิดรำยวิชำชีพ
เลือกแก่นักศึกษำ ดังนี ้
- รำยวิชำ 931-416 กำรวำงแผนภำษ ีและ 
- รำยวิชำ 931-415 สัมมนำทำงกำรบัญชี เพิ่มหัวข้อกำรใช้โปรแกรม   Excel ในงำนบญัชี  

4) นอกจำกนี้มีกำรปรับแผนกำรจัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำในรำยวิชำมุ่งเน้นเพิ่มทักษะในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ จำกเดิมที่มุ่งเน้น กำรเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรและกำรสร้ำงแรงบันดำนใจในกำรบัญชีเพียง
อย่ำงเดียว 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
          ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง และกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรแสดงไว้ใน มคอ. 2 หมวด 3 ระบบกำรจัด
กำรศึกษำและโครงสร้ำงของหลกัสูตร โดยมีแผนที่กระจำยผลกำรเรียนรู้สู่รำยวิชำต่ำง ๆ ประกอบ จำกแผนที่กระจำย
ควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู่สู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) แสดงให้เห็นว่ำำแต่ละรำยวิชำในหลักสูตร
ท ำให้นักศึกษำบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังในแต่ละด้ำนอย่ำงไร โดยผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวังครอบคลุมทั้งควำมรู้
และทักษะทั่วไป รวมทั้งควำมรู้และทักษะเฉพำะทำง  
         โครงสร้ำงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีจ ำนวนหน่วยกิต 131 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชำ ได้แก่ หมวด
วิชำศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะ หมวดวิชำเลอืกเสรี และสหกิจศึกษำหรือฝึกงำน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับปริญญำตรีของกระทรวงศึกษำธิกำร และยังสอดคล้องกับข้อก ำหนดของสภำวิชำชพีบัญชี ฯ โครงสร้ำง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสรุปไดด้ัง ตำรำงที่ 1 โครงสร้ำงหลักสตูรบญัชีบัณฑิต 
         กำรปรับปรุงจำกกำรประเมินหลักสตูรรอบ 2560  

1) แผนกำรสอนที่แสดงใน มคอ.3 มีควำมละเอียดแสดงหัวขอ้ทีส่อน ระยะเวลำที่สอน และกำรฝึกปฏิบัตินอก
ห้องเรียนมำกขึ้น มีกำรเพ่ิมหัวขอ้ ELO และ CLOs 

2) กำรสอนในแต่ละรำยวิชำมีกำรน ำจุดแข็งจดุออ่นทีไ่ด้รับสะทอ้นจำกนักศึกษำในแตล่ะสิ้นภำคกำรศึกษำมำ 

ตำรำงโครงสร้ำง
หลักสูตรตำมผลกำร
เรียนรู ้ และมคอ.2 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำร
พัฒนำ 

ข้อมูลที่
ต้องกำร
เพิ่มเติม 

สรุป ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และน ำมำปรบัปรุงกำรสอนในทุกภำคกำรศึกษำ เช่น 
รำยวิชำ 931-215 Cost Accounting I นักศึกษำแจ้งว่ำต้องกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ในอุตสำหกรรมผลิต เพือ่จะได้ทรำบกระบวนกำรผลิตน ำมำเรียนในเนือ้หำเรื่องตน้ทุนกระบวนกำร 
และอำจำรย์ผู้สอนไดน้ ำมำปรับเพ่ิมกำรศึกษำดูงำน ตำมที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ในรำยวิชำเรียบร้อยแล้ว 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
     กำรระดมควำมคิดร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุงหลักสูตรมีดังนี้ 

1. นักศึกษำ:   เปิดโอกำสให้นักศึกษำได้แสดงควำมคิดเห็นกำรสอนทั้งระบบเปิด (เขียนแจ้งในห้องเรียน
รำยบุคคล) และระบบปิด (แจ้งผ่ำนระบบกำรประเมินกำรสอน) ในหัวข้อหรือประเด็นที่นักศึกษำต้องกำรให้
แก้ไขหรือปรับปรุง มีกำรเปิดไลด์กลุ่มให้นักศึกษำแสดงควำมเห็นและติดตำมข้อมูลกำรสอนในรำยวิชำนั้นๆ 

2. อำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์พิเศษ: มีกำรประชุมร่วมกันของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เพื่อวำงแผน 
ด ำเนินกำรควบคุมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร น ำข้อมูล
ย้อนกลับที่ได้รับจำกอำจำรย์พิเศษมำปรับปรุง เช่น ปรับเพิ่มทักษะด้ำนกำรน ำเสนอและบุคลิกภำพกำร
น ำเสนองำนเป็นภำษำอังกฤษ (ได้รับจำก อ.พิเศษ วิชำสัมมนำทำงกำรบัญชี) 

3. อำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ: ส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ เพื่อแนะน ำปัญหำ
และอุปสรรคที่พบในกำรประสำนงำนรำยวิชำรหัส   931-xxx 

4. ผู้ประกอบกำร: ส่งข้อมูลย้อนกลับในรำยงำนกำรประเมินกำรฝึกงำนของนักศึกษำ มีนักศึกษำบำงส่วนไป
ฝึกงำนนอกแผนกำรศึกษำปกติ (ไม่เอำเกรด) และตำมแผนกำรศึกษำปกติ แล้วคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรน ำมำสรุปแนวทำงหรือเหตุผลที่มีควำมส ำคัญมำปรับปรุง ประเด็นที่เร่งด่วนจะน ำมำปรับปรุงทันที 
ไม่ต้องรอให้ถึงรอบปรับปรุงรอบปกติของหลักสูตรฯ 

5. อำจำรย์อื่นๆ ที่ใช้บริกำรนักศึกษำไปเป็นพิธีกร: เนื่องจำกนักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ ดังนั้นเมื่อคณะฯ หรือวิทยำเขตจัดงำนจะมีกำรขอตัวแทน นศ.จำกหลักสูตรไปเป็นพิธีกร 
ให้ผลตอบกลับเชิงบวกด้ำนควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 

 

รำยงำนสรุปผลกำร
ฝึกงำนของสถำน
ประกอบกำร จำกศูนย์
ประสำนงำนกำร
ฝึกงำนและสหกิจศึกษำ 
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 
และ 
จำกประเมินผลกำร
สอนของแตล่ะรำยวิชำ
ในภำคกำรศึกษำ 1 
และ 2 ปีกำรศึกษำ 
2561 
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ตำรำงที ่1 โครงสรำ้งหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 
หมวดวชิำ จ ำนวนหนว่ยกติ 

เกณฑม์ำตรฐำนของ สกอ. บญัชบีณัฑติ 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชำภำษำ                          15 

หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
และสังคมศำสตร์                           11 
หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ 
และคณิตศำสตร์                              6 
หน่วยกิต 
รวม                                                
32 หนว่ยกติ 

2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 84 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชำแกน                           42 
หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชำชีพ                        45-48 
หน่วยกิต   
- วิชำบังคับ                                    
33 หน่วยกิต 
- วิชำเลือก                                 12-
15 หน่วยกิต 
รวม                                          
87-90 หนว่ยกติ 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
4. สหกิจศึกษำหรือฝึกงำน  3 – 6 หน่วยกิต 

-  สหกิจศึกษำ                               6 
หน่วยกิต 
-  ฝึกงำน                                       
3 หน่วยกิต 
 

จ ำนวนหนว่ยกติรวม 
ทัง้หลักสตูร 

120 หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 
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องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธก์ำรเรยีนและกำรสอนกำรสอน (Teaching and Learning Approach) 
AUN 4: Teaching and Learning Approach 
Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 
of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs 
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by 
what methods. 

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

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

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

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

responsibly in the learning process; and 
7. 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. 

8. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn 
and instill in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new ideas 
and practices, etc.). 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
ตำรำงที ่3.7 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN4 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 

    

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

  
 

    

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

  
     

Overall opinion        
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 4 
ตำรำงที ่3.8 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN4 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำร
หลักฐำน 

พ้ืนที่
ส ำหรับ
กำร
พัฒนำ 

ข้อมูลที่
ต้องกำร
เพิ่มเติม 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
              มคอ. 2 หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพำะของหลักสูตร ได้ระบุปรัชญำของหลักสตูรไว้ว่ำ “หลกัสูตรบัญชีบัณฑิตเปน็หลักสตูรทวิภำษำที่มุ่งเน้นให้
บัณฑิตมีควำมรอบรู้และทักษะทำงวิชำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ บูรณำกำรและประยุกต์องค์ควำมรู้ทำงกำรบัญชแีละประสบกำรณ์ในวิชำชีพไป
ปฏิบัติงำนทั้งในหน่วยงำนภำคเอกชน ภำครัฐและกำรประกอบวชิำชีพอิสระไดอ้ย่ำงมคีุณภำพตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพและส่งเสริม
ให้บุคคลร่วมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน” โดยหลักสูตรได้มีกำรสื่อสำรปรัชญำนี้แก่นักศึกษำในหลักสูตรในโครงกำรเตรียมควำมพร้อมของ
นักศึกษำใหม่ในแต่ละปีกำรศึกษำ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจำกภำยนอก ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต สภำวิชำชีพบัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
ปรัชญำนี้ เนื่องจำกหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต้องกำรผลิตบัณฑิตทีส่นองควำมต้องกำรแต่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจำกดังกล่ำว 

   

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับกำรบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังโดยเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็น 

Active Learning โดยเน้นกำรสอน 3 วิธี คือ วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบประสบกำรณ์ (Experiential Learning) วิธีกำรสอนแบบโครงงำน (Project 
Based Learning) และวิธีกำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning) จัดให้มีกำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง จัดบรรยำยพิเศษโดย
วิทยำกรภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบัญชี หรือผู้มีประสบกำรณ์ตรง และจัดให้มีรำยวิชำโครงงำนหรือและกำรฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงกำรฝึกสห
กิจศึกษำในสถำนประกอบกำร หลักสูตรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติงำนของนักศีกษำในด้ำนกำรทดสอบ ทั้งสอบย่อย และสอบ
ประจ ำภำค กำรรำยงำน กำรจัดท ำโครงงำน กำรน ำเสนอผลงำน และกำรประเมินผลงำนจำกกำรปฏิบัติสหกิจศึกษำ โดยเพิ่มกำรมีส่วนร่วมในกำร
เรียนรู้แก่นักศึกษำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักศึกษำด้วย โดยวิธีกำรสอนของแต่ละรำยวิชำระบุไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4 กำร
พัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
 

มคอ.3   

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรทวิภำษำ โดยมีควำมมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพิเศษคือมีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้

ภำษำอังกฤษ ดังนั้นกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจึงมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 50% เป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร โดย 50% ที่
มคอ.3   
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำร
หลักฐำน 

พ้ืนที่
ส ำหรับ
กำร
พัฒนำ 

ข้อมูลที่
ต้องกำร
เพิ่มเติม 

จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษคือกลุ่มรำยวิชำชีพและกลุ่มวิชำแกนที่เป็นศำสตร์ด้ำนกำรบัญชี โดยทำงหลักสูตรมีกลยุทธ์ในกำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนภำษำอังกฤษโดยก ำหนดให้นักศึกษำแรกเข้ำมีผลกำรเรียนภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์ขั้นต ่ำที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำหนด และให้
นักศึกษำทุกคนเข้ำร่วมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษในปีที่ 1 อีกทั้ง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนมีกำรสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ในรำยวิชำ และกำรค ำนึงถึงปณิธำนของพระรำชบิดำ ในกำรถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ซึ่งกิจกรรมในหลักสูตรทั้ง หมด 
ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษำ 
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ตำรำงที ่3.9 จ ำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนต่ำงประเทศ 
โครงกำร / ประเทศ (ถ้ำสำมำรถระบุได้) จ ำนวนนักศึกษำนำนำชำติ (คน) จ ำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยน (คน) 

ที่มีระยะเวลำแลกเปลี่ยนต ่ำ
กว่ำ 4 สัปดำห์ 

ที่มีระยะเวลำแลกเปลี่ยน
ตั้งแต่ 4 สัปดำห์ขึน้ไป 

ที่มีระยะเวลำแลกเปลี่ยน
เวลำต ่ำกว่ำ 4 สัปดำห ์

ที่มีระยะเวลำแลกเปลี่ยน
เวลำตั้งแต่ 4 สัปดำหข์ึ้นไป 

- - - - - 
     
     
     
 
ตำรำงที ่3.10 รำยวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร และรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning) 

รำยวิชำ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 

ร้อยละของกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอนแบบ
เชิงรุกใน
รำยวิชำ 

ลักษณะ
กิจกรรม 

รำยวิชำ 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 

ร้อยละของกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนแบบเชิงรุก
ในรำยวิชำ 

ลักษณะ
กิจกรรม 

1. 931-110 กำรบัญชีขัน้ต้น 1 50% วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ
ประสบกำรณ์ 
วิธีกำรสอนแบบ
โครงงำน และ
วิธีกำรสอนโดย
ใช้ปัญหำเป็น
ฐำน  

1. 931-111 กำรบัญชีขัน้ต้น 2 50% วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ
ประสบกำรณ์ 
วิธีกำรสอนแบบ
โครงงำน และ
วิธีกำรสอนโดย
ใช้ปัญหำเป็น
ฐำน 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรประเมนิผู้เรียน (Student Assessment) 
  

เกณฑ ์กำรประ เม ิลผลเป ็น ไปตำมข ้อก  ำหนดของมห ำว ิทยำล ัยซ ึ ่ ง ระบ ุ ในระ เบ ียบ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี ข้อ 11 กำรวัดและประเมินผล โดยกำร
ประเมินแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ อิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์กลุ่ม กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 
กำรทดสอบย่อย กำรสอบกลำงภำคและกำรสอบปลำยภำค กำรรำยงำน แผนงำน โครงงำน กำรน ำเสนอ
ผลงำน อำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำสื่อกำรเกณฑ์กำรประเมินผลแก่นักศึกษำในชั้นเรียนและในใบ
รำยละเอียดวิชำ (Course Syllabus)  
   

AUN 5: Student Assessment 

Criterion 5 
1. Assessment covers:  

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

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme 
and its courses. 

