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คานา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรใหม่ปี 2557 ของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ
หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อกรกฎาคม 2557 และผ่านการอนุมัติของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อปี 2559 และหลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปภัมภ์ เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรเป็นไปตาม มคอ.1 ตามที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปภัมภ์ เพิ่มเติมด้วยการให้นักศึกษาผ่านการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการจริง
มีจานวนหน่วยกิตทั้งสิ้น 131 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตรโดยเฉพาะวิชาชีพด้านบัญชี ทุก
วิชา คณาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกคนและมีประสบการณ์ในการวิจัยเป็น
อย่างดี
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บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำกำรจัดกำร คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร เปิดรับนักศึกษำรุ่น
แรกในปีกำรศึกษำ 2558 เป็นหลักสูตรบัญชีทวิภำษำหลักสูตรแรกในภำคใต้ จัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของรำยวิชำในหลักสูตร จ ำนวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตร 131 หน่วยกิต เป็น หลักสูตรที่โดดเด่นด้ำนวิชำชีพ กำรใช้ภำษำอังกฤษและกำรฝึกปฏิบัติ
ประสบกำรณ์ในวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่กำหนดให้นักศึกษำปี 4 เลือกระหว่ำงฝึกงำนหรือทำสหกิจ
ศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ 1 นอกจำกนี้เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร่งด้ำนทั กษะภำษำอังกฤษนักศึกษำทุกชั้นปี
จะได้รับกำรอบรมหลักสูตร Intensive English นอกเหนือจำกกำรสอนปกติโดยอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง/สัปดำห์สำหรับนักศึกษำทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษำที่จบมีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่ำ
650 เมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
ในปี 2561 หลักสูตรที่ใช้ในคือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตปี 2557 สำหรับนักศึกษำรหัส 58 และรหัส
59 และรหัส 60 สำหรับหลักสูตรปรับปรุงปี 2562 สำหรับนักศึกษำใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เป็นต้นไป มี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำของหลักสูตร (รหัส 931-xxx) เป็นภำษำอังกฤษทั้งสิ้น 16 รำยวิชำ มีกำร
จัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำในรำยวิชำและกิจกรรมอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำร
จัดโครงกำรน ำนักศึกษำและคณำจำรย์ร่วมงำนกำรนำเสนองำนวิจัยระดับปริญญำบัณฑิตระดับชำติ ณ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง และศึกษำดูงำนด้ำนวิชำชีพบัญชี ณ สถำนประกอบกำรธุรกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อ ม และกำรเรียนกำรสอนของนักศึ กษำต่ำงชำติ ณ Azman Hashim
International Business School, University of Technology Malaysia กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศ
มำเลเซีย
มีคณำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตำมเกณฑ์มำตรฐำนและทุกคนมีวุฒิกำรศึกษำตรงตำม
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและผ่ำนกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม
รำชูปถัมภ์ คณำจำรย์ในหลักสูตรผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะอำจำรย์ระดับดรุณำจำรย์และยื่นขอตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มีกำรท ำวิจัยร่วมกับนักศึกษำได้รับทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัย
สำหรับนักศึกษำปริญญำตรีด้ำนอุตสำหกรรม / ด้ำนชุมชน (PSU-CIRPUS) ประจำปีงบประมำณ 2560
นอกจำกนี้มีกำรบูรณำกำรศำสตร์ด้ำนบัญชีในกำรทำวิจัยร่วมกับ สำขำวิชำภำยในวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
(คณะวิท ยำศำสตร์และเทคโนโลยีอ ุ ต สำหกรรม สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร สำขำ
เทคโนโลยีไม้ยำงพำรำ และสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร) และร่วมทำวิจัยกับสถำนวิจัยควำม
เป็นเลิศด้ำนวิศวกรรมวัสดุ วิทยำเขตหำดใหญ่ งำนวิจัยข้ำงต้นได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนสำนักงำน
คณะกรรกำรกำรอุดมศึกษำ และสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
โดยสรุปผลกำรดำเนินงำนหลักสูตรฯ ที่นำเสนอในรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตรส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับ 3-4 ตำมเกณฑ์ของ AUNQA มีบัณฑิตรุ่นแรกเข้ำรับปริญญำจำนวน 22 คนหรือ
ร้อยละ 84.6 ของจำนวนนักศึกษำที่ควรสำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
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บทที่ 1 ส่วนนำ
1. ประวัตโิ ดยย่อของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยใน
ครำวประชุมครั้งที่ 358(5/2557) เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2557 บัณฑิตที่จบสำมำรถประกอบวิชำชีพอิสระ
และเข้ำทำงำนในองค์กรหรือหน่วยงำนได้ทั้งของภำครัฐและเอกชน จัดกำรเรียนกำรสอนในวันจันทร์-ศุกร์
เปิดรับนักศึกษำรุ่นแรกในปีกำรศึกษำ 2558 มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต มี
รำยวิชำบัญชีตำมที่กำหนดไว้ใน 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 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้มีกำรประชุมร่วมกันและกำหนดรำยวิชำชีพ
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 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี (เรียนโปรแกรม Microsoft Excel และ
โปรแกรมบัญชี QuickBooks) นอกจำกนี้มีกำรเสริมทักษะภำคปฏิบัติแก่บัณฑิตโดยกำหนดให้นักศึกษำ
เลือกฝีกงำนหรือทำสหกิจศึกษำในชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 และเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์กำรใช้
ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรนอกเหนือจำกที่ใช้ในห้องเรียนปกติ
หลักสูตรฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมระดับชำติและนำนำชำติ โดยกำรนำเข้ำร่วม
กิจกำรกำรนำเสนองำนวิจัยระดับชำติ และมีนักศึกษำได้ผ่ำนกำรคัดเลือกและร่วมกิจกรรม PTT Asian
Seeding the Future Camp 2018 จำนวน 2 คน และผ่ำนกำรสอบคัดเลือกและเข้ำรับฝึกงำนที่บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) จำนวน 2 คน มีนักศึกษำรุ่นแรกสำเร็จกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยเข้ำรับ
ปริญญำวันที่ 7-9 กันยำยน 2562 จำนวน 22 คนหรือร้อยละ 86.4 ของนักศึกษำที่ควรสำเร็จกำรศึกษำ
รุ่นแรก
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพบัญชี
- ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ในศำสตร์ทำงกำรบัญชี ทักษะวิชำชีพบัญชี และทักษะในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษและศำสตร์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้องด้ำนบริหำรธุรกิจ
- ผลิตบัณฑิตที่สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ บูรณำกำรควำมรู้ศำสตร์ทำงกำรบัญชีอีกทั้งสำมำรถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับงำนบัญชีและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจและแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2

- ผลิตบัณฑิตที่มีประสบกำรณ์ในวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง
- ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในกำรทำงำนร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่ำงเหมำะสม
นอกจำกนี้หลักสูตรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษในรำยวิชำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
ของรำยวิชำในหลักสูตร ทำให้บัณฑิตที่จบคำดว่ำจะมีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร
3. โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร

ภำพที่ 1.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
4. นโยบำยกำรประกันคุณภำพของสำขำวิชำ
หลักสูตรมีมำตรฐำนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิปริญญำตรีสำขำวิชำกำรบัญชีในปี 2557 และตำม
ข้อกำหนดของสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปภัมภ์
5. ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักสูตร
 โครงสร้ำงหลักสูตร
ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป

32

หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชำภำษำ

15

หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

11

หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์

6

หน่วยกิต

3

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

 อำจำรย์ประจำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้สอน
ลำดับที่ ตำแหน่งทำงวิชำกำร
1.
2.
3.
4.
5.

อำจำรย์
อำจำรย์
อำจำรย์
อำจำรย์
อำจำรย์

ชื่อ – สกุล
นำยจิรยุทธ์
จันทนพันธ์
นำงสำวบุญฑริกำ ใจกระจ่ำง
นำงสำวระพีพันธ์ เผ่ำชู
นำงสุภำวดี
สุทธิรักษ์
นำยสมนึก
เลิศแก้ว

 นักศึกษำ และอัตรำกำรสำเร็จกำรศึกษำ – นักศึกษำสำเร็จกำรศึกษำ 22 จำก 26 คน อัตรำกำร
สำเร็จกำรศึกษำร้อยละ 84.6
 ศิษย์เก่ำ – ไม่มี

4

 งบประมำณ
1) งบประมำณรำยรับ (หน่วยบำท)
รำยละเอียดรำยรับ
ค่ำบำรุงกำรศึกษำ
ค่ำลงทะเบียน (หน่วยกิต)
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล *
รวมรำยรับ

2558
2559
570,400 1,090,800
306,800
690,400
32,000
64,000
909,200 1,845,200

ปีงบประมำณ
2560
2561
2562
1,753,800 2,404,300 2,534,400
1,150,700 1,630,200 1,726,100
104,000 152,000 168,000
3,008,500 4,186,500 4,428,500

5

2) งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วยบำท)
รำยกำร

2558

รวมงบดำเนินกำร

2559
5,632,900

3,951,900
- งบบุคลำกร

1,156,900

- งบดำเนินงำน

รวมทั้งสิ้น
จำนวนนักศึกษำ (คน)
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ
- เฉพำะงบดำเนินกำร

1,290,100
1,196,000

1,196,000
3,280,000

1,640,000
50,000

12,326,100

1,199,600

1,196,000

50,000
50,000

2562

1,244,000

1,196,000

- งบเงินอุดหนุน
- งบรำยจ่ำยอื่น

2561
12,280,000

8,955,600

1,115,900

รวมงบลงทุน
- ค่ำโปรแกรมสำเร็จรูป
ทำงกำรบัญชี
- ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

ปีกำรศึกษำ
2560

1,196,000
9,840,000

6,560,000
50,000
50,000

50,000
50,000

9,840,000
50,000
50,000

50,000
-

-

4,001,900
40

9,005,600 12,330,000 12,376,100
130
190
210

5,682,900
80

100,048

71,036

69,274

64,895

58,934

100,048

71,036

69,274

64,895

58,934

- รวมทุกประเภทรำยจ่ำย

 สิ่งอำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
หลักสูตรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้เพื่อจัดซื้อตำรำ สื่อกำร
เรียนกำรสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่ำงเพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนในชั้นเรียนและสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ
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บทที่ 2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ตำรำงที่ 1.1 ตำรำงสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
เกณฑ์
ข้อที่

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์
(ตำมเกณฑ์)
 (ไม่ได้ตำมเกณฑ์)

1

จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร



2

คุณสมบัติของอำจำรย์ประจำหลักสูตร



11

กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด



12

กำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำน



สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์คุณภำพหลักสูตร
 ได้มำตรฐำน
 ไม่ได้มำตรฐำน เพรำะ........................................................................
ตำรำงที่ 1.2 รำยชื่อ และคุณสมบัติอำจำรย์ประจำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
รำยชื่อปัจจุบัน
และเลขประจำตัวประชำชน
1. อำจำรย์ นำยจิรยุทธ์ จันทนพันธ์
3 9206 00194 04 4
2. อำจำรย์ นำงสำวบุญฑริกำ ใจ
กระจ่ำง*
3 8009 00423 68 1
3. อำจำรย์ นำงสำวระพีพันธ์ เผ่ำชู
3 8009 00259 08 3
4. อำจำรย์ นำงสุภำวดี สุทธิรักษ์*
3 8417 00608 15 8
5. อำจำรย์ นำยสมนึก เลิศแก้ว*
3 8412 00038 79 4

สำขำวิชำ

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/ปีที่สำเร็จกำรศึกษำ
ตรง
บธ.ม. กำรเงิน/ 2545
PhD (Accounting and
Finance)/2556

หมำยเหตุ

สัมพันธ์




PhD (International Business
Management)/2559
PhD. (กำรจัดกำร)/2556



บช.ม. (กำรบัญชี)/2556





หมำยเหตุ : กรุณำใส่เครื่องหมำย * หลังรำยชื่ออำจำรย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ผลกำรกำกับมำตรฐำน
เกณฑ์ขอ้ 1 จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร
 ครบ
 ไม่ครบ
เกณฑ์ขอ้ 2 คุณสมบัตอิ ำจำรย์ประจำหลักสูตร
 เป็นไปตำมเกณฑ์
 เป็นอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำ ป.โทหรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่ง ผศ.
ขึ้นไปในสำขำวิชำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอนอย่ำงน้อย 2 คน
 ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ เพรำะ
....................................................................................
เกณฑ์ขอ้ 11 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำทีก่ ำหนด
เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557
ตำมรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกำศใช้ในปี พ.ศ. 2561
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลำที่กำหนด
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่ำล้ำสมัย
เกณฑ์ขอ้ 12 กำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมตัวบ่งชีผ้ ลกำรดำเนินงำนเพือ่ กำรประกันคุณภำพหลักสูตรและ
กำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ตำรำงที่ 1.3 ผลกำรดำเนินงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ดัชนีบง่ ชีผ้ ลกำรดำเนินงำน(Key
Performance Indicators)
1 อำจำรย์ประจำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อวำงแผน
ติดตำม และทบทวนกำรดำเนินงำน
หลักสูตร
2 มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติ หรือ มำตรฐำนคุณวุฒสิ ำขำ/
สำขำวิชำ (ถ้ำมี)
3 มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียด
ของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อน
กำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ครบ
ทุกรำยวิชำ
4 จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วัน หลัง

ผลกำรดำเนินงำน
สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรประชุมในแต่ละครั้ง
มีรำยละเอียดครบและสอดคล้อง
กับกรอบมำตรฐำนฯ

 เป็นไป
ตำมเกณฑ์
 ไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์

เอกสำรประกอบ

รำยงำนกำรประชุม

มคอ. 2


มีกำรจัดทำ มคอ.3 ทุกรำยวิชำ
ของหลักสูตรฯ ตำมกำหนด


มีกำรจัดทำ มคอ.5 ทุกรำยวิชำ
ของหลักสูตรฯ ตำมกำหนด



8

ดัชนีบง่ ชีผ้ ลกำรดำเนินงำน(Key
Performance Indicators)

ผลกำรดำเนินงำน

สิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุก
รำยวิชำ
5 จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
หลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60วัน
หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ

 เป็นไป
ตำมเกณฑ์
 ไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์

เอกสำรประกอบ



ดำเนินงำนตำมเกณฑ์ข้อ 12
 ผ่ำน เพรำะ ดำเนินงำนผ่ำนทุกข้อ
 ไม่ผ่ำน เพรำะ ดำเนินงำนไม่ผ่ำนข้อ.....................

9

บทที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN QA
ระดับกำรประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภำพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสำมำรถปรับปรุงพัฒนำ
ต่อไปได้ กำรประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์กำรประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ควำมหมำย
คุณภำพและระดับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
1
ไม่ปรำกฏกำรดำเนินกำร (ไม่มีเอกสำร ไม่มี
คุณภำพไม่เพียงพออย่ำงชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
แผนหรือไม่มีหลักฐำน)
พัฒนำโดยเร่งด่วน
2
มีกำรวำงแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินกำร
คุณภำพไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนำ
3
มีเอกสำรแต่ไม่เชื่อมโยงกับกำรปฏิบัติ หรือมี
คุณภำพไม่เพียงพอ แต่กำรปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำ
กำรดำเนินกำรแต่ยังไม่ครบถ้วน
เพียงเล็กน้อยสำมำรถทำให้มคี ณ
ุ ภำพเพียงพอได้
4
มีเอกสำรและหลักฐำนกำรดำเนินกำรตำม
มีคุณภำพของกำรดำเนินกำรของหลักสูตรตำมเกณฑ์
เกณฑ์
5
มีเอกสำรและหลักฐำนชัดเจนทีแ่ สดงถึงกำร
มีคุณภำพของกำรดำเนินกำรของหลักสูตรดีกว่ำเกณฑ์
ดำเนินกำรทีม่ ีประสิทธิภำพดีกว่ำเกณฑ์
6
ตัวอย่ำงของแนวปฏิบตั ิที่ดี
ตัวอย่ำงของแนวปฏิบตั ิที่ดี
7
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชนั้ นำ
ปฏิบัติชั้นนำ
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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
ตำรำงที่ 3.1 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN1
เกณฑ์
1
1.1 The expected learning outcomes have been
clearly formulated and aligned with the vision and
mission of the university [1,2]
1.2 The expected learning outcomes cover both
subject specific and generic (i.e. transferable)
learning outcomes [3]
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect
the requirements of the stakeholders [4]
Overall opinion

2

คะแนน
3 4 5

6

7
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ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 1
ตำรำงที่ 3.2 ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN1
ผลกำรดำเนินงำน
รำยกำรหลักฐำน
พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำหนด ELO โดยอำศัยกรอบที่กำหนด รำยงำนกำรประชุม
โดย สกอ. และมหำวิทยำลัย
คณะกรรมกำรร่ำงหลักสูตร
1.1.1 ควำมสอดคล้องกับ สกอ. 5 ด้ำนและ ELO ของหลักสูตร มี
หน้ำเว็บไซต์แสดงวิสัยทัศน์
ดังนี้
1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม: จัดกำรศึกษำให้นักศึกษำมีควำม ของมหำวิทยำลัยและคณะ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพและสังคม มีควำมเป็นพลเมืองโลก มี
มคอ.2 หน้ำ 33-37
จิตสำธำรณะ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ
2)ด้ำนควำมรู้: นักศึกษำบูรณำกำรและประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนกำร
ตำรำงผลกำรเรียนรู้ที่
บัญชีและศำสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเช่น ภำษีอำกรและกำรวำงแผนภำษี
คำดหวัง
อำกร มีทัศนคติที่ดีต่อกำรพัฒนำตนเอง
3)ด้ำนทักษะทำงปัญญำ: มีควำมรู้ในวิชำชีพบัญชีและศำสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง สำมำรถใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ วิเครำะห์และ
วำงแผนภำษี
4)ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ: นักศึกษำ
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และรับผิดชอบในงำนที่ร่วมทำกับผู้อื่น และ
5)ด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี :
สำมำรถใช้ เ ทคโนโลยี ท ี ท ั น สมั ย และสื ่ อ สำรภำษำอั ง กฤษและ
ภำษำไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.1.2 ควำมสอดคล้องของวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย
และคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำรกับ ELO ของหลักสูตรฯ
มีดังนี้
1) ELO 1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพและสังคมมีควำม