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
ตำรำงที ่3.11 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN5. 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

  
 

    

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

  
 

    

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

  
 

    

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

  
     

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN5 
ตำรำงที ่3.12 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ ์AUN5 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
หลักสูตรได้มีกำรก ำกับกำรกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และประเมินหลักสูตร ตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังในแตล่ะด้ำน 
โดยมีกำรก ำหนดสัดส่วนกำรให้คะแนนตำมที่ ระบุไว้ใน มคอ.3 
และ 4  มีกำรก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำ เป็นจ ำนวนร้อยละ 100 ของรำยวิชำทั้งหมดโดยแต่งตัง้
คณะกรรมกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้  และมีกำรรำยงำน
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติใน มคอ 5 และ มคอ 6 ของทุกรำยวิชำ 

Curriculum mapping 
มคอ.3-4  มคอ 5-6  

 

  

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
กำรวัดและประเมินผลนักศึกษำในแต่ละรำยวิชำเป็นหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้สอน ซึ่งกระท ำโดยพิจำรณำจำก
พัฒนำกำรของผู้เรียน ควำมประพฤติ กำรสังเกตพฤติกรรมกำร
เรียน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของหลักสูตร กำรสอบหรือด้วยวิธอีื่น
เพื่อวัดผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวัง ทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษำต้องมีเวลำศึกษำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำศึกษำ
ทั้งหมด หรือได้ท ำงำนในรำยวิชำนั้นจนเป็นที่เพียงพอตำมที่
อำจำรย์ผู้สอนก ำหนด จึงจะมีสทิธิ์ได้รับกำรวัดและประเมินผล เว้น
แต่จะได้รับกำรอนุมัตเิป็นพิเศษจำกคณบดี เมือ่คณบดีเหน็ว่ำเวลำ
ศึกษำที่ไมค่รบนั้น เนื่องมำจำกเหตุอันจะโทษนักศึกษำผู้นั้นมไิด้ 
กำรประเมินผลเปน็แบบระดับคะแนน มีทั้งหมด 10 ระดับตำม
ตำรำงที่ 2 ระดับคะแนนส ำหรับกำรประเมินนักศึกษำ 

มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรให้
คะแนนนักศึกษำใน มคอ. 
3 และ course syllabus 

  

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
เครื่องมือในกำรประเมินผลนักศกึษำ ทำงหลักสูตรไดม้ีกำรก ำหนด
เกณฑ์กำรให้คะแนนโดยก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนใน มคอ.3  โดยใช้
เครื่องมือเปน็เกณฑ์ในกำรให้คะแนนตำมตำรำงกำรประเมินผล
แบบเกรด ทั้งนี้เครือ่งมอืดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรประเมินและตรวจสอบ
โดยประธำนหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

มคอ 3   

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
หลักสูตรมีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือกำรสะทอ้นกลบัผลกำร
ประเมินแก่นักศึกษำ โดยหลังกำรประเมินผลเสร็จ นักศึกษำ
สำมำรถขอกำรสะทอ้นกลบัได้หลงักำรประกำศคะแนน โดย
สำมำรถติดตอ่อำจำรย์ผูส้อนได้โดยตรง 
 

ระบบสำรสนเทศ   

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
ส ำหรับกำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ อำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรสื่อสำร
วิธีกำรอุทธรณ์แก่นักศึกษำในชั้นเรียน และจัดชอ่งทำงรับค ำร้อง
เพื่อกำรขออุทธรณ์ของนักศึกษำ เมื่อนักศึกษำยื่นอุทธรณ์หลักสตูร
จะจัดตั้งคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำกำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ 
นักศึกษำสำมำรถยื่นค ำร้องเพือ่ขออุทธรณ์ในกรณีมีขอ้สงสัย
เกี่ยวกับผลกำรสอบผลคะแนนและวิธีกำรประเมินผล โดยสำมำรถ
ยื่นค ำร้องขอดคูะแนนได้ทีส่ ำนักงำนคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำร
จัดกำร จำกนั้นส ำนักงำน ฯ จะติดตอ่ผู้สอนผ่ำนหัวหน้ำสำขำวิชำ 
เพื่อให้ผู้สอนแสดงเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และชี้แจงกำรให้
คะแนน หัวหน้ำสำขำและอำจำรย์ผู้สอนจะเปน็ผู้พิจำรณำและแจ้ง
ผลกำรอุทธรณ์ให้นักศึกษำทรำบเป็นรำยบุคคล  
 

มคอ 2   
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ตำรำงที ่2 ระดบัคะแนนส ำหรบักำรประเมนินกัศกึษำ 
ระดบัคะแนน ควำมหมำย ค่ำระดบัคะแนนตอ่หนึง่หน่วยกิต 

A ดีเย่ียม 4.0 
B+ ดีมำก 3.5 
B ดี 3.0 
C+ พอใช้ 2.5 
C ปำนกลำง 2.0 
D+ อ่อน 1.5 
D อ่อนมำก 1.0 
E ตก 0.0 
W ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียน 0.0 
I กำรวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ 0.0 
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ตวัอยำ่งหวัขอ้เกณฑก์ำรประเมนิ (Assessment Rubric) 

หัวขอ้เกณฑป์ระเมนิกำรเขำ้ชัน้เรยีนและมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน 

เกณฑ ์ A (.....คะแนน) B (.....คะแนน) C (.....คะแนน) D (....คะแนน) E (....คะแนน) F (....คะแนน) G (.....คะแนน) 

ควำมถีแ่ละ
คณุภำพ 

เข้ำห้องเรียนเป็นประจ ำ
สม ่ำเสมอมำกกว่ำร้อยละ 
80 และมสีว่นรว่มในกำร
ท ำกิจกรรมอยำ่ง
สม ำ่เสมอ 

เข้ำห้องเรียนเป็น
ประจ ำสม ่ำเสมอ
มำกกว่ำร้อยละ 
80 และบำงครัง้มี
สว่นรว่มในกำร
ท ำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

เข้ำห้องเรียนเป็น
ประจ ำสม ่ำเสมอ
มำกกว่ำร้อยละ 
80 และนำนๆ 
ครัง้มสีว่นรว่มใน
กำรท ำกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

เข้ำห้องเรียนเป็น
ประจ ำสม ่ำเสมอ
มำกกว่ำร้อยละ 
80 แตไ่มเ่คยมี
สว่นรว่มในกำร
ท ำกิจกรรมในชั้น
เรียน หรอื 

เข้ำห้องเรียนนอ้ย
กว่ำร้อยละ 80 
แตม่สีว่นรว่ม
เสมอในกำรท ำ
กิจกรรมในชั้น
เรียน 

เข้ำห้องเรียนนอ้ย
กว่ำร้อยละ 80 
แตม่สีว่นรว่มเปน็
บำงครัง้ในกำรท ำ
กิจกรรมในชั้น
เรียน 

เข้ำห้องเรียนนอ้ย
กว่ำร้อยละ 80 
แตม่สีว่นรว่ม
นำนๆ ครัง้ใน
กำรท ำกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

เข้ำห้องเรียนนอ้ย
กว่ำร้อยละ 80 
และไมเ่คยมสีว่น
ร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมในชั้น
เรียน 

ทีม่ำ: ดัดแปลงจำก How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching  

 

หัวขอ้เกณฑป์ระเมนิรำยงำน 
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มติ ิ A=ดเีลศิ (........คะแนน) B=ด ี(.......คะแนน) C=พอใช ้(......คะแนน) D=ตอ้งปรบัปรงุ (......คะแนน) 

หัวขอ้/ประเดน็/เรือ่งทีเ่ลอืกท ำ
รำยงำน 

ตรงกรอบ/มีควำมแปลกใหม่/น่ำสนใจ/มี
ประโยชน์อย่ำงยิ่ง 

ตรงกรอบ/มีควำมแปลกใหม่/
น่ำสนใจ/มีประโยชน์
ค่อนข้ำงมำก 

ค่อนข้ำงตรงกรอบ/มคีวำมแปลก
ใหม่/น่ำสนใจ/มีประโยชน ์

ไม่ตรงกรอบ/ไมม่ีควำมแปลก
ใหม่/ไม่น่ำสนใจ/ไม่มีประโยชน์
เลย 

ควำมถกูตอ้ง/หลกัฐำนอำ้งองิ ไม่มขี้อผดิพลำดที่ท ำให้ผู้อ่ำนเสยีสมำธิ 
ไม่ว่ำจะเป็นข้อผดิพลำดเรื่องกำรสะกดค ำ 
กำรใช้เครื่องหมำย/กำรแบ่งวรรคตอนหรือ
ข้อผดิพลำดทำงหลักภำษำ/ไวยำกรณ์ อีก
ทั้งข้อมูลที่น ำมำเขียนมคีวำมถูกต้องและ
มำจำกแหล่งขอ้มลูที่น่ำเชื่อถือได้ เขียน
อ้ำงอิงถึงแหลง่ที่มำของข้อมูลทกุครั้ง 

ส่วนใหญส่ำมำรถท ำได้ตำม
วิธีกำรตำมข้อ A 

บำงส่วนสำมำรถท ำได้ตำม
วิธีกำรตำมข้อ A 

ไม่สำมำรถท ำได้ตำมวิธีกำรตำม
ข้อ A หรือท ำไดน้้อยมำก 

โครงสรำ้งรำยงำน น ำเสนอเนื้อหำอย่ำงมคีวำมเชือ่มโยงกัน 
ไม่สับสนในกำรเรียบเรียงเนื้อหำ ใช้ขนำด
ของตัวอักษรที่เหมำะสม จดัรูปแบบเนือ้หำ
และรูปเล่มรำยงำนได้อย่ำงถูกตอ้ง
ครบถ้วนตำมรูปแบบที่ก ำหนดให้ 

ส่วนใหญส่ำมำรถท ำได้ตำม
วิธีกำรตำมข้อ A 

บำงส่วนสำมำรถท ำได้ตำม
วิธีกำรตำมข้อ A 

ไม่สำมำรถท ำได้ตำมวิธีกำรตำม
ข้อ A หรือท ำไดน้้อยมำก 

ควำมกระจำ่งชดั เขียนประโยคต่ำงๆ ได้กระชับรดักุม เรียบ
เรียงอย่ำงดี เลอืกสรรค ำไดอ้ย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำใจ
ควำมหมำยทีน่ักศึกษำต้องกำรสือ่สำรได้

ส่วนใหญส่ำมำรถท ำได้ตำม
วิธีกำรตำมข้อ A 

บำงส่วนสำมำรถท ำได้ตำม
วิธีกำรตำมข้อ A 

ไม่สำมำรถท ำได้ตำมวิธีกำรตำม
ข้อ A หรือท ำไดน้้อยมำก 
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โดยสะดวก 

ทีม่ำ: ดัดแปลงจำก How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching  

 

 

 



54 
 

หัวขอ้เกณฑป์ระเมนิกำรน ำเสนอหนำ้ชัน้เรยีนและกำรท ำงำนเปน็ทมี 

มติ ิ ด ี(.......คะแนน) พอใช ้(......คะแนน) ตอ้งปรบัปรงุ (......คะแนน) 

กำรน ำเสนอหนำ้
ชัน้เรยีน 

 

- ผู้พูดแต่งกำยเรียบรอ้ย/ เหมำะสมกับกำลเทศะ 

- กำรฉำยสไลด์ไม่มีผดิพลำดและน ำเสนอองค์ประกอบ
หลักของกระบวนกำรและค ำแนะน ำได้อย่ำงมีตรรกะ 

- เนื้อหำทัง้หมดสำมำรถอ่ำนไดถ้นัด ภำพประกอบ
ต่ำงๆ ช่วยเน้นและสนับสนนุเนือ้หำในประเดน็หลัก 

- ผูพู้ดเสยีงดงัฟังชัดและรู้หัวขอ้เนื้อหำเป็นอย่ำงดี จน
ไม่ต้องพ่ึงข้อควำมทีบ่ันทึกไว้ในขณะที่น ำเสนอเนื้อหำ
หรือตอบค ำถำม 

- ผู้พูดไม่มีกำรใชค้ ำฟุ่มเฟือยหรือค ำพูดที่ซ ้ำๆ ในทุก
ประโยค จนเป็นที่ร ำคำญของผู้ฟัง เช่น ค ำว่ำ เออ่...  
เฮิ่ม... เป็นตน้  

-  ผู้พูดตอบค ำถำมและค ำวิจำรณ์ของผู้ฟังไดอ้ย่ำง
ถูกต้องแม่นย ำและเหมำะสม 

- ภำษำร่ำงกำย (ดังเห็นได้จำกกิริยำท่ำทำงที่ช่วย
สื่อสำรควำมหมำยไดอ้ย่ำงเหมำะสม เช่น แสดงกำรใช้
มือประกอบกำรน ำเสนอ กำรสบตำผู้ฟัง และกำร