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
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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

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม

2) ELO 2 บูรณำกำรและประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนกำรบัญชีและ
ศำสตร์อื่ นที่ เกี่ ยวข้ องมี ทัศนคติท ี่ดี ต่อกำรพั ฒนำตนเองอย่ำ ง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Mission 2 สร้ำงบัณฑิตที่มีสมรรถนะทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญำ จิตสำธำรณะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ บนพื้น ฐำน
ประสบกำรณ์จำกำรปฏิบัติ และสอดคล้องกับ Vision ของคณะฯ
เป็นคณะชั้นนำกำรบูรณำกำรศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรและธุรกิจใน
ระดับประเทศ และ Mission ของคณะฯ ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มี
คุณภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ ภำษำ รัฐ
ประศำสนศำสตร์ กำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร รวมทั้งกำรบริกำร
วิชำกำรแก่ประเทศ
3) ELO 3 ปฏิบัติงำนทำงวิชำชีพบัญชีสำมำรถใช้ดุลยพินิจเยี่ยง
ผู้ประกอบกำรวิชำชีพ วิเครำะห์และวำงแผนภำษี วิเครำะห์ข้อมู ล
ทำงกำรบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินและมีคุณลักษณะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร สอดคล้องกับ Vision มหำวิทยำลัย: มหำวิทยำลัย
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เพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นเลิศทำงวิชำกำร เป็นกลไกหลักใน
กำรพัฒนำภำคใต้และประเทศ และสอดคล้องกับ Mission 1
เป็นผู้นำทำงวิชำกำรและนวัตกรรม 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 รวมทั้งกำรบริกำรวิช ำกำร
แก่ประเทศ

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม

4) ELO 4 สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมรับผิดขอบ
และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สอดคล้องกับ Mission 1 เป็นผู้นำ
ทำงวิชำกำรและนวัตกรรม โดยมีกำรวิจัยเป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำ
ภำคใต้และประเทศเชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ำยสำกล
และสอดคล้ องกั บ Vision ของคณะฯ เป็ นคณะชั ้ น น ำ
กำรบูรณำกำรศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรและธุรกิจในระดับประเทศ
และ Mission ของคณะฯ ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มีคุณภำพที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ ภำษำ รัฐประศำสน
ศำสตร์ กำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร รวมทั้งกำรบริกำรวิชำกำร
แก่ประเทศ
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5) ELO 5 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทีทันสมัยและสื่อสำร
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
Mission 1 เป็นผู้นำทำงวิชำกำรและนวัตกรรม โดยมีกำรวิจัยเป็น
ฐำนเพื ่ อ กำรพั ฒ นำภำคใต้ แ ละประเทศเชื ่ อ มโยงสู ่ ส ั ง คมและ
เครือข่ำยสำกล และ Mission 2 สร้ำงบัณฑิตที่มีสมรรถนะทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญำ จิตสำธำรณะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ บนพื้น ฐำน
ประสบกำรณ์จำกำรปฏิบัติ

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes
ELO มีควำมครอบคลุม Subject Specific Outcomes และ
เล่ม มคอ.2 รำยละเอียด
Subject Generic Outcomes แล้วดังนี้
รำยวิชำของหลักสูตร และ
1.2.1 รำยวิชำในหลักสูตรฯ ทีส่ อดคล้องกับ Specific Outcome ตำรำงผลกำรเรียนรู้ที่
ตำมข้อกำหนด มคอ.1 ของสภำวิชำชีพบัญชีในกำรจัดกำรเรียน
คำดหวัง
กำรสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เช่น รำยวิชำแกน รำยวิชำชีพบังคับ
และรำยวิชำชีพเลือกทีเ่ กี่ยวกับศำสตร์บัญชีและที่เกี่ยวข้อง รำยวิชำ
เหล่ำนี้ทำให้นักศึกษำมีควำมรู้และทักษะตรงกับศำสตร์ในวิชำชีพ
มีควำมชำนำญและประสบกำรณ์ตรงกับที่วิชำชีพ รวมถึงมีกำร
กำหนดให้นักศึกษำฝึกงำนหรือเลือกทำสหกิจเพื่อเพิ่ม
ประสบกำรณ์ก่อนออกไปสูต่ ลำดแรงงำนจริง และ
1.2.2 รำยวิชำในหลักสูตรฯ ทีส่ อดคล้องรำยวิชำที่เป็น Generic
Outcome ตำมที่ลักษณะบัณฑิตที่ถึงประสงค์ของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำร
จัดกำร โดยได้รับควำมรู้ที่ได้รับจำกวิชำศึกษำทั่วไป เช่น ทักษะ
กำรสื่อสำร ควำมเป็นผู้ประกอบกำร วิทยำศำสตร์ในชีวิตประจำวัน
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รำยกำรหลักฐำน
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 ของหลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วน ข้อมูลสถำนประกอบกำร
ได้เสีย ดังนี้
ฝึกงำนจำกศูนย์
1) นักศึกษำ: มีควำมเห็นด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ประสำนงำนกำรฝึกงำน
รำยวิชำที่รับผิดชอบโดยอำจำรย์พิเศษอยำกให้จดั ในวัน วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
ปกติจันทร์-ศุกร์ หลักสูตรรับควำมเห็นเข้ำที่ประชุมคณะ
กรรมบริหำรหลักสูตรและนำมำปรับรำยวิชำที่รับผิดชอบ
โดยอำจำรย์พิเศษ (รำยวิชำศำสตร์เฉพำะทำงทีอ่ ำจำรย์
ในหลักสูตรไม่มคี วำมชำนำญ) กำรปรับปรุงมีดังนี้
(1) รำยวิชำ 931-315 กำรสอบบัญชี ปรับเป็นมำสอนใน
วันปกติ นอกเวลำรำชกำร และ
(2) รำยวิชำ 931-416 กำรวำงแผนภำษีไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้เนือ่ งจำกอำจำรย์พิเศษทำงำนใน
ภำคเอกชน
2) อำจำรย์ในหลักสูตรและอำจำรย์พิเศษ: มีควำมเห็นด้ำน
กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรด้ำนกำรนำเสนอ และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำแต่ละชั้นปี หลักสูตรมีกำร
จัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อเสริมประสบกำรณ์ ดังนี้
(1) โครงกำรที่ปรึกษำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
(2) โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพกำรนำเสนองำนเป็น
ภำษำอังกฤษ
3) ผู้ประกอบกำรเอกชน: หลักสูตรรับฟังควำมเห็นของ

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
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ผลกำรดำเนินงำน
ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนและนำไปปฏิบัติดังนี้
- กำรเปลี่ยนแปลงช่วงเวลำฝึกงำน ตำมที่นักศึกษำไป
ฝึกงำนทั้งบริษัทที่รับทำบัญชี และบริษัทสอบบัญชี
ระดับชำติและนำนำชำติ และพบว่ำช่วงเวลำกำร
ฝึกงำนไม่เหมำะสม เพรำะไม่ใช่ช่วงที่มีกำรจัดทำงบ
กำรเงินหรือสอบบัญชี เรือ่ งดังกล่ำวได้นำเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และนำไปสู่
กำรปรับเปลี่ยนช่วงเวลำกำรฝึกงำนหรือสหกิจศึกษำ
จำกเดิมชัน้ ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 เป็นชัน้ ปีที่ 4
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลำ
ตรวจสอบและจัดทำงบกำรเงินของบริษัท ตำม
ควำมเห็นของผู้ประกอบกำร
- กำรกำหนดรำยวิชำชีพเลือก ตำมที่กำหนดในเล่ม
มคอ.2 ให้มีรำยวิชำชีพเลือก 3-4 รำยวิชำ พบว่ำ
ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนแจ้งว่ำหัวข้อหรือประเด็นที่
นักศึกษำควรเพิ่มทักษะมี 2 ด้ำนคือ ด้ำนทักษะกำร
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นและโปรแกรม
ประยุกต์ และควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนภำษี จำกกำร
สรุปผลร่วมของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
กำหนดให้เพิ่มเนื้อหำดังนี้
(1) ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ
โปรแกรมประยุกต์ในรำยวิชำ 931-318
กำรสัมมนำทำงกำรบัญชี หัวข้อกำรใช้
โปรแกรม Excel ในงำนบัญชี และรำยวิชำ
931-417 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
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ผลกำรดำเนินงำน
(2) ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนภำษี ในรำยวิชำ
931-416 กำรวำงแผนภำษี
4) หน่วยงำนภำครัฐ: รับฟังควำมเห็นจำกวิทยำกรที่เชิญมำ
บรรยำยในโครงกำรคนบัญชีบนั ดำนใจ (สำนักงำนตรวจ
เงินแผ่นดินภำค 11 สุรำษฎร์ธำนี) ให้ควำมเห็นเชิงบวก
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษในกำร
สื่อสำร