- ผู้พูดแต่งกำยเรียบรอ้ย/ เหมำะสมกับกำลเทศะ 

- กำรฉำยสไลด์ไม่มีผดิพลำดและน ำเสนอองค์ประกอบ
หลักของกระบวนกำรและค ำแนะน ำได้อย่ำงมีตรรกะ 

- เนื้อหำสว่นใหญส่ำมำรถอ่ำนไดถ้นัด ภำพประกอบ
ต่ำงๆ ช่วยเน้นและสนับสนนุเนือ้หำในประเดน็หลัก 

- ผู้พูดเสยีงดงัฟังชัดเปน็สว่นใหญ่และรู้หัวขอ้เนือ้หำ
เป็นอย่ำงดพีอสมควร จงึอำศยัดขูอ้ควำมทีบ่นัทกึไวแ้ต่
เพยีงเลก็นอ้ย 

- ผู้พูดไมค่อ่ยมีกำรใชค้ ำฟุ่มเฟือยหรือค ำพูดที่ซ ้ำๆ ใน
ทุกประโยค จนเป็นที่ร ำคำญของผู้ฟัง เช่น ค ำว่ำ เออ่...  
เฮิ่ม... เป็นตน้  

-  ผู้พูดตอบค ำถำมสว่นใหญไ่ดอ้ย่ำงถูกต้องแม่นย ำ
และเหมำะสม 

- ภำษำร่ำงกำย (ดังเห็นได้จำกกิริยำท่ำทำงที่มักท ำซ ้ำๆ 
และชวนให้เสยีสมำธิ เช่น กำรเคำะหรือกดเปดิปิด
ปำกกำ กำรบิดมอื กำรยืนโยกตวับดิตวัไปมำ ตลอดจน

- ผู้พูดแต่งกำยไมค่อ่ยเรียบรอ้ยหรือไม่เหมำะสมกับ
กำลเทศะ 

- กำรฉำยสไลด์มีผดิพลำดและไม่ไดด้ ำเนนิไป
ตำมล ำดับอย่ำงมีตรรกะ 

- เนื้อหำที่น ำเสนออ่ำนไดย้ำก ไมช่ัดเจน ขำดภำพ/
ตำรำงประกอบต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ภำพประกอบไม่ได้ช่วย
เน้นและสนับสนนุเนือ้หำในประเด็นหลัก 

- ผู้พูดมักใช้เสียงเบำเกินไป พูดเสียงอยู่ในล ำคอฟัง
ไม่รู้เรื่อง หรือพูดตะกุกตะกัก มกัพูดไม่จบควำม และ
ส่วนใหญ่อ่ำนเนือ้หำจำกสไลด์หรือกระดำษในมือ 

- ผู้พูดมีกำรใช้ค ำฟุ่มเฟือยหรือค ำพูดที่ซ ้ำๆ ในทุก
ประโยค จนเป็นที่ร ำคำญของผู้ฟัง เช่น ค ำว่ำ เออ่...  
เฮิ่ม... เป็นตน้ จนเป็นที่ร ำคำญ 

-  ผู้พูดตอบค ำถำมได้ไม่ชดัเจนและไม่ถูกต้องแมน่ย ำ 
หรือตอบโดยใชส้ีหน้ำ/ค ำพูด/น ้ำเสียงทีไ่ม่เหมำะสม 

- ภำษำร่ำงกำย (ดังเห็นได้จำกกิริยำท่ำทำงที่มัก
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มติ ิ ด ี(.......คะแนน) พอใช ้(......คะแนน) ตอ้งปรบัปรงุ (......คะแนน) 

เคลือ่นไหวเป็นอำกัปกิริยำที่สบำยๆ ไม่แสดง
ควำมเครียด และใหค้วำมรู้สึกมปีฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง 
เป็นต้น)  

กำรไม่สบตำผู้ฟัง และถึงควำมอดึอดัเมือ่อยู่ตอ่หน้ำ
ผู้ฟัง เป็นต้น)   

ท ำซ ้ำๆ บ่อยครั้งและชวนให้เสียสมำธิ ตลอดจนกำร
ไม่สบตำผู้ฟัง และกำรเคลือ่นไหวอย่ำงเกร็งๆ ท ำให้
รู้สึกมีควำมอึดอดัเป็นอย่ำงมำกในกำรมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ฟัง) 

กำรท ำงำนเปน็ทมี 
(เฉพำะงำนกลุ่ม 
พิจำรณำจำกกำรติ
ชมจำกเพื่อนใน
กลุ่ม กำรเฝ้ำ
สังเกตกำรประชุม
กลุ่ม และกำร
น ำเสนอหน้ำชัน้
เรียน) 

  - กำรแบง่งำน/
มอบหมำยงำนและ
กำรปฏบิตัหินำ้ที่
ตำมควำม
รบัผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งภำระหน้ำที่กันอย่ำงยุติธรรม สมำชิกแต่ละคนมี
ส่วนร่วมท ำงำนอย่ำงมคีุณค่ำ สมำชิกทุกคนเข้ำร่วม
ประชุมกันอย่ำงพร้อมเพรียงทุกครั้ง และส่งงำนได้ทนั
ตำมก ำหนดเวลำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งภำระหน้ำกันโดยมีจุดทีไ่มค่อ่ยยุติธรรมอยู่บ้ำง
เล็กนอ้ย สมำชิกบำงคนท ำงำนหนักกว่ำสมำชิกคนอื่นๆ 
แต่สมำชิกทุกคนก็ท ำงำนไดส้ ำเร็จตำมควำมรับผิดชอบ
ของตน สมำชิกทุกคนเข้ำร่วมประชุมสม ่ำเสมอ มีบำง
คนขำดประชมุไปบ้ำงในบำงครั้ง และส่งงำนได้ทันตำม
ก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งภำระหน้ำที่กันโดยไม่ยตุิธรรมเป็นอย่ำงยิ่ง เห็น
ได้ชดัว่ำคณะท ำงำนบำงคนกินแรงคนอืน่และมีบำง
คนท ำงำนไมส่ ำเร็จตำมที่รับผิดชอบ หรือมสีมำชิก
บำงคนทีค่รอบง ำกลุ่มและกดีกันผู้อื่นไม่ใหม้ีส่วนร่วม
ในงำน สมำชิกมักขำดประชมุบอ่ยครั้ง และ/หรือ
มักจะท ำงำนไมส่ ำเร็จทันตำมที่ก ำหนดไว้ 
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มติ ิ ด ี(.......คะแนน) พอใช ้(......คะแนน) ตอ้งปรบัปรงุ (......คะแนน) 

  - ควำมรกัและ
ควำมสำมคัคใีน
กลุม่ 

 

สมำชิกในกลุ่มมีปฏิสมัพันธ์กันอย่ำงรำบร่ืน มีกำร
สื่อสำรกันอย่ำงชัดเจนถูกต้องเหมำะสม มีกำรให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน กำรช่วยเหลอืกัน และมคีวำมเปน็น ้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน 

 

สมำชิกในกลุ่มส่วนใหญม่ีปฏิสมัพันธ์กันอย่ำงรำบร่ืน มี
บำงครั้งที่อำจสื่อสำรกันไมค่่อยรูเ้รื่องหรือสือ่สำร
ผิดพลำดหรือไมค่่อยเหมำะสม มีกำรให้เกียรติซึ่งกัน
และกันเปน็ส่วนใหญ่ และคอ่นข้ำงมีควำมเปน็น ้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน 

สมำชิกในทีมมีกำรทะเลำะหรือแตกแยก ไม่ร่วมมือกนั
ท ำงำน ไม่ให้เกียรตซิึ่งกันและกนั  สมำชิกบำง
คนท ำงำนเป็นเอกเทศหรือใชค้วำมคดิตนเองเปน็ใหญ่
โดยไม่รับฟังควำมคดิเห็นจำกผู้อื่น 

ทีม่ำ: ดัดแปลงจำก How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching  

 

 

 

 



57 
 

AUN 6: Academic Staff Quality 
Criterion 6 

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

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

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 
academic staff will be able to: 
- design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
- apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 

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

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

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

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

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

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

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

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

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
ตำรำงที ่3.13 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์AUN6 

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 fulfill 
the needs for education, research and service [1] 

  
 

    

6.2 Staff-to-student ratio 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 fulfill 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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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN6 
ตำรำง 3.14 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN6 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำร
เพิ่มเติม 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, 
research and service 
หลักสูตรได้ให้คณำจำรย์ในหลักสูตรจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง เก่ียวกับกำรเรียนกำรสอน ควำมกำ้วหน้ำใน
สำยวิชำชีพ และหลักสตูรฯ วำงแผนอัตรำก ำลังภำยใต้กรอบนโยบำยของวิทยำเขตฯ มีกำรวำงแผนอัตรำ
ทดแทนกำรเกษียณรำชกำร และกำรย้ำยคณะฯ 

- ประกำศร ับสม ัคร
อำจำรย์ (จำก กจ.) 
- ผลกำรวิเครำะห์
อัตรำก ำลังจำก
หลักสูตร(จำก กจ.) 

  

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, research and service 
หลักสูตรมีกำรวัดสัดส่วนอำจำรย์ต่อนักศึกษำในหลักสูตร แต่พบว่ำ จ ำนวนอำจำรย์ยังไม่เพียงพอกับ
จ ำนวนนักศึกษำ 

ผลกำรวิเครำะห์
อัตรำก ำลังจำก
หลักสูตร (จำก กจ.)  

  

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
กระบวนกำรได้มำซึ่งอำจำรย์ใหม่ของหลักสูตร ได้มีกำรประกำศรับสมคัรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัย ซึ่งมีกำรแจ้งคุณลกัษณะที่หลักสูตรมคีวำมประสงค์ หลังจำกนั้นเมื่อได้ผูส้มคัรตำมต ำแหน่ง
ที่ต้องกำร หลักสตูรท ำกำรสัมภำษณ์โดยมีคณะกรรมกำรสอบสมัภำษณ์เพื่อคัดเลอืกอำจำรย์ใหม่ให้มีควำม
สอดคลอ้งกับหลักสูตรที่มีกำรพัฒนำต่อไปในอนำคต หำกมีผู้ผ่ำนกำรสัมภำษณ์จะเข้ำสู่กระบวนกำรกำร
เป็นอำจำรย์ของมหำวิทยำลัย ซึ่งกระบวนกำรคัดเลือกที่โปร่งใส คือ คัดเลอืกขั้นตอนแรกจำกใบสมัครและ
กำรสัมภำษณ์ที่มีเกณฑ์ชัดเจน ส ำหรบัหลักเกณฑ์กำรสรรหำบุคลำกรสำยวิชำกำร มีกระบวนกำรดงันี้ 
1. อนุมัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคล  

-ประกำศรับสมัคร 

-เกณฑ์กำรสัมภำษณ์
จำกกำรเจ้ำหน้ำที่ 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำร
เพิ่มเติม 

2. ก ำหนดภำระงำนของต ำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่ใช้ในกำรสรรหำและคัดเลือก 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือก ประกอบด้วย 

   3.1ผู้บังคับบัญชำระดับรองอธิกำรบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำดังกล่ำว เป็น
ประธำนกรรมกำร 

   3.2 ผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำภำควิชำ หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำดังกล่ำว เป็น
กรรมกำร 

   3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมกำร 

4. หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือก 

   4.1 ก ำหนดวิธีกำรสรรหำและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มำซึ่งผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

   4.2 ด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือก 

5. วิธีกำรสรรหำและคัดเลือก มีดังนี้ 

   5.1 สอบข้อเขียน 

   5.2 สอบปฏิบัติ 

   5.3 สอบสัมภำษณ์ตำมแบบประเมินที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

   5.4 วิธีกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกก ำหนดตำมที่เห็นเหมำะสมแล้วรำยงำนให้
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำร
เพิ่มเติม 

มหำวิทยำลัยทรำบ 

6. ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภำษณ์ ได้คะแนน
ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 70 

กำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร ให้จ้ำงจำกผู้ที่ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำและคัดเลอืกตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด และใหอ้ธิกำรบดี หรือผู้ที่อธิกำรบดมีอบหมำยเป็นผู้มีอ ำนำจ
สั่งจ้ำงและลงนำมในสัญญำจ้ำง โดยกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลยั มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. กำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย จ้ำงครั้งแรกให้จ้ำงจนถึงวันที่ 30 กันยำยน ของปีนั้น 

2. กำรจ้ำงครั้งต่อไประยะเวลำกำรจ้ำงขั้นต ่ำ ไม่ต ่ำกว่ำ 1 รอบกำรประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี 

3. พนักงำนมหำวิทยำลัยต ำแหน่งวิชำกำรที่ได้รับกำรจ้ำงมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี งบประมำณ และด ำรง
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ หรือศำสตรำจำรย์ กำรจ้ำงต่อจ้ำงไดจ้นครบเกษียณอำยุตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

4. กำรท ำสัญญำจ้ำงให้ท ำตำมแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และให้หน่วยงำนที่จะจ้ำงก ำหนดข้อตกลง
เกี่ยวกับภำระงำนที่จะมอบหมำยให้พนักงำนมหำวิทยำลัยปฏิบตัิให้ชัดเจน และให้ถือว่ำข้อตกลงดังกล่ำว
เป็นส่วนหนึง่ของสญัญำจ้ำงด้วย 

5. อัตรำค่ำจ้ำงเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
มหำวิทยำลัยได้ประกำศคุณลักษณะในหน้ำทีข่องบคุลำกรสำยวิชำกำรไว้อย่ำงชัดเจน ได้แก่ ควำมสำมำรถ - รำยละเอียดเกี่ยวกับ   
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เชิงสมรรถนะหลักจ ำนวน 5 ข้อ และสมรรถนะเฉพำะงำนจ ำนวน 3 ข้อ ดังนี ้

สมรรถนะหลัก 5 ข้อ ได้แก่ 

1. จริยธรรม  

    กำรด ำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่ำงถูกตอ้งเหมำะสมทั้งตำมกฎหมำย คุณธรรมจรรยำบรรณแห่ง
วิชำชีพและจรรยำบรรณบุคลำกร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

2. มุ่งเน้นผู้รับบริกำร  

    ควำมตั้งใจและควำมพยำยำมในกำรให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียทีม่ำตดิต่อ 

3. กำรท ำงำนเป็นทีม  

    ควำมตั้งใจที่จะท ำงำนร่วมกบัผู้อื่นเปน็ส่วนหนึง่ของทีมงำน หน่วยงำนหรือสถำบันรวมทั้ง
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและรกัษำสัมพันธ์ภำพกับสมำชิกในทมี 

4. ควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ  

    ควำมสนใจใฝ่รู้ สั่งสมควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนในกำรปฏิบัติหน้ำที่่ด้วยกำรศึกษำ คน้คว้ำ และ
พัฒนำตนเองอย่ำงตอ่เนื่อง จนสำมำรถประยุกต์ใชค้วำมรู้ ประสบกำรณ์ เข้ำกับกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์

5. กำรม่งผลสัมฤทธิ์  

competency ที่งำน
กำรเจ้ำหน้ำที ่
- TOR online 
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    ควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำรให้ดีหรือให้เกินมำตรฐำนที่มอียู่ กำรสร้ำงพัฒนำผลงำนหรือ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยที่ยำก และท้ำทำย ชนิดทีอ่ำจไม่เคยมีผู้ใดสำมำรถกระท ำไดม้ำก่อน  

สมรรถนะเฉพำะงำน จ ำนวน 3 ข้อ ได้แก่ 

1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนที่รบัผิดชอบ 

    มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบและขั้นตอนกำรท ำงำน รวมทั้งสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะต่ำง 
ๆ ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลส ำเร็จได ้

2. ทักษะที่เกี่ยวขอ้งกับงำนที่รับผิดชอบ 

    มีทักษะ ควำมช ำนำญทีเ่กี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในงำนที่รับผิดชอบ 

3. ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน 

    กำรติดต่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่ำวสำร ควำมคิดเหน็ต่ำง ๆ ระหว่ำงบุคคลหรือหน่วยงำนได้อยำ่งถูกต้อง
และชดัเจนโดยวำจำ ลำยลักษณ์อักษร รวมทั้งกำรแสดงออกด้วยท่ำทำงที่เหมำะสมท ำให้เกิดผลดแีก่ทุก
ฝ่ำยและบรรลเุป้ำหมำยของงำน 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ไดก้ ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบคุลำกรสำย
วิชำกำร ดังนี้ 

1) รอบกำรประเมิน ให้ด ำเนนิกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรปีละ 2 รอบ ตำมปีงบประมำณ ดงันี้ 
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     1.1 ครั้งที่ 1  ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม - 31 มกรำคม 

     1.2 ครั้งที่ 2  ระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ - 31 กรกฎำคม 

2) องค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนค่ำน ้ำหนักในกำรประเมนิ 

     2.1 ผลสมัฤทธิ์ของงำน  สดัส่วนค่ำน ้ำหนักในกำรประเมิน ร้อยละ 80 

     2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร  ส่วนค่ำน ้ำหนักในกำรประเมิน ร้อยละ 20 

3) กำรก ำหนดระดับผลกำรประเมิน  แบ่งระดับผลกำรประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดงันี ้

     ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 

     ระดับดีมำก  คะแนนรวมรอ้ยละ 80 - 89 

     ระดับดี        คะแนนรวมรอ้ยละ 70 - 79 

     ระดับพอใช้  คะแนนรวมรอ้ยละ 60 - 69 

     ต้องปรับปรุง ไม่ผ่ำนกำรประเมิน และไม่ได้รับกำรพิจำรณำเพ่ิมค่ำจ้ำง  คะแนนนอ้ยกว่ำร้อยละ 60 

4) ระดับกำรประเมิน  ก ำหนดใหม้ีกำรประเมิน 3 ระดับ ดังนี ้

     4.1 ระดับที่ 1  กำรประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมกำรของภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเทำ่ภำควิชำ 
และตอ้งมีผูบ้ังคบับัญชำชัน้ต้นเป็นกรรมกำร 
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     4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมนิกำรปฏิบัติรำชกำรระดับคณะหรอืหนว่ยงำน 

     4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลประเมินกำรปฏิบตัิรำชกำรระดับมหำวิทยำลยั โดย
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ไดก้ ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรสำยวิชำกำร 
ดังนี ้

1) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

2) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะดำ้นกำรบริหำร (Managerial Competency)  

3) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะดำ้นวิชำชีพ (Functional Competency)  

บุคลำกรสำยวิชำกำร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ ำนวน 5 ข้อ และข้อ 3) จ ำนวน 3 ข้อ  

บุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร ให้ประเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ ำนวน 5 ข้อ และให้เลอืก
สมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ ำนวน 3 ข้อ 

กำรประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตำมลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรสำย
วิชำกำร 

ระบบในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสำยวิชำกำร ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็นระบบทีส่ำมำรถเก็บขอ้มูล
บุคลำกรด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ข้อมลูภำระงำน (สอน วิจัย บริกำรวิชำกำร บริหำรและอื่น ๆ) ผลงำนทำง
วิชำกำร และประวัติกำรเข้ำประชมุ อบรมสัมมนำ ขอ้มลูบำงส่วนถูกน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรประเมินผลกำร
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ปฏิบัติรำชกำรเพื่อกำรพัฒนำและเพ่ิมค่ำจ้ำง และเปน็ประวัติผลงำนของแต่ละบคุคลทีส่ำมำรถสืบค้น
ย้อนหลังไดอ้ย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

บุคลำกรสำยวิชำกำร เมื่อมคีุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งครบถ้วน สำมำรถยื่นขอรับกำรแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้

ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์และได้ปฏิบตัิหน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้ว ดังนี้ 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ไม่นอ้ยกว่ำเก้ำปี 

2) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำห้ำปี 

3) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ไมน่้อยกว่ำสองป ี

ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และได้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำว
มำแล้วไมน่้อยกว่ำสำมป ี

ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และได้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งดงักล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำสองป ี
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to fulfill them 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ก ำหนดนโยบำยและแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ตำม
ยุทธศำสตร์ของวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ดังนี ้

- โครงกำร Ph.D. 80% 
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- โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำยวิชำกำร 

- โครงกำรพัฒนำบุคคลำกรนอกสถำนที่  

(รวมกลุ่มสมัพันธ์ และโครงกำรเตรียมควำมพร้อมอำจำรย์เพือ่พัฒนำทักษะกำรสอนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Learning)) 

- กำรสนับสนุนงบประมำณ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรรำยบคุคล (ตำมควำมต้องกำรของบคุลำกร) 

- โครงกำรเชื่อมควำมสมัพันธ์บคุลำกร 

- จัดอบรมกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดเรียนกำรสอน 

- จัดท ำแผนพัฒนำบคุลำกรเพ่ือเข้ำสู่กรอบมำตรฐำนสมรรถนะอำจำรย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

- กระตุ้นให้บคุลำกรจัดท ำแผนกำรก้ำวสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

- กระตุ้นให้บคุลำกรสำยสนบัสนนุจัดท ำแผนควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรอื่นๆ ตำมควำมตอ้งกำรของคณะ/หนว่ยงำน 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
หลักสูตรได้มีแรงจูงใจให้กับคณำจำรย์ในหลักสูตร ซึ่งหลักสตูรด ำเนินงำนกำรตอบแทนและสวัสดิกำร
ให้แก่บุคคลำกรภำยใต้ระเบียบของมหำวิทยำลยั ได้แก่ กำรประเมินกำรขึ้นเงินเดือน สวัสดิกำรกำรรักษำ
สุขภำพ เงินรำงวัลพิเศษส ำหรับอำจำรย์ที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร เงินรำงวัลส ำหรบัผลงำน
กำรตีพิมพ์ในฐำนขอ้มลูนำนำชำติ ระบบกำรคัดเลอืกอำจำรย์รับรำงวัลต่ำงๆ ทั้งในระดับคณะและ
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำร
เพิ่มเติม 

มหำวิทยำลัย เชน่ อำจำรยด์ีเดน่ด้ำนกำรเรียนกำรสอน อำจำรยด์เีด่นด้ำนวิจัย อำจำรยด์ีเด่นด้ำนบริกำร
วิชำกำร เป็นต้น 
และเพ่ือเป็นกำรยกยอ่งเชดิชูเกียรติคุณและเป็นขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรสำยวิชำกำร 
เมื่อได้รับกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี จึงได้มอบเงนิรำงวัลเนือ่งในโอกำสวัน
ส ำคัญของวิทยำเขต ดังนี ้

1) ได้รับแตง่ตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เงินรำงวัล 10,000 บำท 

2) ได้รับแตง่ตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ (อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ) 

3) ได้รับแตง่ตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ (อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ) 

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอดุมศึกษำ (ก.พ.อ.) ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งบคุคลใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยให้มีผลกำรสอนตำมที่สถำบนัก ำหนด ทั้งนี้ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ไดก้ ำหนดให้มคีณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน ประกอบด้วย 

1) คณบดีหรือรองคณบดทีี่คณบดีมอบหมำย เปน็ประธำนอนุกรรมกำร 

2) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำนั้น ๆ ซึ่งด ำรงต ำแหนง่ทำงวิชำกำรไม่ต ่ำกว่ำต ำแหน่งที่เสนอขอก ำหนด
ต ำแหน่งวิชำกำร เป็นอนุกรรมกำร 

3) หัวหน้ำภำควิชำหรือหัวหน้ำสำขำวิชำ เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร จะต้องยื่นขอประเมินผลกำรสอนด้วย ซึ่งอำจขอรับกำรประเมินผลกำร
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำร
เพิ่มเติม 

สอนล่วงหน้ำก่อนขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยให้ผลประเมินกำรสอนมอีำยุได้ไม่เกิน 3 ปี 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement 
1) คณำจำรย์ในหลักสูตรได้มีกำรจัดท ำวิจัยร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยอีุตสำหกรรม วิทยำเขต
สุรำษฎร์ธำนี ในหัวข้อศักยภำพและผลตอบแทนของกำรปลูกมะพร้ำวน ้ำหอมเปรียบเทยีบกับกำรปลูกปำล์ม
น ้ำมัน ยำงพำรำและมะพร้ำวท ำกะทิ แหล่งทุนภำยนอก (สกว.) และ  
2) คณำจำรย์ในหลักสูตรได้มีกำรท ำวิจัยร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยอีุตสำหกรรม วิทยำเขตสุ
รำษฎร์ธำนี และสถำบันวิจัยระบบพลังงำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในหัวข้อ กำรสร้ำงเครื่องอดัขึน้
รูปไม้ปำล์มน ้ำมันขนำดเล็กเพ่ือผลิตกระถำงเพำะเมลด็แหล่งทนุภำยนอก (สกอ.) 

   

 
ตำรำงที ่3.15 แสดงสัดส่วนอำจำรย์เต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTE) 

Category 
เพศ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวนรวม 

Percentage of PhDs 
ชำย หญิง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ตำมต ำแหน่ง FTEs 

ศำสตรำจำรย ์         
รองศำสตรำจำรย์          
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์         
อำจำรย์ประจ ำ 2 3  3 2 5  40% 
อำจำรย์พิเศษ         
Visiting Professors/ 
Lecturers 

        

รวม 2 3  3 2 5  40% 
 
 



70 
 

ตำรำงที ่3.16 แสดงสัดส่วนอำจำรย์เต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (Staff-to-student Ratio)  
Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 

2558 5 26 1: 5.2 
2559 5 18 1: 3.6 
2560 5   
2561 5   

 
ตำรำงที ่3.17 แสดงผลงำนกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรจ ำแนกตำมฐำนขอ้มลู (ฉบับ) รวมกำรเผยแพร่

ผลงำนวิชำกำรระดับ
นำนำชำต ิ

สัดส่วนกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำรระดับนำนำชำตติ่อ

จ ำนวนอำจำรย์ 
National 

Conference 
International 
Conference TCI SCOPUS ISI 

2557 แผน 1 1 0 0 0 1 0.2 ชิ้น/คน 
 ผล 1 1 0 0 0 1 0.2 ชิ้น/คน 

2558 แผน 1 1 1 0 0 1 0.2 ชิ้นตอ่คน 
 ผล 1 0 0 0 0 0 0 ชิ้นตอ่คน 

2559 แผน 1 1 1 1 0   
 ผล        

2560 แผน 1 1 1 1 0   
 ผล        

2561 แผน 1 1 1 1 0   
 ผล        
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 ตำรำงที่ 3.18 เงินทุนวิจัยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
โครงกำรวิจัย มูลค่ำทุนวิจัย 

(บำท) 
ระยะเวลำ 

เร่ิมต้น-สิ้นสุด 
โครงกำร 

จ ำนวน
นักวิจัย 
(คน) 

มูลค่ำทุนวิจัยในปี
กำรศึกษำ (บำท) 

มูลค่ำทุนวิจัยของ
อำจำรย์ในหลักสูตรใน
ปีกำรศึกษำ (บำท) 

แหล่งทุนวิจัยภำยใน      
1.        
แหล่งทุนวิจัยภำยนอก      
1. ศักยภำพและผลตอบแทนของกำรปลูกมะพร้ำวน ้ำหอม
เปรียบเทียบกับปำล์มน ้ำมัน ยำงพำรำและมะพร้ำวท ำกะทิ 

494,0000 พ.ค.2559-เม.ย.
2560 

2 494,0000 345,800 

2.  กำรสร้ำงเคร่ืองอัดขึ้นรูปไม้ปำล์มน ้ำมันขนำดเล็กเพื่อผลิต
กระถำงเพำะเมล็ด 

160,000 ม.ค.2559-ธ.ค.2559 4 160,000 16,000 
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AUN 7: Support Staff Quality 

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

the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that 
the quality and quantity of support staff fulfill 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 fulfill the 
identified needs. 