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
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ควำมรูแ้ ละทักษะทัว่ ไป

ผลกำรเรียนรู้

ควำมรูแ้ ละทักษะเฉพำะด้ำน

ตำรำงผลกำรเรียนรูท้ ี่คำดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม
ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรใช้ชีวิตภำยใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเคำรพใน
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์



มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ มีวินัย ตรงต่อเวลำ ซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ และยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น



เคำรพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีควำมรับผิดชอบ
ต่อองค์กรและสังคม




มีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพบัญชีและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ
ด้ำนควำมรู้
มีควำมรู้ในสำขำวิชำบัญชี ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติอย่ำงกว้ำงขวำงเป็นระบบ เป็น
สำกล และทันสมัยต่อสถำนกำรณ์โลก



มีควำมรู้และเข้ำใจหลักกำรและทฤษฎีพื้นฐำนด้ำนกำรบัญชีและสำมำรถนำไปประยุกต์ได้
ในกำรวำงแผนและแก้ปัญหำในกิจกรรมด้ำนกำรบัญชี



มีควำมรู้ในกระบวนกำรและเทคนิคกำรวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำและต่อยอดองค์ควำมรู้ในงำน
อำชีพ



มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนใน
สำขำอำชีพ



ทักษะทำงปัญญำ
มีควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อเท็จจริง ทำควำมเข้ำใจ และประเมินข้อมูลสำรสนเทศ
แนวคิดและหลักฐำนใหม่ๆ จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในกำรแก้ไข
ปัญหำหรืองำนอื่นๆ
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ควำมรูแ้ ละทักษะเฉพำะด้ำน

ควำมรูแ้ ละทักษะทัว่ ไป

ผลกำรเรียนรู้

มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ และประยุกต์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวคิด
หลักกำร ทฤษฎี และกระบวนกำรต่ำงๆ ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
โดยเฉพำะสำมำรถแก้ปัญหำทำงด้ำนบัญชี ได้อย่ำงเหมำะสม
มีควำมสำมำรถประมวล และศึกษำข้อมูลเพื่อวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ และข้อโต้แย้ง
รวมทั้งหำแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมทั้งเชิงกว้ำงและเชิงลึก





มีควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ ไปสู่กำรฝึกประสบกำรณ์
ภำคสนำม และกำรปฏิบัติงำนจริง ตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม



ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
ตระหนักในหน้ำที่รับผิดชอบของตนและรับผิดชอบในกำรกระทำของตน



สำมำรถปรับตัวและทำงำนร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐำนะผู้นำและผู้ตำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ



มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำนในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป



ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสือ่ สำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจำวันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียน



สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรติดต่อสื่อสำรที่เหมำะสม และกำรนำเสนอข้อมูลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสำมำรถสืบค้นและศึกษำเพื่อพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ด้วยตนเอง



เข้ำใจปัญหำ วิเครำะห์ และเลือกใช้กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์และสถิติที่เหมำะสมใน
กำรแก้ปัญหำ



ตำรำงผลกำรเรียนรู้แต่ละรำยวิชำ
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
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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.
ผลกำรประเมินตนเอง
ตำรำงที่ 3.3 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN2
เกณฑ์
1
2.1 The information in the program specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.2 The information in the course specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.3 The program and course specifications are
communicated and made available to the stakeholders
[1,2]
Overall opinion

2

คะแนน
3 4 5

6

7
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ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 2
ตำรำงที่ 3.4 ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN2
ผลกำรดำเนินงำน
รำยกำรหลักฐำน
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date
Are the expected learning outcomes translated into the
มคอ.2
program and its courses?
บันทึกข้อควำมกำรขอปรับแผน
ELO ทุกข้อได้ถ่ำยทอดลงรำยวิชำตำมที่กำหนดไว้ใน มคอ.1 รำยวิชำฝึกงำนและสหกิจ
ของสภำวิชำชีพ และมีรำยวิชำหรือโครงกำรที่จัดเพิ่มเติมให้บัณฑิต ศึกษำ 2 เป็นภำคกำรศึกษำที่
มีคุณบัตติ ำมที่ประสงค์ของหลักสูตร เช่น กำรจัดโครงกำรพัฒนำ 2 (ชั้นปีที่ 4)
บุคลิกภำพกำรนำเสนอเป็นภำษำอังกฤษ กำรจัดโครงกำรดูงำน
ด้ำนวิชำชีพบัญชีในต่ำงประเทศ ทั้ง 2 โครงกำรมุ่งเน้นให้นักศึกษำ
มีควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ควบคู่ไปกับรำยวิชำ
ที่เปิดตำม มคอ.1 ที่สอนเป็นภำษำอังกฤษ ตำมวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรบัญชี (ทวิภำษำ)

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม

What information is documented in the program and
course specifications?
ข้อมูลที่ระบุในหลักสูตรทีท่ ำให้หลักสูตรมีควำมเฉพำะหรือมี
ควำมโดดเด่นต่ำงจำกหลักสูตรบัญชีอนื่ ๆ ในประเทศไทยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น
1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษในรำยวิชำแกน
2 วิชำ ได้แก่ 926-307 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 929-105
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปรำยวิชำดังกล่ำวแม้
ระบุเป็นวิชำแกนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตำมที่กำหนด
ใน มคอ.1 ของสภำวิชำชีพ แต่ไม่มีหลักสูตรใดๆ ใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ยกเว้นหลักสูตรนำนำชำติ)
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ผลกำรดำเนินงำน
ที่สอนรำยวิชำดังกล่ำวเป็นภำษำอังกฤษ
2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำชีพบังคับและรำยวิชำชีพ
เลือกทุกวิชำเป็นภำษำอังกฤษ ต่ำงจำกหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตที่เปิดในมหำวิทยำลัยอืน่ ๆ ในประเทศไทย
(ยกเว้นหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักสูตรนำนำชำติ)
3) กำรฝึกงำนและสหกิจศึกษำ หลักสูตรได้กำหนดให้
นักศึกษำทุกคนต้องผ่ำนกำรฝึกงำนหรือสหกิจศึกษำ ซึ่ง
เป็นประเด็นทีม่ ิได้กำหนดไว้ใน มคอ.1

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม

What is the process for reviewing the program and
course specifications?
ที่ผ่ำนมำหลักสูตรฯ ได้มีกำรปรับแผนกำรฝึกงำนและสห
กิจศึกษำของนักศึกษำชั้นปีที่ 4 จำกเดิมฝึกงำนหรือสหกิจศึกษำ
ในภำคกำรศึกษำที่ 1 เป็น ภำคกำรศึกษำที่ 2 มีกระบวนกำร
ทบทวนและปรับแผนดังนี้
1) รับฟังควำมคิดเห็นสะท้อนกลับจำกผู้ประกอบกำรที่
แสดงในรำยงำนกำรฝึกงำน
2) นำข้อมูลไปประชุมสรุปมติกับคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรและจัดทำบันทึกข้อควำมกำรขอปรับแผนกำร
เรียนเสนอหัวหน้ำสำขำวิชำ เพื่อนำเข้ำเสนอเป็นวำระของ
คณะกรรมกำรคณะฯ
3) คณะกรรมกำรคติให้ควำมเห็นกำรขอปรับแผนและส่งเข้ำ
ที่ประชุมสภำวิทยำเขต สภำวิชำกำรและสภำ
มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมลำดับ
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
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ผลกำรดำเนินงำน
รำยกำรหลักฐำน
พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ
Is the course specification standardized across the
มคอ.3, มคอ.4,มคอ.5, มคอ.
program?
6
หลักสูตรได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำและสภำวิชำชีพบัญชีฯ ส่วนรูปแบบกำรสร้ำงควำมโดย
เด่นของบัณฑิตให้ตรงควำมคุณสมบัติที่พึงประสงค์จะใช้มำตรฐำน
กำรปฏิบัติเดียวกันตลอดทุกชั้นปีในหลักสูตร ดังนี้
1) นักศึกษำทุกคนใช้เล่มหลักสูตรเดียวกัน
2) มีกำรจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 ในทุกรำยวิชำที่เปิดของ
หลักสูตรเพื่อแสดงหัวข้อที่สอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
และจัดทำในทุกรำยวชำในทุกชั้นปี
3) มีกำรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศึกษำในรำยวิชำที่จัดจำก
เงินงบประมำณและค่ำธรรมเนียมพิเศษเหมือนกัน
4) นักศึกษำผ่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษก่อนและหลังเรียน
Intensive English ทุกหลักสูตร จัดให้แก่นักศึกษำทุก
ชั้นปีเท่ำเทียมกัน
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders
Is the program specification published and made
แผ่นพับเผยแพร่ เว็บไซด์
available or known to stakeholders?
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
หลักสูตรมีกำรเผยแพร่ควำมโดดเด่นของหลักสูตรผ่ำน 2
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
ช่องทำง ดังนี้
1) นำเสนอข้อมูลหลักสูตรผ่ำนระบบเว็บไซด์ของคณะศิลปะ
ศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร และช่องทำงประชำสัมพันธ์
อื่นๆ ที่วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนีใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
หลักสูตร
2) จัดทำแผ่นพับแจกแก่ผู้เข้ำร่วมงำนในทุกงำนทีส่ ำขำกำร

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
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จัดกำรจัด เช่น กำรประกวดแผนธุรกิจ กำรจัดประชุม
ร่วมผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
3) กำรเปิดซีดีประชำสัมพันธ์เพื่อแนะนำและประชำสัมพันธ์
หลักสูตรเมื่อมีกำรจัดโครงกำรดูงำนฯ ต่ำงของหลักสูตร

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
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องค์ประกอบที่ 2 ข้อกำหนดของหลักสูตร ( Program Specification)
ข้อกำหนดหลักสูตรถูกจัดทำขึ้นตำมข้อกำหนดมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำร
บัญชี ในปีกำรศึกษำ 2558 ได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของคณะและมหำวิทยำลัย รวมทั้งในคู่มือนักศึกษำที่
แจกให้นักศึกษำทุกคน โดยมีข้อกำหนดหลักสูตรโดยสรุป ดังนี้
ชือ่ สถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร

รหัสและชือ่ หลักสูตร

ภำษำไทย:
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี
ภำษำอังกฤษ: Bachelor of Accountancy Program
ภำษำไทย
ชื่อเต็ม (ไทย):
บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):
บช.บ.
ภำษำอังกฤษ
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
B.Acc.