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ตำรำงที ่3.19 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN7 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

  
 

    

Overall opinion        



73 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 7 
ตำรำงที ่3.20 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN7 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 

บุคลำกรสำยสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบตัิเฉพำะต ำแหน่งครบถ้วน 
สำมำรถยื่นขอรับกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น ดงันี้ 
ระดับช ำนำญกำร  ด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติกำรมำแล้ว ดังนี ้
1) วุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 
2) วุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี 
3) วุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
    ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี 

   

7.2 มีกำรพิจำรณำ และกำรสื่อสำรกระบวนกำรในกำรสรรหำ กำรคัดสรร กำรแต่งตั้ง และกำรเลือ่นขั้น 
Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
หลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรสำยสนบัสนุน มดีังตอ่ไปนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลอืกบุคคล 
ประกอบด้วยคณะกรรมกำร จ ำนวน 3-5 คนดังนี ้
1.1 ผู้บังคับบัญชำระดับรองอธิกำรบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำดังกล่ำว เป็นประธำนกรรมกำร 
 1.2 ผู้บังคับบญัชำระดบัหัวหน้ำภำควิชำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้บังคับบญัชำดังกล่ำว เป็นกรรมกำร 
   1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมกำร 
2. ก ำหนดภำระงำนของต ำแหนง่และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งทีใ่ช้ใน
กำรสรรหำและคดัเลอืก 
3. ด ำเนินกำรสรรหำคดัเลือก โดยเปิดรับสมคัรทั่วไปและด ำเนินกำร
คัดเลอืกตำมวิธีกำร ดังนี ้
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
   3.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ  
   3.2 สอบสัมภำษณ์ตำมแบบประเมินทีม่หำวิทยำลัยก ำหนด 
เกณฑ์กำรตัดสิน ผู้ที่ผ่ำนกำรคดัเลือกตอ้งผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ 
สอบขอ้เขยีน สอบปฏิบตัิ สอบสมัภำษณ์  ได้คะแนนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 
70 

 
7.3 มีกำรระบุ และประเมินสมรรถนะหลักของบคุลำกรสำยสนับสนุน Competences of support staff are identified and evaluated 
มหำวิทยำลัยได้ประกำศคุณลักษณะในหน้ำทีข่องบคุลำกรสำย
สนับสนนุไว้อย่ำงชดัเจน ส ำหรับกำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำร ได้แก่ ควำมสำมำรถเชงิสมรรถนะหลัก จ ำนวน 5 สมรรถนะ 
ดังนี ้
1. จริยธรรม หมำยถึง กำรด ำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสมทั้งตำมกฎหมำย คุณธรรม       จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ
และจรรยำบรรณบุคลำกร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
2. มุ่งเน้นผู้รับบริกำร หมำยถึง ควำมตั้งใจและควำมพยำยำมในกำร
ให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทีม่ำติดตอ่ 
3. กำรท ำงำนเป็นทีม หมำยถงึ ควำมตั้งใจที่จะท ำงำนร่วมกับผูอ้ื่น
เป็นส่วนหนึง่ของทีมงำน หน่วยงำนหรือสถำบันรวมทั้งควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงและรักษำสมัพันธ์ภำพกับสมำชิกในทีม 
4. ควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ หมำยถึง ควำมสนใจใฝ่รู้ สั่งสม
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนในกำรปฏิบัติหน้ำที่่ด้วยกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนือ่ง จนสำมำรถประยุกต์ใช้
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ เข้ำกับกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
 5. กำรม่งผลสัมฤทธิ์ หมำยถึง ควำมมุ่งมั่นที่จะปฏบิัติหน้ำที่รำชกำร
ให้ดีหรือให้เกินมำตรฐำนที่มอียู่ กำรสร้ำงพัฒนำผลงำนหรือ
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยที่ยำก และท้ำทำย ชนิดทีอ่ำจไม่
เคยมีผู้ใดสำมำรถกระท ำไดม้ำก่อน 
นอกจำกนี้มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรสำยสนับสนุน ดังนี ้
1) รอบกำรประเมิน  ใหด้ ำเนนิกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรปีละ 
2 รอบ ตำมปีงบประมำณ ดังนี ้
     1.1 ครั้งที่ 1  ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม - 31 มกรำคม 
     1.2 ครั้งที่ 2  ระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ - 31 กรกฎำคม 
2) องค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนค่ำน ้ำหนักในกำรประเมนิ 
     2.1 ผลสมัฤทธิ์ของงำน  สดัส่วนค่ำน ้ำหนักในกำรประเมิน ร้อย
ละ 80 
     2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร  ส่วนค่ำน ้ำหนักในกำรประเมิน 
ร้อยละ 20 
3) กำรก ำหนดระดับผลกำรประเมิน  แบ่งระดับผลกำรประเมิน
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
     ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมำก  คะแนนรวมรอ้ยละ 80 - 89 
     ระดับดี        คะแนนรวมรอ้ยละ 70 - 79 
     ระดับพอใช้  คะแนนรวมรอ้ยละ 60 - 69 
     ต้องปรับปรุง ไม่ผ่ำนกำรประเมิน และไม่ได้รับกำรพิจำรณำเพ่ิม
ค่ำจ้ำง  คะแนนนอ้ยกว่ำร้อยละ 60 
4) ระดับกำรประเมิน  ก ำหนดใหม้ีกำรประเมิน 3 ระดับ ดังนี ้
     4.1 ระดับที่ 1  กำรประเมินตัวบุคคล  โดยคณะกรรมกำรของ
ภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำภำควิชำ และต้องมีผู้บังคับบัญชำ
ชั้นต้นเปน็กรรมกำร 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
     4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมนิกำร
ปฏิบัติรำชกำรระดับคณะหรอืหนว่ยงำน 
     4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลประเมินกำรปฏิบตัิ
รำชกำรระดับมหำวิทยำลัย โดยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ไดก้ ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมิน
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรสำยสนบัสนนุ ดังนี้ 
1) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
2) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะดำ้นกำรบริหำร (Managerial 
Competency)  
3) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะดำ้นวิชำชีพ (Functional 
Competency) ให้เลอืกตำมพจนำนุกรมสรรถนะของมหำวิทยำลัย 
บุคลำกรสำยสนับสนุน ให้ประเมนิสมรรถนะข้อ 1) จ ำนวน 5 ข้อ และ
ข้อ 3) จ ำนวน 3 ข้อ  
บุคลำกรสำยสนับสนุนทีด่ ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร  ให้ประเมินสมรรถนะ
ข้อ 1) จ ำนวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวม
จ ำนวน 3 ข้อ 
กำรประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตำมลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของบคุลำกรสำยสนับสนนุ 
7.4 มีกำรอบรม และพัฒนำบคุลำกรสำยสนับสนนุเพ่ือให้สำมำรถท ำงำนได้ตำมสมรรถนะหลักที่ก ำหนดไว้ 
 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfill them 
หน่วยงำนที่เป็นผู้รับผดิชอบกำรอบรมและพัฒนำของบคุลำกรสำย
สนับสนนุ  คือบริหำรงำนบุคคล งำนนโยบำยและกำรบริหำร กองกำร
บริหำรและกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำน ี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ก ำหนดนโยบำย

   

http://office.surat.psu.ac.th/person/
http://www2.surat.psu.ac.th/index.php?name=aboutus&file=department
http://admin.surat.psu.ac.th/
http://admin.surat.psu.ac.th/
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
และแผนกำรพัฒนำบคุลำกร ตำมยุทธศำสตรข์องวิทยำเขตสุรำษฎร์
ธำนี ดังนี ้
- โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนนุ 
- โครงกำรพัฒนำบุคคลำกรนอกสถำนที่  
- กำรสนับสนุนงบประมำณ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรรำยบคุคล (ตำม
ควำมต้องกำรของบคุลำกร) 
- โครงกำรเชื่อมควำมสมัพันธ์บคุลำกร 
- โครงกำรส่งส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (กำรขอต ำแหน่ง/
กำรศึกษำต่อ) 
- กระตุ้นให้บคุลำกรสำยสนบัสนนุจัดท ำแผนควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรอื่นๆ ตำมควำมตอ้งกำรของคณะ/
หน่วยงำน 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำน ีมีกำรจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำสมรรถนะเฉพำะทำงของบุคลำกรสำยสนับสนุน
ทั้งแบบกำรฝึกอบรมและพัฒนำเฉพำะทำงให้กับรำยบคุคล แบบรำย
กลุ่มตำมสำยงำน และแบบรวมที่ทุกคนต้องเข้ำฝึกอบรม 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ไม่มีกำรก ำหนด
ชั่วโมงกำรเข้ำร่วมอบรม เนือ่งจำกบำงโครงกำรเป็นกำรอบรมเฉพำะ
กลุ่ม ซึ่งอำจไม่เหมำะสมกับบคุลำกรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของ
กิจกรรมที่จัดโดยภำพรวมบุคลำกรทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำร่วมได้ จะเป็น
โครงกำรภำคบังคับที่ให้บุคลำกรต้องเข้ำร่วม โดยบคุลำกรไดเ้ข้ำร่วม
โครงกำรไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของบคุลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด 
7.5 มีกำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนมำใช้เพื่อจูงใจ และสนบัสนนุงำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนวิจัย และด้ำนบริกำรวิชำกำร 
 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มกีำรน ำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน    
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
มำใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ โดยมีกำรประเมนิผลผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของบคุลำกรสำยสนับสนนุ ตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก ำหนดไว้ เพ่ือน ำผลประเมินกำรปฏิบัติงำนไปใช้ในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทน และมีกำรยกย่องเชดิชูเกียรติและแสดงควำมยินดีแก่
บุคลำกรผู้ได้รับกำรคัดเลอืกเป็นบุคลำกรดีเดน่ ซึ่งเปน็ผู้มคีวำม
ประพฤติ กำรปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยำบรรณ 
ปฏิบัติงำนด้วยควำมอทุิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นทีย่อมรับของบคุคล
ในส่วนรำชกำรและสังคม วิทยำเขตฯ จึงได้จดัช่อดอกไม้แสดงควำม
ยินดีและมอบให้บุคลำกรดีเด่นเป็นประจ ำอย่ำงตอ่เนือ่งทุกๆ ปี 
นอกจำกนี้ไดม้ีกำรน ำผลประเมินกำรปฏิบัติงำนไปใช้ในกำรวำง
แผนกำรฝึกอบรมและพัฒนำสมรรถนะของบคุคลำกรสำยสนบัสนุน
เช่นกัน 
ควำมพึงพอใจทีม่ีต่อบทบำทหนำ้ที่ของบุคลำกรสำยสนับสนนุ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 อยู่ในระดับ 3.93 
 
ตำรำงที ่3.21 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

บุคลำกรสำยสนับสนุน 
วุฒิกำรศึกษำ 

Total 
ม.3 ลงไป ม.6/ปวช./ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

บุคลำกรห้องสมุด 0 0 3 1  4 
บุคลำกรศูนย์สนเทศ 0 0 9 1 0 10 
บุคลำกรวิทยำลัยชุมชน       
บุคลำกรกองบริหำร 0 7 46 8 0 61 
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บุคลำกรสำยสนับสนุน 
วุฒิกำรศึกษำ 

Total 
ม.3 ลงไป ม.6/ปวช./ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

บุคลำกรกองวิชำกำรและพัฒนำนักศึกษำ 0 0 29 6 0 35 
บุคลำกรห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 0 0 16 3 1 20 
รวม       
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AUN 8: Student Quality and Support 

Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programmed 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. 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
ตำรำงที ่3.22 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN8 

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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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 8 
ตำรำงที ่3.23 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN8 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
หลักสูตรมีกำรก ำหนดนโยบำยในกำรรับนักศึกษำอย่ำงชดัเจน 3 
ระบบ คอื ระบบกำรรับตรงและโควตำพิเศษทีม่หำวิทยำลัยด ำเนนิกำร 
ระบบกำรรับบุคคลเพือ่เข้ำศึกษำในสถำบันอดุมศึกษำในระบบกลำง 
(Admission) และระบบวิธีพิเศษซึ่งด ำเนินกำรโดยวิทยำเขต ได้แก่ 
โครงกำรเยำวชนร่มศรีตรัง โครงกำรตั้งใจดีมีทีเ่รียน โครงกำรเพชร
นครินทร์ และโครงกำรเสน้ทำงอำชีวะสู่รั้วสงขลำนครินทร์ ซึง่ไดม้กีำร
ประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำไปตำมโรงเรียนต่ำงๆทั่วประเทศ และ
มีกำรด ำเนินกำรโรดโชว์ไปยังโรงเรียนต่ำงๆในภำคใตด้้วย โดยจะมี
กำรปรับปรุงข้อมูลทุกปี 

   

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
มีกำรก ำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต ่ำ กำรสอบสัมภำษณ์โดยอำจำรย์ใน
หลักสูตรโดยจะมีกำรทบทวนวิธกีำรด ำเนินงำนและยืนยนัเกณฑ์กำร
รับนักศึกษำทุกป ี

   

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
ระบบตดิตำมกำรพัฒนำกำรเรียน คือ ระบบ SIS มีระบบกำร Lock 
กำรลงทะเบยีนส ำหรับนักศึกษำที่เรียนออ่น คือ ได้เกรดต ่ำกว่ำ 2.00 
(Critical) 

มีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ มีกำรจัดโครงกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำพบ
นักศึกษำ หลักสูตรมีกำรวัดประสิทธิภำพของนักศึกษำที่เข้ำเรียนใน
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
ทุกโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำอย่ำงตอ่เนือ่ง 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are available to improve learning and employability 
หลักสูตรมีกำรท ำกิจกรรมเสริมสตูรโดยจัดผ่ำนรำยวิชำกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยในปีศึกษำที่ผ่ำนมำ มีกิจกรรมหลักสูตร 2 โครงกำรคือ 
โครงกำรลูกพระบิดำรู้ค่ำกำรออม ปลูกฝังให้นอ้งพอเพียง และ
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ตำมแบบ BBL ตอน Library have life 
หลักสูตรมีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือแนะน ำควำมรู้และเตรยีมควำม
พร้อมในกำรประกอบวิชำชีพบัญชีในอนำคตโดยนักศึกษำสำมำรถ
ขอรับค ำปรึกษำเป็นรำยกลุ่มหรือรำยบุคคลได้และยังมีกำรเชิญ
วิทยำกรมำจำกภำยนอก เพื่อใหค้วำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับจริยธรรม
ในด้ำนกำรประกอบอำชีพผ่ำนโครงกำรจริยธรรมทำงกำรบัญชีและกำร
น ำไปใช้ได้จริง 

   

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as personal well-being 
กระบวนกำรในกำรดูแลนักศึกษำ ให้ค ำปรึกษำ จัดสวัสดิกำรด้ำน
สุขภำพ ด ำเนินงำนโดยงำนพัฒนำนักศึกษำ กองวิชำกำรและกำร
พัฒนำนักศึกษำ เป็นกำรด ำเนนิงำนแบบรวมศนูย์บริกำร ประสำน
ภำรกิจ  สนับสนนุกิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษำทั้ง 2 
คณะ ได้แก่ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม คณะศิลป
ศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร  โดยมีโครงสร้ำงงำนตำมภำรกิจ ดงันี้  
ด้ำนใหค้ ำปรึกษำ    
 หน่วยบริกำรให้ค ำปรึกษำและพัฒนำนักศึกษำ 
บริกำรให้ค ำปรึกษำ 
   เมื่อไมส่บำยใจ มีปัญหำ วิตกกังวล ทั้งเร่ืองควำมรัก กำรเรียน 
กำรปรับตัว ครอบครัว เพ่ือนและอื่นๆอีกมำกมำย ก ำลังหำทำงออก
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
ต้องกำรคนช่วยคดิ มขีั้นตอนกำรรับบริกำรดังนี้  
ขันตอนกำรรับค ำปรึกษำ  
1. เลือกชอ่งกำรรับบริกำร 
– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
– Facebook : งำนพัฒนำนักศึกษำ 
– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
– มำพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลนิ งำนพัฒนำนักศึกษำ กอง
วิชำกำรฯ 
2. บอกเล่ำปัญหำเพ่ือส ำรวจปัญหำที่เกิดขึน้ 
3. ให้ค ำปรึกษำตำมหลักวิชำกำร 
4. นอ้งๆเข้ำใจปัญหำของตนเอง 
5. วำงแผนแก้ปัญหำ  
6. ตดิตำมผลกำรให้ค ำปรึกษำ  
บริกำรสำรสนเทศ  
  งำนพัฒนำนักศึกษำ มีบริกำรข้อมลูให้ควำมรู้ต่ำงๆทีเ่ป็นประโยชน์
แก่น้องๆทั้งในเรื่องของกำรศึกษำ กำรใช้ชีวิต อำชีพและกำร
ด ำรงชีวิตในสังคม ชอ่งทำงกำรให้บริกำรมีดังนี้  
– บอร์ดประชำสัมพนัธ์  
– Facebook กลุ่มงำนพัฒนำนักศกึษำ 
– โทรศัพท ์: 077-355040 ต่อ 2118 
– มำพบพี่ด้วยตนเอง ที่งำนพัฒนำนักศึกษำ 
บริกำรแนะแนวศึกษำต่อ 
1. เลือกชอ่งทำงรับบริกำร 
– บอร์ดประชำสัมพนัธ์  
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
– Facebook กลุ่มงำนพัฒนำนักศกึษำ 
– โทรศัพท ์: 077-355040 ต่อ 2118 
 กำรดูแลให้ค ำปรึกษำอย่ำงใกล้ชดิ โดยระบบหอพัก จัดให้มี
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำหอพัก เพื่อให้ค ำแนะน ำ ให้ค ำปรึกษำแก่
นักศึกษำภำยในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพี่ดูแลนอ้ง โดยมี
คณะกรรมกำรนักศึกษำประจ ำแต่ละหอพัก  หอพักละ 5 คน คอยดูแล
ให้ค ำปรึกษำเบื้องตน้  
ด้ำนส่งเสรมิสขุภำพ  
 จัดให้มีกิจกรรมโครงกำรด้ำนสง่เสริมสุขภำพ จ ำแนกเป็น  
3 ด้ำน  ไดแ้ก่ รณรงค์ ป้องกัน รักษำและฟื้นฟู 
ด้ำนบริบทสังคม 
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ตำรำงที ่3.24 จ ำนวนรับนักศึกษำแรกเข้ำ  

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 

จ ำนวนรับ จ ำนวนผู้สมคัร จ ำนวนเข้ำสอบสัมภำษณ์ จ ำนวนลงทะเบียนเรียนจริง 
2558 40   28 
2559 40   18 
2560 50   16 
2561 60   ชะลอกำรรับนักศึกษำ 
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AUN 9 Facilities and Infrastructure 

Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 

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

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

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

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

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ตำรำงที ่3.25 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN9 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 

    

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

       

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

       

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

  
 

    

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

  
 

    

Overall opinion        

 



88 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN9 
ตำรำงที ่3.26 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN9 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and 
research 
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทั้งหมด ด ำเนินกำรโดยวิทยำเขต ภำยใต้
รวมศูนย์บริกำรประสำนภำรกิจ โดยสิ่งสนับสนนุกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  ทรัพยำกร
กำรเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และบริษัทจ ำลองศรีตรัง  

ส ำหรับกำรจัดห้องเรียนของแตล่ะวิชำ หลักสูตรมสี่วนร่วมในกำร
ก ำหนดขนำดของหอ้งเรียนและสือ่โสตทศันูปกรณ์ที่จ ำเป็นตอ้งใช้
ในกำรเรียนกำรสอนในแต่ละรำยวิชำเป็นเวลำไมน่้อยกว่ำ 60 วัน 
ก่อนเปดิภำคกำรศึกษำ ทั้งนีศู้นย์สนเทศและกำรเรียนรู้ได้ท ำกำร
ตรวจสอบควำมพร้อมของโสตทศันูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็น
ประจ ำทุกวันในช่วงเช้ำก่อนเริ่มเรียนและช่วงเที่ยง พร้อมทั้งได้
ตรวจสอบและจดัซือ้โสตทศันูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ำรุด โดยมีกำร
วำงแผนจัดซือ้เป็นรำยปี โดยน ำข้อมูลกำรเปิดหอ้งเรียนกับจ ำนวน
นักศึกษำที่เพ่ิมในแตล่ะปีมำเปน็ส่วนหนึ่งในกำรวำงแผนกำรจัดซื้อ
และทดแทน 

   

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมสี่วนร่วมในกำรเสนอรำยชือ่หนังสือที่
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่หลักสูตรเปดิสอน 
โดยก ำหนดใหอ้ำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรส่งรำยชือ่หนังสือให้แก่
ห้องสมุด ภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี เพ่ือทำงห้องสมุดได้มีกำร
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
จัดซือ้จัดจ้ำงตำมควำมตอ้งกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรตอ่ไป   
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
ทำงหลักสูตรใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรทำง
ภำษำ และบริษัทจ ำลองที่มอียู่ในวิทยำเขต โดยปัจจุบันมีหอ้งทำง
ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษำได้จ ำนวน 
ครัง้ละ 300 คน และปฏิบตัิกำรทำงภำษำ จ ำนวน 2 ห้อง รองรับ
นักศึกษำได้จ ำนวน ครั้งละ 110 คน 

- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรในกำรวำงแผนกำรเปิด
รำยวิชำ หลักสูตรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดขนำดของห้องเรียนและ
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ ำเป็น ต้องใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนในแตล่ะรำยวิชำเป็นเวลำไมน่้อยกว่ำ 60 วัน 
ก่อนเปดิภำคกำรศึกษำ  

- บริษัทจ ำลอง ทำงหลักสตูรไดม้ีกำรเปิดศนูย์กำรเรียนรู้ทำงกำร
บริหำรธุรกิจภำยใต้ชื่อ “บริษัทจ ำลอง ศรีตรังนครินทร์” โดยให้
นักศึกษำทุกชั้นปีมสี่วนร่วมในกำรบริหำรบริษัทจ ำลอง โดย
นักศึกษำมีกำรแบ่งแผนกในกำรบริหำรเสมือนกำรตั้งบริษัทจริง 
ประกอบด้วย แผนกจัดซือ้ แผนกคลังสินค้ำ แผนกกำรตลำด 
แผนกขำย แผนกน ้ำดื่ม แผนกกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เป็นต้น 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณำจำรย์ในหลักสตูร และหลักสูตรไดม้ี
กำรบูรณำกำรรำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนเข้ำร่วมกับบริษัท
จ ำลอง เพ่ือให้นักศึกษำมสี่วนร่วม และเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง
มำกที่สดุในกำรบริหำรจัดกำรทำงธุรกิจ ทำงหลักสูตรไดม้ีกำร
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำรเพิ่มเติม 
จัดท ำค ำของบประมำณเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของ
นักศึกษำ 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research 
ทำงหลักสูตรได้มีกำรเสนอโปรแกรมส ำเร็จรูปให้กับศูนย์
สำรสนเทศติดตัง้ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำเพื่อสนบัสนุนกำรเรียน
กำรสอนของหลักสูตร อย่ำงเชน่ โปรแกรมวิเครำะห์ทำงสถิติ 
SPSS เป็นต้น 

   

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented 
- ทำงหลักสตูรได้ใหศู้นย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำร
ตรวจสอบควำมเรียบร้อยและควำมปลอดภัยของอุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอนก่อนเริ่มเรียนในแต่ละคำบเรียนเพ่ือควำมปลอดภัยของ
อำจำรย์และนักศึกษำ 
- ทำงหลักสตูรได้ให้แม่บ้ำนมีกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียนก่อน
เริ่มเรียนทุกในทุกคำบเรียน 
- ทำงหลักสตูรมีกำรจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษำได้ออก
ก ำลังกำยเพื่อสุขภำพที่แข็งแรง  เช่น กำรจัดแข่งขันกีฬำสีภำยใน
หลักสูตร และกำรสนับสนนุให้นกัศึกษำไปออกก ำลังกำยในบริเวณ
สถำนที่ออกก ำลังกำยตำมที่ศนูยก์ีฬำของวิทยำเขตได้เอือ้อ ำนวย
สถำนที่ให ้
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AUN 10: Quality Enhancement 

Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 

students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 
organisations. 

2. The curriculum design and development process is established and it is periodically 
reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and 
effectiveness. 