ชือ่ ปริญญำและสำขำวิชำ

จำนวนหน่วยกิตเรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
ภำษำทีใ่ ช้

131 หน่วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี
ใช้ภำษำไทยเป็นหลักและภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50

อำชีพทีส่ ำมำรถประกอบได้หลังสำเร็จกำรศึกษำ
บัณฑิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำธุรกิจ สำมำรถประกอบอำชีพได้ ทั้งใน
ภำครัฐและเอกชน โดยปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำองค์กร บริหำรสำนักงำน บริหำรงำนบุคคล
และกำรบริหำรโครงกำร และสำมำรถประกอบอำชีพอิสระเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำด
เล็กและธุรกิจชุมชน นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพบัญชี
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- ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ในศำสตร์ทำงกำรบัญชีทักษะวิชำชีพบัญชี และทักษะในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษและศำสตร์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้องด้ำนบริหำรธุรกิจ
- ผลิต บัณฑิต ที่ส ำมำรถวิเครำะห์ สัง เครำะห์ บูรณำกำรควำมรู้ศำสตร์ทำงกำรบัญชีอีกทั้ง
สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับงำนบัญชีและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในกำร
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ผลิตบัณฑิตที่มีประสบกำรณ์ในวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง
- ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในกำรทำงำนร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่ำงเหมำะสม
ข้อกำหนดของรำยวิชำ ปรำกฏใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตำมแบบฟอร์มของ สกอ. และต้องแจก
ให้แก่ผู้เรียนในวันแรกของกำรเรียนทุกรำยวิชำ
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องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้ำงและเนือ้ หำของหลักสูตร (Program Structure and Content)
โครงสร้ำงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีจำนวนหน่วยกิต 131 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชำ
ได้แก่ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะ หมวดวิชำเลือกเสรี และสหกิจศึกษำหรือฝึกงำน ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรีของกระทรวงศึกษำธิกำร และยังสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดของสภำวิชำชีพบัญชี ฯ โครงสร้ำงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสรุปได้ดังตำรำง ดังนี้
ตำรำงที่ 1 โครงกำรหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
หมวดวิชำ
จำนวนหน่วยกิต
เกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ.
บัญชีบณ
ั ฑิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชำภำษำ
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์
หน่วยกิต
รวม
32 หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ 84 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชำแกน
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชำชีพ
หน่วยกิต
- วิชำบังคับ
33 หน่วยกิต
- วิชำเลือก
15 หน่วยกิต
รวม
87-90 หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4. สหกิจศึกษำหรือฝึกงำน
3 – 6 หน่วยกิต
- สหกิจศึกษำ
หน่วยกิต
- ฝึกงำน
3 หน่วยกิต

15
11
6

42
45-48

12-

6
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จำนวนหน่วยกิตรวม
ทัง้ หลักสูตร

120 หน่วยกิต

131 หน่วยกิต

จำกตำรำงข้ำงต้น หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 131 หน่วยกิต
มำกกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนขอ สกอ. จำนวน 11 หน่วยกิต
หมวดวิชำศึกษำทั่วไปของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 32 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 24.43 ของ
หน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ.
หมวดวิชำเฉพำะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ ำนวน 87-90 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 66.4168.70 ของหน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ.
หมวดวิชำเลือกเสรีของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 6 หน่วยกิต เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ของ สกอ. ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ส ำหรับเนื้อหำของหลักสูตร รำยละเอียดวิชำ ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง และกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรแสดงไว้ใน มคอ. 2 หมวด 3 ระบบกำรจัดกำรศึก ษำและโครงสร้ำงของหลักสูตร โดยมีแผนที่
กระจำยผลกำรเรียนรู้สู่รำยวิชำต่ำง ๆ ประกอบ จำกแผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียน
รู่สู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) แสดงให้เห็นว่ำแต่ละรำยวิชำในหลักสูตรทำให้นักศึกษำบรรลุผลกำร
เรียนรู้ที่คำดหวังในแต่ละด้ำนอย่ำงไร โดยผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังครอบคลุมทั้งควำมรู้และทักษะทั่วไป
รวมทั้งควำมรู้และทักษะเฉพำะทำง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีควำมสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะและสำขำวิชำกำรอื่นของ
สถำบัน โดยจัดสอนรำยวิชำด้ำนบัญชีและที่เกี่ยวข้องที่เปิดสอนในวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี เป็นภำษำไทย
ให้แก่นักศึกษำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร และคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
โดยรำยละเอียดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ภำควิชำและหลักสูตรอื่นสำมำรถดูได้ใน มคอ.2 หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป ข้อ 13.2 โดยวิชำศึกษำทั่วไปเป็นไปตำมข้อกำหนดของมหำวิทยำลัย กลุ่มวิชำชีพ วิชำบังคับ
กลุ่มวิชำชีพเลือกทำงบัญชีเป็นไปตำมข้อกำหนดของสภำวิชำชีพบัญชี ฯ ทั้งในส่วนของเนื้อหำรำยวิชำ
และล ำดับกำรเรียนก่อนหลัง โดยหมวดวิชำชีพบังคับมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมีควำมรู้ และมีทักษะทำง
วิชำชีพบัญชี ซึ่งเนื้อหำแต่ละรำยวิชำรวมทั้งลำดับกำรเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรแม่แบบสภำวิชำชีพ
บัญชี ฯ
หลักสูตรมีกำรปรับปรุงตำมระยะเวลำที่กำหนดในเกณฑ์มำตรฐำน สกอ. ตำมที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.
2 หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร โดยกำรบริหำรหลักสูตรมีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรทำ
หน้ำที่วำงแผน ดำเนินกำรควบคุมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตร และมีอำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำทำหน้ำที่จัดทำ มคอ.3 วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ร่วมกับอำจำรย์ผู้สอน ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และติดตำมประเมินผลรำยวิชำที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่ำงคุณ ภำพ หลัก สูต รบัญ ชีบ ัณ ฑิ ต แต่ง ตั้ง กรรมกำรทบทวนและประเมิน ผลกำรด ำเนิน กำรโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒ ิต ิดตำมรำยละเอียดหลัก สูตรตำมควำมเหมำะสม หลักสูตรบัญชีบัณ ฑิตได้ปรับปรุง ให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดของสภำวิชำชีพบัญชี ฯ โดยมีกำรปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ส่วนกำรปรับปรุง
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วิธีกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผล กระทำทุกภำคกำรศึกษำ เพื่อให้หลักสูตรมีควำมทันสมัยและเป็นไป
ตำมมำตรฐำนบัญชีปัจจุบัน

35

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-todate.
ตำรำงที่ 3.5 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN3
เกณฑ์
1
3.1 The curriculum is designed based on
constructive alignment with the expected
learning outcomes [1]
3.2 The contribution made by each course to
achieve the expected learning outcomes is
clear [2]
3.3 The curriculum is logically structured,
sequenced, integrated and up-to-date
[3,4,5,6]
Overall opinion