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

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

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ตำรำงที ่3.27 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN10 

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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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 10 
ตำรำงที ่3.28 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN10 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำร
หลักฐำน 

พ้ืนที่ส ำหรับกำร
พัฒนำ 

ข้อมูลที่
ต้องกำร
เพิ่มเติม 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งในกำรปรับปรุง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดย
เป้ำประสงค์หลักเพ่ือผลิตนักบญัชีมืออำชีพ มคีวำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนทำงวิชำชีพมีควำมเชี่ยวชำญในกำรวำงแผน 
วิเครำะห์และน ำเสนอขอ้มลูธุรกิจอย่ำงถูกต้อง แม่นย ำ ทนัต่อ
เวลำ สำมำรถวิเครำะหข์้อมลูได้เฉียบคม 
ดังนั้นกระบวนกำรในกำรปรับปรุงหลักสูตร ไดม้ีกำรรวบรวม
ควำมคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
นักศึกษำปัจจุบันทุกชั้นปี หัวหนำ้งำนในสถำนประกอบกำรที่
นักศึกษำไปฝึกงำนและสหกิจศึกษำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และอำจำรย์พิเศษ มำใชใ้นกำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ทั้งนี้
หลักสูตรมีกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำข้อมลู
ต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรประชุมนักศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และผลกำรประเมินกำรฝึกงำนและสหกิจศึกษำจำกสถำน
ประกอบกำร โดยน ำขอ้มลูดงักลำ่วประชุมหำรือเพื่อพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน หรือ กำรบริหำรหลักสูตรอย่ำงตอ่เนือ่ง 

   

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and 
enhancement 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ก ำหนดวิธีกำรปรับปรุงหลักสูตร
ที่ชัดเจน ตลอดจนได้ปรับปรุง กระบวนกำรดังกล่ำวเป็นระยะ
ตำมผลกำรประเมนิหรือควำมคดิเห็น ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรปรับปรุง หลักสตูรฯ คณะกรรมกำรปรับปรุง
หลักสูตร คณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณะกรรมกำรวิชำกำร 
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี คณะกรรมกำรสภำวิทยำเขตสุรำษฎร์
ธำนี สภำมหำวิทยำลัย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ สภำวิชำชีพบญัชี ตำมล ำดับ ทั้งนี้ หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ ปฏิบัติตำม
กระบวนกำรของมหำวิทยำลัย และได้ปรับปรุงขั้นตอนที่อยู่ใน
ควำมดูแลของหลักสูตรผ่ำนกำร ประชุมของคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตรฯ และคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 

   

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำร
หลักฐำน 

พ้ืนที่ส ำหรับกำร
พัฒนำ 

ข้อมูลที่
ต้องกำร
เพิ่มเติม 

หลักสูตรฯ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยรอ้ย
ละ 25 ของรำยวิชำที่เปดิสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยจะ
ประเมินว่ำ วิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมนิผลสอดคลอ้ง
เหมำะสมเพียงไรกับรำยวิชำ และสอดคลอ้งเหมำะสมเพียงไร
กับ ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) พร้อมทั้งให้ขอ้คดิเห็นในรำยวิชำ โดยผลกำรทวน
สอบและขอ้เสนอแนะจำกรำยวิชำต่ำงๆ จะมีกำรสรุปเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรรับทรำบและพิจำรณำ 
เสนออำจำรย์ผูส้อนเพื่อน ำข้อควำมคดิเห็นดังกล่ำว มำใชใ้น
กำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 

   

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ สนับสนนุให้อำจำรย์ผู้สอนน ำ
ผลกำรวิจัยของตนและอำจำรย์ในหลักสูตรมำเป็นแนวทำงใน
กำรท ำงำนวิจัยในรำยวิชำสหกิจศึกษำ โดยงำนวิจัยของ
อำจำรย์ในหลักสูตรถูกใช้เป็นตัวอย่ำงในเรื่องกำรก ำหนดหัวขอ้
กำรวิจัย กำรออกแบบกำรวิจัย กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ 

   

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
subjected to evaluation and enhancement 
กำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดหำ
และกำรบ ำรุงรักษำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของคณะศลิปศำสตร์
และวิทยำกำรจัดกำร ในส่วนทีส่มัพันธ์กับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
ประกอบด้วย 
กำรจัดกำรห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หอบรรณสำรสนเทศ ทั้งนี้ทำงคณะศลิปศำสตร์
และวิทยำกำรจัดกำรและหลักสตูรบัญชีบัณฑิตได้บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรต่ำงๆ ให้สัมพันธ์กับงบประมำณและทรัพยำกร
บุคคล รวมถึงเพ่ือใหส้ำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่
สำมำรถใช ้
ร่วมกันระหว่ำงหลักสูตรที่เปดิสอนทั้งหมดในคณะฯ 
ทั้งนี้ ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะฯไดม้ีกำรจัดท ำแบบประเมิน
ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มตี่อกำรให้บริกำรสิ่งสนบัสนุน
กำรเรียนรู้ และกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ โดยผล
ประเมินในภำพรวมอยู่ใน ระดับดีมำก (3.75) และผลกำร
ประเมิน ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ไดม้กีำรน ำเสนอในที่ประชุ เพื่อ
ด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งสนบัสนนุกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ต่อไป 
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement 
ส ำหรับระบบและกลไกในกำรไดม้ำซึ่งขอ้คิดเห็นของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียในกำรปรับปรงุหลักสตูรนั้น ทำงหลักสูตรได้วิเครำะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีตำมวิธี Stakeholder’ Needs Analysis เป็นกำร
วิเครำะห์ Power และ Impact ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่ 
โดยหลังจำกเก็บข้อมลูจำกผู้มสีว่นได้ส่วนเสยีแล้ว ไดน้ ำ
ข้อคิดเห็นต่ำงๆ มำปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและพัฒนำหลักสูตร
ตำมแนวทำง OBE  

   

 

AUN11: Output 

Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
program 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 
program and its graduates. 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ตำรำงที ่3.29 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN 11 

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] 
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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        
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 11 
ตำรำงที ่3.30 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN11 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำร
เพิ่มเติม 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement 
11.1.1 อัตรำกำรจบ 
       นักศึกษำรหัส 58 รุ่นแรกมีจ ำนวน 
26 คน ส ำเร็จกำรศึกษำ 22 คนหรือร้อย
ละ 84.6 
11.1.2 อัตรำกำรตกออก 
       สำมำรถแสดงขอ้มลูกำรตกออกใน
ปีกำรศึกษำ 2561 ได้ดังนี ้
ชั้นปีที ่1    ไม่มีนักศึกษำเนือ่งจำกงดรับ 
ชั้นปีที ่2   มี 16 คนลำออก 1 คน 
คงเหลอื 15 คน 
ชั้นปีที่ 3   มี 16 คน ไม่มตีกออก 
คงเหลอื 16 คน 
ชั้นปีที่ 4   มี 26 คนส ำเร็จกำรศกึษำและ
เข้ำรับปริญญำปี 2561 จ ำนวน 22 คน 
เป็นนักศึกษำตกค้ำง 4 คน 
11.1.3 หลักสูตรคู่เทยีบ 
       1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบัญชี คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม      
 

ฝ่ำยทะเบียน 
วิทยำเขตสุรำษฎร์
ธำน ี

  

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement 
11.2.1 ระยะเวลำในกำรจบ: 4 ปี 
11.2.2 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
นักศึกษำเพ่ือให้จบตำมเกณฑ์เวลำที่
ก ำหนด:    
       หลักสูตรมีกำรติดตำมเพือ่ให้
นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำภำยใน
ระยะเวลำ 4 ปี ดังนี ้

1) ระดับหลักสูตร: มีระบบอำจำรย์
ที่ปรึกษำตรวจสอบผลกำรเรียน 
GPA รำยวิชำตกค้ำงของ
นักศึกษำแต่ละชั้นปี รำยงำนต่อ
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร เพื่อส่งตอ่ขอ้มลูให้
เจ้ำหน้ำที่คณะฯ ตรวจสอบและ

มคอ.3  
ฝ่ำยทะเบียน 
วิทยำเขตสุรำษฎร์
ธำน ี
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำร
เพิ่มเติม 

แจ้งสำขำทีเ่กี่ยวขอ้งให้เปดิ
เงื่อนไขกำรลงทะเบียนรำยวิชำ
ตกค้ำง ให้นักศึกษำตกค้ำงมี
สิทธิลงทะเบียนตำมระบบ 

2) ระดับสำขำวิชำและคณะ:  
- กรณีปกติ: สำขำวิชำจะ
รวบรวมข้อมลูรำยวิชำตกค้ำง
จำกแต่ละหลักสูตร แจ้งตอ่
คณะฯ เพ่ือด ำเนินกำรสั่งกำรให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งเปดิ
รำยวิชำตำมแผนกำรเรียนปกติ
ในแตล่ะภำคกำรศึกษำ และ 
- กรณีพิเศษ: หำกนักศึกษำ
ตกค้ำงในรำยวิชำที่ปิดไปแล้วใน
หลักสูตรเก่ำ หัวหน้ำสำขำวิชำ
จะขอควำมอนุเครำะห์ให้
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำนั้นๆ 
เปิดสอนรำยวิชำดังกล่ำวในช่วง
ภำคฤดูร้อน 

3) ระดับวิทยำเขต (ฝ่ำยทะเบียน): ฝ่ำย
ทะเบียนจะด ำเนนิกำรส ำรวจรำยวิชำ
ตกค้ำงโดยประชุมร่วมกับอำจำรย์ที่
ปรึกษำและนักศึกษำชั้นปทีี่ 4 ในแต่ละ
หลักสูตรในต้นภำคกำรศึกษำที่ 1 เพื่อ
สรุปรำยวิชำตกค้ำง เพื่อน ำขอ้มลูไป
วำงแผนเปิดรำยวิชำให้ครบถ้วนตำม
แผนกำรเรียนในภำคกำรศึกษำที่ 2 ต่อไป 
 
11.2.3 หลักสูตรคู่เทยีบ 
        1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบัญชี คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม      
 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement 
11.3.1 อัตรำกำรได้งำนท ำของหลักสูตร 
      ยังไม่มขี้อมูลส่วนนีเ้นือ่งจำก
นักศึกษำรุ่นแรกจะกลับมำซ้อมรับ
ปริญญำที่วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนรีะหว่ำง
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำร
เพิ่มเติม 

วันที่ 1-3 กย. และหลักสตูรมีก ำหนดจัด
โครงกำรพ่ีบัณฑิตบัญชีคืนถิ่นในวันที่ 31 
สค.2562  
11.3.2 ระบบตดิตำมกำรได้งำนท ำของ
บัณฑิต 
     1)   ระดับหลักสูตร: สอบถำมข้อมูล
กำรได้งำนท ำและรำยละเอยีดงำนในไลด์
กลุ่มของหลักสูตร 
     2) ระดับวิทยำเขต: จัดระบบกำรแจ้ง
ข้อมูลกำรได้งำนท ำใน website ของ
วิทยำเขต และใหน้ักศึกษำพริ้นมำเพ่ือรับ
เข็มวิทยฐำนะในวันซอ้มรับปริญญำวันที่ 1 
กันยำยน 2562 
 
11.3.3 ระบบส่งเสริมกำรได้งำนท ำของ
นักศึกษำ 
      1) ระดับหลักสตูร: อำจำรย์ใน
สำขำวิชำรวบรวมขอ้มลูส ำนักงำนสอบ
บัญชี และบริษัทท ำบัญชีที่น่ำเชื่อถือ เช่น 
บริษัทสอบบัญชีระดับนำนำชำติ และส่ง
ข้อมูลผ่ำนระบบไลด์กลุ่มให้บัณฑิต 
     2) ระดับวิทยำเขต: จัดให้มตีลำดนัด
พบแรงงำน กำรสัมภำษณ์งำนโดย
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
 
11.3.4 หลักสตูรคู่เทยีบ 
          1) หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบัญชี คณะกำรบัญชีและกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม      
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
11.4.1 กระบวนกำรติดตำมคุณภำพและ
ปริมำณงำนวิจัยของนักศึกษำ 
       เนื่องจำกหลักสตูรบัญชีบณัฑิตปี 
2557 มิได้ก ำหนดให้รำยวิชำกำรวิจัย
ทำงกำรบัญชี เป็นวิชำชีพบังคับ แต่
ก ำหนดให้เป็นวิชำชีพเลือก ท ำให้ไม่มี
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำร
เพิ่มเติม 

ข้อมูลคุณภำพและปริมำณงำนของ
นักศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม หลักสูตร
ปรับปรุง 2562 ได้ก ำหนดให้รำยวิชำ
ดังกล่ำวเป็นวิชำชีพบังคับเรียบรอ้ยแล้ว 
11.4.2 หลักสตูรคู่เทยีบ 
          1) หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบัญชี คณะกำรบัญชีและกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม      
 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for 
improvement 
11.5.1 กำรประเมินควำมพอใจของผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี 
1) มีกำรประเมินควำมพอใจผู้มสี่วนได้
เสีย และรับค ำแนะน ำมำปรับปรุง
หลักสูตรตำมควำมเหมำะสมจ ำนวน   3 
ครั้ง ดังนี ้
ครั้งที่ 1: รับข้อมูลจำกรำยงำนกำร
ฝึกงำนและสหกิจของนักศึกษำทีไ่ด้รับกำร
ประเมินจำกสถำนประกอบกำรหลังเสร็จ
สิ้นกำรฝึกงำน 
ครั้งที่ 2: สอบถำมควำมคดิเห็นสถำน
ประกอบกำรโดยใช้ระบบไลด์ ผ่ำนเจ้ำของ
สถำนประกอบกำรทีม่ขี้อมูลถึงแนวทำง 
ทักษะ ควำมรู้ที่ตอ้งกำรของบัณฑิตบัญชี
พันธ์ใหม ่
ครั้งที่ 3: คณะฯ จัดประชมุร่วมผูม้ีส่วนได้
เสียกับคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
ฝ่ำยวิชำกำรวิทยำเขตฯ เพ่ือสรุปทิศทำง
บัณฑิตที่พึงประสงคใ์นมมุมองผูม้ีส่วนได้
เสีย และน ำมำเขยีน   Program 
Learning Outcome และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรปรับปรุงหลักสูตรปี 2562 
11.5.2 ระบบและกลไกที่ชดัเจนในกำร
สอบถำมควำมพอใจให้ครบทุกกลุ่มแตล่ะ
ปี 
      คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 
ประชุมร่วมกันและจัดล ำดบัควำมส ำคัญ

รำยงำนสรุปผล
กำรฝึกงำนของ
นักศึกษำ 
 

  



100 
 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน พ้ืนที่ส ำหรับกำรพัฒนำ ข้อมูลทีต่้องกำร
เพิ่มเติม 

ของกลุ่มผู้มสี่วนได้เสียตอ่หลักสตูร
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้

1) High power – High impact 
2) High power – low impact 
3) Low power – high impact 
4) Low power – low impact 

ผู้มีส่วนได้เสียกลุม่   1   และ 3 จะ
คัดเลอืกทำบทำมเพื่อสัมภำษณ์เชิงลึก 
11.5.3 หลักสูตรคู่เทยีบ 
          1) หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบัญชี คณะกำรบัญชีและกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม      
 
 
ตำรำงที ่3.31 อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ 
ปีกำรศึกษำที่
นักศึกษำเข้ำ

ศึกษำ 

จ ำนวนนักศึกษำคงเหลือ (คน) จ ำนวน
นักศึกษำคงอยู่ 

(คน) 

จ ำนวน
นักศึกษำที่
ส ำเร็จ

กำรศึกษำตำม
แผน (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

2554        
2555        
2556        
2557        
2558 28 26 26 26 - 4 22 
2559  18 16 15 15 18 - 
2560   16 16 16 16 - 
2561      ชะลอรับ นศ. - 
2562     11 11 - 
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ตำรำงที ่3.32 ภำวะกำรณ์ได้งำนท ำของบัณฑิต 
ปีกำร 
ศึกษำ 

จ ำนวนบัณฑิต (คน) จ ำนวนบัณฑิตทั้งหมด 
ลบ จ ำนวนทีศ่ึกษำต่อ 

(คน) 

จ ำนวนบัณฑิตที่ได้งำน
ท ำและประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว (คน) 

อัตรำกำรได้งำนท ำของ
บัณฑิต ทั้งหมด ได้งำนท ำ ธุรกิจส่วนตัว/

อำชีพอสิระ 
ศึกษำต่อ ยังไม่ได้งำนท ำ 

2557         
2558         
2559         
2560         
2561* 22   0     

 
หมำยเหต:ุ *รอข้อมูลจำกกำรจัดโครงกำรพี่บัณฑิตบัญชีคืนถิ่นวันที่ 31   สิงหำคม 2562
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ตำรำงที ่3.33 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณภำพบัณฑิต 
ปีกำรศึกษำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ควำมรู้ ทักษะทำง
ปัญญำ 

ทักษะ
ควำมสมัพันธ์

ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรบัผิดชอบ 

ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร

สื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

เฉลี่ยรวม 

2557       
2558       
2559       
2560       
2561       

 
หมำยเหตุ*รอข้อมูลจำกกำรจัดโครงกำรพี่บัณฑิตบัญชีคืนถิ่นวันที่ 31   สิงหำคม 2562 
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บทที ่4 กำรวิเครำะหจ์ดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันำ และแนวทำงกำรพฒันำ 
 

จุดแขง็ 

1. อำจำรย์ในหลักสูตรมีศักยภำพด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
2. อำจำรย์ในหลักสูตรมีทักษะกำรสื่อสำรและประสบกำรณ์สอนทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรบัญชีที่มีกำรสอนแบบทวิภำษำหลักสูตรแรกในภำคใต้  

จุดที่ควรพฒันำ 
1. ควรมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่เป็นชำวต่ำงประเทศเพื่อท ำให้หลักสูตรมีควำมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
2. อำจำรย์ในหลักสูตรควรมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพรำะจะท ำให้เข้ำถึงแหล่งทุนวิจัยได้มำกยิ่งขึ้น 
3. ควรมีห้องปฏิบัติกำรทำงบัญชีและมีโปรแกรมส ำเร็จรูปด้ำนบัญชีเพื่อให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติกำร 

 

แนวทำงกำรพฒันำ 
 อำจำรย์ในหลักสูตรควรผ่ำนกำรอบรมกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่องเพื่อพัฒนำและ
เพิ่มพูนทักษะในกำรสอน ควรมีกำรท ำวิจัยแบบบูรณำกำรร่วมกับศำสตร์อื่นด้ำนบริหำรธุรกิจหรือที่
เกี่ยวข้องตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยร่วมกับสถำบันกำรศึกษำอื่นในระดับภูมิภำค ด้ำนกำรสรรหำ
บุคลำกรชำวต่ำงประเทศควรใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพ 
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บทที ่5 ข้อมลูพืน้ฐำน (Common Data Set) 
ล ำดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ระดบัหนว่ยงำน 
หลกัสตูร คณะ 

1 จ ำนวน
หลักสูตร 
(7) 

จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1  
2  -ระดับปริญญำตร ี 1  
3  -ระดับ ป.บัณฑิต   
4  -ระดับปริญญำโท   
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
6  -ระดับปริญญำเอก   
7  -จ ำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งทั้งหมด   
8 จ ำนวน

หลักสูตร
นอก
ที่ตั้ง (6) 

จ ำนวนหลักสูตรที่จดักำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง   
9  -ระดับปริญญำตร ี   
10  -ระดับ ป.บัณฑิต   
11  -ระดับปริญญำโท   
12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
13  -ระดับปริญญำเอก   
14 จ ำนวน

นักศึกษ
ำ (6) 

จ ำนวนนกัศกึษำปจัจบุนัทัง้หมดทกุระดบักำรศกึษำ 57  
15  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตร ี 57  
16  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
17  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท   
18  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู   
19  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก    
20 จ ำนวน

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

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏบิตังิำนจรงิและลำศกึษำตอ่ 5  
21  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ

ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ   

22  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 2  

23  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 3  

24 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหนง่อำจำรย์ 5  
25  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ

ตรี หรือเทียบเท่ำ 
  

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

2  

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

3  

28 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหนง่ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย์   
29  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  



105 
 

ล ำดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ระดบัหนว่ยงำน 
หลกัสตูร คณะ 

30   -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ 

  

31   -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ 

  

32 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์   
33  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

34  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ 

  

35  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ 

  

36 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์   
37  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือ

เทียบเท่ำ 
  

38  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 

  

39  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ 

  

40 คุณวุฒิ
อำจำรย์
ประจ ำ
หลักสูตร 
(12) 

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุปิรญิญำเอก 3  
41  -ระดับปริญญำตร ี   
42  -ระดับ ป.บัณฑิต   
43  -ระดับปริญญำโท   
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
45  -ระดับปริญญำเอก 3  
46 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีม่ดี ำรงต ำแหนง่ทำงวชิำกำร   
47  -ระดับปริญญำตร ี   
48  -ระดับ ป.บัณฑิต   
49  -ระดับปริญญำโท   
50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
51  -ระดับปริญญำเอก   
52 ผลงำน

ทำง
วิชำกำร
ของ
อำจำรย์
ประจ ำ
หลักสูตร 
(20) 

จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร 4  
53  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเนือ่งจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
1  

54  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนือ่งจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับชำติที่ไมอ่ยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

1  
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ล ำดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ระดบัหนว่ยงำน 
หลกัสตูร คณะ 

  แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบนัอนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแตวั่นที่
ออกประกำศ 

  

55  -ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสทิธิบตัร   
56  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่

ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
  

57  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ไม่อยูใ่นฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่ 

1  

สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมตัิและจดัท ำเปน็ประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่อกประกำศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ 
ในฐำนขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 

58  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556  

1  

59  -ผลงำนได้รับกำรจดสทิธิบัตร   
60  -ผลงำนวิชำกำรรับใช้สงัคมที่ไดร้ับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
  

61  -ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนนิกำร   
62  -ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจด

ทะเบียน 
  

63  -ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 

  

64  -ต ำรำหรือหนังสอืหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตไ่ม่ไดน้ ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

  

65  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 

  

66  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
67  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ   
68  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอื

ระหว่ำงประเทศ 
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ล ำดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ระดบัหนว่ยงำน 
หลกัสตูร คณะ 

69  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซียน   
70  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิ   
71  -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รบักำร

อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 

  

72 กำรมี
งำนท ำ
ของ
บัณฑิต 
(11) 

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีัง้หมด    
73 -จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเร่ืองกำรมีงำนท ำ

ภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
  

74 -จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำภำยใน 1 ปีหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพอสิระ) 

  

75 -จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอสิระ   
76 -จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 

 
  

77  -จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำ
อยู่แล้ว 

  

78 -จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ   
79 -จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท   
80 -จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร   
81 -เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดอืน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี

ที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอสิระ (ค่ำเฉลี่ย) 
  

82 -ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มตี่อผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

  

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

จ ำนวนรวมของผลงำนนกัศกึษำและผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำในระดบัปรญิญำ
โททีไ่ดร้บักำรตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

  

84  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  

  

85  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนือ่งจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ 

  

86  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนือ่งจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำต ิหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่
ไม่อยูใ่นฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมตัิและจัท ำ
เป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  
นับแต่วันทีอ่อกประกำศ 

  

87  -ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสทิธิบตัร   
88  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล    
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ล ำดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ระดบัหนว่ยงำน 
หลกัสตูร คณะ 

  TCI กลุ่มที ่2   
89  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำต ิที่ไม่อยู่

ในฐำนขอ้มลูตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมตัิและ
จัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 
30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์
ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  

90 -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำต ิที่ปรำกฏ
อยู่ในฐำนขอ้มลูระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

  

91  -ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร   
92  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 
  

93  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
94  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ   
95  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอื

ระหว่ำงประเทศ 
  

96  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซยีน   
97  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ    
98  -จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็น

วงรอบประเมิน) 
  

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

จ ำนวนรวมของผลงำนนกัศกึษำและผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำในระดบัปรญิญำ
เอกทีไ่ดร้บักำรตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

  

100  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนือ่งจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ 

  

101  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนือ่งจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำต ิหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่
ไม่อยูใ่นฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมตัิและจัท ำ
เป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  
นับแต่วันทีอ่อกประกำศ 

  

102  -ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสทิธิบตัร   
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ล ำดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ระดบัหนว่ยงำน 
หลกัสตูร คณะ 

103   -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 
TCI กลุ่มที ่2 

  

104  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำต ิที่ไม่อยู่
ในฐำนขอ้มลูตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมตัิและจัท ำ
เป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  
นับแต่วันทีอ่อกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  

105  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำต ิที่ปรำกฏ
อยู่ในฐำนขอ้มลูระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

  

106  -ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร   
107  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 
  

108  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
109  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ   
110   -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอื

ระหว่ำงประเทศ 
  

111  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซยีน   
112  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ    
113  -จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่

เป็นวงรอบประเมิน) 
  

114 นักศึกษ
ำ 
เต็มเวลำ
เทียบเท่
ำ  
(7) 

จ ำนวนนกัศกึษำเตม็เวลำเทยีบเทำ่ (FTES)  60.83  
115  -ระดับอนุปริญญำ   
116  -ระดับปริญญำตร ี 60.83  
117  -ระดับ ป.บัณฑิต   
118  -ระดับปริญญำโท   
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
120  -ระดับปริญญำเอก   
121 จ ำนวน

เงิน
สนับสนุน
งำนวิจัย 
(24) 

จ ำนวนเงนิสนบัสนนุงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคจ์ำกภำยในสถำบนั 2,168,900  

122  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

123  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   

124  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2,168,900  

125 จ ำนวนเงนิสนบัสนนุงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคจ์ำกภำยนอกสถำบนั 1,530,000  
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ล ำดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ระดบัหนว่ยงำน 
หลกัสตูร คณะ 

126   -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

127  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   

128  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1,530,000  

129 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีป่ฏบิตังิำนจรงิ (ไมน่บัรวมผูล้ำศกึษำตอ่) 5  
130  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
131  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
132  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 5  
133 จ ำนวนนกัวจิยัประจ ำทีป่ฏบิัตงิำนจรงิ (ไมน่บัรวมผูล้ำศกึษำตอ่)   
134  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
135  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
136  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
137 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีล่ำศกึษำตอ่   
138  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
139  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
140  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
141 จ ำนวนนกัวจิยัประจ ำทีล่ำศกึษำตอ่   
142  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
143  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
144  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
145 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยั 4  
146 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเนือ่งจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
1  

147   -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
148  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
149  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1  
150  บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเนือ่งจำกกำร 
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำต ิหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่
ไม่อยูใ่นฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนมุัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 

1  

151  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
152  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
153  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1  
154 ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
155  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
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156   -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
157  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
158 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ

ในฐำนขอ้มลู TCI กลุ่มที่ 2 
  

159  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
160  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
161  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
162 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำติที่ไม่อยูใ่นฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจดัท ำเปน็
ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่อกประกำศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ 
ในฐำนขอ้มลู TCI กลุ่มที่ 1 

1  

163  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
164  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
165  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1  
166 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556  

1  

167  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
168  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
169   -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1  
170 ผลงำนได้รับกำรจดสิทธบิัตร   
171  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
172  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
173  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
174 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รบักำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
  

175  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
176  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
177  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
178 ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองคก์รระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร   
179  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
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180   -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
181  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
182 ผลงำนคน้พบพันธุ์พืช พันธุส์ัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน   
183  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
184  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
185  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
186 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
  

187  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
188  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
189  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
190 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร

ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตไ่ม่ไดน้ ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

  

191  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
192  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
193  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
194 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลกัษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสือ่อิเลคทรอนิกส์ online 
  

195  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
196  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
197  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
198 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
199  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
200  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
201  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
202 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ   
203  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
204   -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
205  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
206 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอื

ระหว่ำงประเทศ 
  

207  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
208  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
209  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
210 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน   
211  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
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212   -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
213  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
214 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพรใ่นระดบันำนำชำต ิ   
215  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
216  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   
217  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   

 