2

คะแนน
3
4
5

6

7
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3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ออกแบบรำยวิชำและสำระวิชำในหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ
มคอ.1 และ มคอ.2
เสนอหลักสูตรผ่ำนกระบวนกำรตำมขัน้ ตอนที่จำเป็นครบถ้วน
ข้อมูลสรุปของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 131 หน่วยกิต มำกกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ขอ สกอ. จำนวน 11 หน่วยกิต
หมวดวิชำศึกษำทั่วไปของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 32 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 24.43 ของหน่วย
กิตรวมทั้งหมด ซึง่ ตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ.
หมวดวิชำเฉพำะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 87-90 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 66.41-68.70 ของ
หน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ.
หมวดวิชำเลือกเสรีของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 6 หน่วยกิต เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. ที่
กำหนดไว้ไม่นอ้ ยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ข้อมูลกำรปรับปรุงหลักสูตรปี 2561
1) หลักสูตรมีกำรปรับแผนกำรเรียนในรำยวิชำ 931-413 กำรฝึกงำนทำงกำรบัญชี และรำยวิชำ 931-412 สห
กิจศึกษำ 2 จำกเดิม ปี 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 เป็น ปี 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2 เหตุผล ปรับตำมคำแนะนำของ
ผู้ประกอบกำรให้สอดคล้องกับช่วงเวลำกำรจัดทำงบกำรเงินและตรวจสอบบัญชี (เริ่มฝึกงำนหรือสหกิตฯ
มค. ถึง พค.)
2) ในปี 2561 กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงหลักสูตรปี 2562 ตำมรอบกำรปรับปรุง
ใหญ่ตำมหลัก Outcome based education (OBE) และกำรจัดรำยวิชำตำม Bloom’s Taxonomy และได้
ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้วผ่ำนกำรอนุมัตขิ องสภำมหำวิทยำลัยเมือ่ เดือนกรกฎำคม 2562 และเริ่มใช้เล่ม
หลักสูตรใหม่สำหรับนักศึกษำรหัส 62 เป็นต้นไป
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3) คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มคี วำมโดดเด่น
แตกต่ำงกับบัณฑิตบัญชีของสถำบันกำรศึกษำอื่น และมีมติกำหนดให้บัณฑิตมีควำมแข็งแกร่งด้ำนกำร
วำงแผนภำษี กำรใช้ภำษำอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในวิชำชีพ ดังนั้นจึงมีกำรวำงแผนกำรเปิดรำยวิชำชีพ
เลือกแก่นักศึกษำ ดังนี้
- รำยวิชำ 931-416 กำรวำงแผนภำษี และ
- รำยวิชำ 931-415 สัมมนำทำงกำรบัญชี เพิ่มหัวข้อกำรใช้โปรแกรม Excel ในงำนบัญชี
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
ตำรำงโครงสร้ำง
กำรศึกษำและโครงสร้ำงของหลักสูตร โดยมีแผนที่กระจำยผลกำรเรียนรู้สู่รำยวิชำต่ำง ๆ ประกอบ จำกแผนที่กระจำย หลักสูตรตำมผลกำร
ควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู่สู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) แสดงให้เห็นว่ำำแต่ละรำยวิชำในหลักสูตร เรียนรู้ และมคอ.2
ทำให้นักศึกษำบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังในแต่ละด้ำนอย่ำงไร โดยผลกำรเรียนรู้ทคี่ ำดหวังครอบคลุมทั้งควำมรู้
และทักษะทั่วไป รวมทั้งควำมรู้และทักษะเฉพำะทำง
โครงสร้ำงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีจำนวนหน่วยกิต 131 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชำ ได้แก่ หมวด
วิชำศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะ หมวดวิชำเลือกเสรี และสหกิจศึกษำหรือฝึกงำน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับปริญญำตรีของกระทรวงศึกษำธิกำร และยังสอดคล้องกับข้อกำหนดของสภำวิชำชีพบัญชี ฯ โครงสร้ำง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสรุปได้ดัง ตำรำงที่ 1 โครงสร้ำงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
กำรปรับปรุงจำกกำรประเมินหลักสูตรรอบ 2560
1) แผนกำรสอนที่แสดงใน มคอ.3 มีควำมละเอียดแสดงหัวข้อทีส่ อน ระยะเวลำที่สอน และกำรฝึกปฏิบัตินอก
ห้องเรียนมำกขึ้น มีกำรเพิ่มหัวข้อ ELO และ CLOs
2) กำรสอนในแต่ละรำยวิชำมีกำรนำจุดแข็งจุดอ่อนทีไ่ ด้รับสะท้อนจำกนักศึกษำในแต่ละสิ้นภำคกำรศึกษำมำ
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สรุป ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และนำมำปรับปรุงกำรสอนในทุกภำคกำรศึกษำ เช่น
รำยวิชำ 931-215 Cost Accounting I นักศึกษำแจ้งว่ำต้องกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ในอุตสำหกรรมผลิต เพือ่ จะได้ทรำบกระบวนกำรผลิตนำมำเรียนในเนือ้ หำเรื่องต้นทุนกระบวนกำร
และอำจำรย์ผู้สอนได้นำมำปรับเพิ่มกำรศึกษำดูงำน 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
ดำเนินกำรควบคุมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร นำข้อมูล
ย้อนกลับที่ได้รับจำกอำจำรย์พิเศษมำปรับปรุง เช่น ปรับเพิ่มทักษะด้ำนกำรน ำเสนอและบุคลิกภำพกำร
นำเสนองำนเป็นภำษำอังกฤษ (ได้รับจำก อ.พิเศษ วิชำสัมมนำทำงกำรบัญชี)
3. อำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ: ส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ เพื่อแนะนำปัญหำ
และอุปสรรคที่พบในกำรประสำนงำนรำยวิชำรหัส 931-xxx
4. ผู้ประกอบกำร: ส่งข้อมูลย้อนกลับในรำยงำนกำรประเมินกำรฝึกงำนของนักศึกษำ มีนักศึกษำบำงส่วนไป
ฝึกงำนนอกแผนกำรศึกษำปกติ (ไม่เอำเกรด) และตำมแผนกำรศึกษำปกติ แล้วคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรนำมำสรุปแนวทำงหรือเหตุผลที่มีควำมสำคัญมำปรับปรุง ประเด็นที่เร่งด่วนจะนำมำปรับปรุงทันที
ไม่ต้องรอให้ถึงรอบปรับปรุงรอบปกติของหลักสูตรฯ
5.
อำจำรย์อื่นๆ ที่ใช้บริกำรนักศึกษำไปเป็นพิธีกร: เนื่องจำกนักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ ดังนั้นเมื่อคณะฯ หรือวิทยำเขตจัดงำนจะมีกำรขอตัวแทน นศ.จำกหลักสูตรไปเป็นพิธีกร
ให้ผลตอบกลับเชิงบวกด้ำนควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ

รำยงำนสรุปผลกำร
ฝึกงำนของสถำน
ประกอบกำร จำกศูนย์
ประสำนงำนกำร
ฝึกงำนและสหกิจศึกษำ
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
และ
จำกประเมินผลกำร
สอนของแต่ละรำยวิชำ
ในภำคกำรศึกษำ 1
และ 2 ปีกำรศึกษำ
2561

พื้นที่สำหรับกำร
พัฒนำ

ข้อมูลที่
ต้องกำร
เพิ่มเติม
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ตำรำงที่ 1 โครงสร้ำงหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
หมวดวิชำ
จำนวนหน่วยกิต
เกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. บัญชีบณ
ั ฑิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชำภำษำ
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์
หน่วยกิต
รวม
32 หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ 84 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชำแกน
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชำชีพ
หน่วยกิต
- วิชำบังคับ
33 หน่วยกิต
- วิชำเลือก
15 หน่วยกิต
รวม
87-90 หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4. สหกิจศึกษำหรือฝึกงำน
3 – 6 หน่วยกิต
- สหกิจศึกษำ
หน่วยกิต
- ฝึกงำน
3 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม
ทัง้ หลักสูตร

120 หน่วยกิต

15
11
6

42
45-48

12-

6

131 หน่วยกิต
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องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธ์กำรเรียนและกำรสอนกำรสอน (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
ตำรำงที่ 3.7 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN4
เกณฑ์
1
4.1 The educational philosophy is well
articulated and communicated to all
stakeholders [1]
4.2 Teaching and learning activities are
constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes [2,3,4,5]
4.3 Teaching and learning activities enhance lifelong learning [6]
Overall opinion

2

คะแนน
3 4 5

6

7







42

ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 4
ตำรำงที่ 3.8 ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN4
ผลกำรดำเนินงำน

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
มคอ. 2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร ได้ระบุปรัชญำของหลักสูตรไว้ว่ำ “หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรทวิภำษำที่มุ่งเน้นให้
บัณฑิตมีควำมรอบรู้และทักษะทำงวิชำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ บูรณำกำรและประยุกต์องค์ควำมรู้ทำงกำรบัญชีและประสบกำรณ์ในวิชำชีพไป
ปฏิบัติงำนทั้งในหน่วยงำนภำคเอกชน ภำครัฐและกำรประกอบวิชำชีพอิสระได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพและส่งเสริม
ให้บุคคลร่วมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น” โดยหลักสูตรได้มีกำรสื่อสำรปรัชญำนี้แก่นักศึกษำในหลักสูตรในโครงกำรเตรียมควำมพร้อมของ
นักศึกษำใหม่ในแต่ละปีกำรศึกษำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกภำยนอก ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต สภำวิชำชีพบัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมในกำรกำหนด
ปรัชญำนี้ เนื่องจำกหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต้องกำรผลิตบัณฑิตทีส่ นองควำมต้องกำรแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกดังกล่ำว
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 รวมไปถึงกำรฝึ กสห
กิจศึกษำในสถำนประกอบกำร หลักสูตรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติงำนของนักศีกษำในด้ำนกำรทดสอบ ทั้งสอบย่อย และสอบ
ประจำภำค กำรรำยงำน กำรจัดทำโครงงำน กำรนำเสนอผลงำน และกำรประเมินผลงำนจำกกำรปฏิบัติสหกิจศึกษำ โดยเพิ่มกำรมีส่วนร่วมในกำร
เรียนรู้แก่นักศึกษำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักศึกษำด้วย โดยวิธีกำรสอนของแต่ละรำยวิชำระบุไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4 กำร
พัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสู ตรทวิภำษำ โดยมีควำมมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพิเศษคือมีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษ ดังนั้นกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจึงมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 50% เป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร โดย 50% ที่

รำยกำร
หลักฐำน

พื้นที่
สำหรับ
กำร
พัฒนำ

ข้อมูลที่
ต้องกำร
เพิ่มเติม

มคอ.3

มคอ.3
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ผลกำรดำเนินงำน

รำยกำร
หลักฐำน

พื้นที่
สำหรับ
กำร
พัฒนำ

ข้อมูลที่
ต้องกำร
เพิ่มเติม

จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษคือกลุ่มรำยวิชำชีพและกลุ่มวิชำแกนที่เป็นศำสตร์ด้ำนกำรบัญชี โดยทำงหลักสูตรมีกลยุทธ์ในกำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนภำษำอังกฤษโดยกำหนดให้นักศึกษำแรกเข้ำมีผลกำรเรียนภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ำที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำหนด และให้
นักศึกษำทุกคนเข้ำร่วมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษในปีที่ 1 อีกทั้ง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนมีกำรสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ในรำยวิชำ และกำรคำนึงถึงปณิธำนของพระรำชบิดำ ในกำรถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ซึ่งกิจกรรมในหลักสูตรทั้ง หมด
ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษำ

44

ตำรำงที่ 3.9 จำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนต่ำงประเทศ
โครงกำร / ประเทศ (ถ้ำสำมำรถระบุได้)
-

จำนวนนักศึกษำนำนำชำติ (คน)
ที่มีระยะเวลำแลกเปลี่ยนต่ำ ที่มีระยะเวลำแลกเปลี่ยน
กว่ำ 4 สัปดำห์
ตั้งแต่ 4 สัปดำห์ขนึ้ ไป
-

จำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยน (คน)
ที่มีระยะเวลำแลกเปลี่ยน
ที่มีระยะเวลำแลกเปลี่ยน
เวลำต่ำกว่ำ 4 สัปดำห์
เวลำตั้งแต่ 4 สัปดำห์ขึ้นไป
-

ตำรำงที่ 3.10 รำยวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร และรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning)
รำยวิชำ
ภำคกำรศึกษำที่ 1

1. 931-110 กำรบัญชีขนั้ ต้น 1

ร้อยละของกำร
ลักษณะ
รำยวิชำ
จัดกำรเรียน
กิจกรรม
ภำคกำรศึกษำที่ 2
กำรสอนแบบ
เชิงรุกใน
รำยวิชำ
50%
วิธีกำรจัดกำร
1. 931-111 กำรบัญชีขนั้ ต้น 2
เรียนรู้แบบ
ประสบกำรณ์
วิธีกำรสอนแบบ
โครงงำน และ
วิธีกำรสอนโดย
ใช้ปัญหำเป็น
ฐำน

ร้อยละของกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนแบบเชิงรุก
ในรำยวิชำ

ลักษณะ
กิจกรรม

50%

วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ
ประสบกำรณ์
วิธีกำรสอนแบบ
โครงงำน และ
วิธีกำรสอนโดย
ใช้ปัญหำเป็น
ฐำน
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องค์ประกอบที่ 5 กำรประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
เกณฑ์ ก ำรประเมิ ล ผลเป็ น ไปตำมข้ อ ก ำหนดของมห ำวิ ท ยำลั ย ซึ ่ ง ระบุ ใ นระเบี ย บ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี ข้อ 11 กำรวัดและประเมินผล โดยกำร
ประเมินแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ อิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์กลุ่ม กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิ บัติงำนของนักศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่
กำรทดสอบย่อย กำรสอบกลำงภำคและกำรสอบปลำยภำค กำรรำยงำน แผนงำน โครงงำน กำรนำเสนอ
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
ตำรำงที่ 3.11 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN5.
เกณฑ์
5.1 The student assessment is constructively
aligned to the achievement of the expected
learning outcomes [1,2]
5.2 The student assessments including timelines,
methods, regulations, weight distribution, rubrics
and grading are explicit and communicated to
students [4,5]
5.3 Methods including assessment rubrics and
marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment [6,7]
5.4 Feedback of student assessment is timely and
helps to improve learning [3]
5.5 Students have ready access to appeal
procedure [8]

1

2

คะแนน
3 4 5

6

7
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ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN5
ตำรำงที่ 3.12 ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN5
ผลกำรดำเนินงำน
รำยกำรหลักฐำน
พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ
ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes
หลักสูตรได้มีกำรกำกับกำรกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
Curriculum mapping
และประเมินหลักสูตร ตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังในแต่ละด้ำน
มคอ.3-4 มคอ 5-6
โดยมีกำรกำหนดสัดส่วนกำรให้คะแนนตำมที่ ระบุไว้ใน มคอ.3
และ 4 มีกำรกำหนดให้มีกำรตรวจสอบประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำ เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรำยวิชำทั้งหมดโดยแต่งตัง้
คณะกรรมกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ และมีกำรรำยงำน
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติใน มคอ 5 และ มคอ 6 ของทุกรำยวิชำ
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
กำรวัดและประเมินผลนักศึกษำในแต่ละรำยวิชำเป็นหน้ำที่และ
มีกำรกำหนดเกณฑ์กำรให้
ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้สอน ซึ่งกระทำโดยพิจำรณำจำก
คะแนนนักศึกษำใน มคอ.
พัฒนำกำรของผู้เรียน ควำมประพฤติ กำรสังเกตพฤติกรรมกำร
3 และ course syllabus
เรียน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของหลักสูตร กำรสอบหรือด้วยวิธอี ื่น
เพื่อวัดผลกำรเรียนรู้ทคี่ ำดหวัง ทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน
นักศึกษำต้องมีเวลำศึกษำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำศึกษำ
ทั้งหมด หรือได้ทำงำนในรำยวิชำนั้นจนเป็นที่เพียงพอตำมที่
อำจำรย์ผู้สอนกำหนด จึงจะมีสทิ ธิ์ได้รับกำรวัดและประเมินผล เว้น
แต่จะได้รับกำรอนุมัตเิ ป็นพิเศษจำกคณบดี เมือ่ คณบดีเห็นว่ำเวลำ
ศึกษำที่ไม่ครบนั้น เนื่องมำจำกเหตุอันจะโทษนักศึกษำผู้นั้นมิได้
กำรประเมินผลเป็นแบบระดับคะแนน มีทั้งหมด 10 ระดับตำม
ตำรำงที่ 2 ระดับคะแนนสำหรับกำรประเมินนักศึกษำ
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment
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ผลกำรดำเนินงำน
รำยกำรหลักฐำน
เครื่องมือในกำรประเมินผลนักศึกษำ ทำงหลักสูตรได้มีกำรกำหนด
มคอ 3
เกณฑ์กำรให้คะแนนโดยกำหนดไว้อย่ำงชัดเจนใน มคอ.3 โดยใช้
เครื่องมือเป็นเกณฑ์ในกำรให้คะแนนตำมตำรำงกำรประเมินผล
แบบเกรด ทั้งนี้เครือ่ งมือดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรประเมินและตรวจสอบ
โดยประธำนหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
หลักสูตรมีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อกำรสะท้อนกลับผลกำร
ระบบสำรสนเทศ
ประเมินแก่นักศึกษำ โดยหลังกำรประเมินผลเสร็จ นักศึกษำ
สำมำรถขอกำรสะท้อนกลับได้หลังกำรประกำศคะแนน โดย
สำมำรถติดต่ออำจำรย์ผสู้ อนได้โดยตรง
5.5 Students have ready access to appeal procedure
สำหรับกำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ อำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรสื่อสำร
วิธีกำรอุทธรณ์แก่นักศึกษำในชั้นเรียน และจัดช่องทำงรับคำร้อง
เพื่อกำรขออุทธรณ์ของนักศึกษำ เมื่อนักศึกษำยื่นอุทธรณ์หลักสูตร
จะจัดตั้งคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำกำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ
นักศึกษำสำมำรถยื่นคำร้องเพือ่ ขออุทธรณ์ในกรณีมีขอ้ สงสัย
เกี่ยวกับผลกำรสอบผลคะแนนและวิธีกำรประเมินผล โดยสำมำรถ
ยื่นคำร้องขอดูคะแนนได้ทสี่ ำนักงำนคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำร
จัดกำร จำกนั้นสำนักงำน ฯ จะติดต่อผู้สอนผ่ำนหัวหน้ำสำขำวิชำ
เพื่อให้ผู้สอนแสดงเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และชี้แจงกำรให้
คะแนน หัวหน้ำสำขำและอำจำรย์ผู้สอนจะเป็นผู้พิจำรณำและแจ้ง
ผลกำรอุทธรณ์ให้นักศึกษำทรำบเป็นรำยบุคคล

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม

มคอ 2
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ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
W
I

ตำรำงที่ 2 ระดับคะแนนสำหรับกำรประเมินนักศึกษำ
ควำมหมำย
ค่ำระดับคะแนนต่อหนึง่ หน่วยกิต
ดีเยี่ยม
4.0
ดีมำก
3.5
ดี
3.0
พอใช้
2.5
ปำนกลำง
2.0
อ่อน
1.5
อ่อนมำก
1.0
ตก
0.0
ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียน
0.0
กำรวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์
0.0
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ตัวอย่ำงหัวข้อเกณฑ์กำรประเมิน (Assessment Rubric)
หัวข้อเกณฑ์ประเมินกำรเข้ำชัน้ เรียนและมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
เกณฑ์
ควำมถีแ่ ละ
คุณภำพ

A (.....คะแนน)

B (.....คะแนน)

C (.....คะแนน)

D (....คะแนน)

เข้ำห้องเรียนเป็นประจำ
สม่ำเสมอมำกกว่ำร้อยละ
80 และมีสว่ นร่วมในกำร
ทำกิจกรรมอย่ำง

เข้ำห้องเรียนเป็น
ประจำสม่ำเสมอ
มำกกว่ำร้อยละ
80 และบำงครัง้ มี
ส่วนร่วมในกำร
ทำกิจกรรมในชั้น
เรียน

เข้ำห้องเรียนเป็น
ประจำสม่ำเสมอ
มำกกว่ำร้อยละ
80 และนำนๆ
ครัง้ มีสว่ นร่วมใน
กำรทำกิจกรรม
ในชั้นเรียน

เข้ำห้องเรียนเป็น
ประจำสม่ำเสมอ
มำกกว่ำร้อยละ
80 แต่ไม่เคยมี
ส่วนร่วมในกำร
ทำกิจกรรมในชั้น
เรียน หรือ

สมำ่ เสมอ

E (....คะแนน)

F (....คะแนน)

G (.....คะแนน)

เข้ำห้องเรียนน้อย เข้ำห้องเรียนน้อย เข้ำห้องเรียนน้อย
กว่ำร้อยละ 80
กว่ำร้อยละ 80
กว่ำร้อยละ 80
แต่มสี ว่ นร่วมเป็น แต่มสี ว่ นร่วม
และไม่เคยมีสว่ น
บำงครัง้ ในกำรทำ นำนๆ ครัง้ ใน
ร่วมในกำรทำ
กิจกรรมในชั้น
กำรทำกิจกรรม กิจกรรมในชั้น
เรียน
ในชั้นเรียน
เรียน

เข้ำห้องเรียนน้อย
กว่ำร้อยละ 80

แต่มสี ว่ นร่วม
เสมอในกำรทำ
กิจกรรมในชั้น
เรียน
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มิติ

A=ดีเลิศ (........คะแนน)

B=ดี (.......คะแนน)

ตรงกรอบ/มีควำมแปลกใหม่/
น่ำสนใจ/มีประโยชน์
ค่อนข้ำงมำก

C=พอใช้

(......คะแนน)

D=ต้องปรับปรุง (......คะแนน)

หัวข้อ/ประเด็น/เรือ่ งทีเ่ ลือกทำ
รำยงำน

ตรงกรอบ/มีควำมแปลกใหม่/น่ำสนใจ/มี
ประโยชน์อย่ำงยิ่ง

ค่อนข้ำงตรงกรอบ/มีควำมแปลก ไม่ตรงกรอบ/ไม่มีควำมแปลก
ใหม่/น่ำสนใจ/มีประโยชน์
ใหม่/ไม่น่ำสนใจ/ไม่มีประโยชน์
เลย

ควำมถูกต้อง/หลักฐำนอ้ำงอิง

ไม่มขี ้อผิดพลำดที่ทำให้ผู้อ่ำนเสียสมำธิ
ส่วนใหญ่สำมำรถทำได้ตำม
ไม่ว่ำจะเป็นข้อผิดพลำดเรื่องกำรสะกดคำ วิธกี ำรตำมข้อ A
กำรใช้เครื่องหมำย/กำรแบ่งวรรคตอนหรือ
ข้อผิดพลำดทำงหลักภำษำ/ไวยำกรณ์ อีก
ทั้งข้อมูลที่นำมำเขียนมีควำมถูกต้องและ
มำจำกแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือได้ เขียน
อ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำของข้อมูลทุกครั้ง

บำงส่วนสำมำรถทำได้ตำม
วิธีกำรตำมข้อ A

ไม่สำมำรถทำได้ตำมวิธีกำรตำม
ข้อ A หรือทำได้น้อยมำก

โครงสร้ำงรำยงำน

นำเสนอเนื้อหำอย่ำงมีควำมเชือ่ มโยงกัน ส่วนใหญ่สำมำรถทำได้ตำม
ไม่สับสนในกำรเรียบเรียงเนื้อหำ ใช้ขนำด วิธกี ำรตำมข้อ A
ของตัวอักษรที่เหมำะสม จัดรูปแบบเนือ้ หำ
และรูปเล่มรำยงำนได้อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนตำมรูปแบบที่กำหนดให้

บำงส่วนสำมำรถทำได้ตำม
วิธีกำรตำมข้อ A

ไม่สำมำรถทำได้ตำมวิธีกำรตำม
ข้อ A หรือทำได้น้อยมำก

ควำมกระจ่ำงชัด

เขียนประโยคต่ำงๆ ได้กระชับรัดกุม เรียบ ส่วนใหญ่สำมำรถทำได้ตำม
เรียงอย่ำงดี เลือกสรรคำได้อย่ำงถูกต้อง วิธกี ำรตำมข้อ A
เหมำะสม ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำใจ
ควำมหมำยทีน่ ักศึกษำต้องกำรสือ่ สำรได้

บำงส่วนสำมำรถทำได้ตำม
วิธีกำรตำมข้อ A

ไม่สำมำรถทำได้ตำมวิธีกำรตำม
ข้อ A หรือทำได้น้อยมำก
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โดยสะดวก
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หัวข้อเกณฑ์ประเมินกำรนำเสนอหน้ำชัน้ เรียนและกำรทำงำนเป็นทีม
มิติ
กำรนำเสนอหน้ำ
ชัน้ เรียน

ดี (.......คะแนน)

พอใช้ (......คะแนน)

ต้องปรับปรุง (......คะแนน)

- ผู้พูดแต่งกำยเรียบร้อย/ เหมำะสมกับกำลเทศะ

- ผู้พูดแต่งกำยเรียบร้อย/ เหมำะสมกับกำลเทศะ

- กำรฉำยสไลด์ไม่มีผดิ พลำดและนำเสนอองค์ประกอบ
หลักของกระบวนกำรและคำแนะนำได้อย่ำงมีตรรกะ

- กำรฉำยสไลด์ไม่มีผดิ พลำดและนำเสนอองค์ประกอบ
หลักของกระบวนกำรและคำแนะนำได้อย่ำงมีตรรกะ

- เนื้อหำทัง้ หมดสำมำรถอ่ำนได้ถนัด

ภำพประกอบ
ต่ำงๆ ช่วยเน้นและสนับสนุนเนือ้ หำในประเด็นหลัก

- เนื้อหำส่วนใหญ่สำมำรถอ่ำนได้ถนัด

- ผูพ้ ูดเสียงดังฟังชัดและรู้หัวข้อเนื้อหำเป็นอย่ำงดี จน
ไม่ต้องพึ่งข้อควำมทีบ่ ันทึกไว้ในขณะที่นำเสนอเนื้อหำ
หรือตอบคำถำม

- ผู้พูดเสียงดังฟังชัดเป็นส่วนใหญ่และรู้หัวข้อเนือ้ หำ
เป็นอย่ำงดีพอสมควร จึงอำศัยดูขอ้ ควำมทีบ่ นั ทึกไว้แต่

- ผู้พูดไม่มีกำรใช้คำฟุ่มเฟือยหรือคำพูดที่ซ้ำๆ

ในทุก
ประโยค จนเป็นที่รำคำญของผู้ฟงั เช่น คำว่ำ เอ่อ...
เฮิ่ม... เป็นต้น

- ผู้พูดไม่คอ่ ยมีกำรใช้คำฟุ่มเฟือยหรือคำพูดที่ซ้ำๆ

- ผู้พูดตอบคำถำมและคำวิจำรณ์ของผู้ฟังได้อย่ำง
ถูกต้องแม่นยำและเหมำะสม

- ผู้พูดตอบคำถำมส่วนใหญ่ได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ
และเหมำะสม

- ภำษำร่ำงกำย (ดังเห็นได้จำกกิริยำท่ำทำงที่ช่วย
สื่อสำรควำมหมำยได้อย่ำงเหมำะสม เช่น แสดงกำรใช้
มือประกอบกำรนำเสนอ กำรสบตำผู้ฟัง และกำร

- ผู้พดู ตอบคำถำมได้ไม่ชดั เจนและไม่ถูกต้องแม่นยำ
- ภำษำร่ำงกำย (ดังเห็นได้จำกกิริยำท่ำทำงที่มักทำซ้ำๆ
หรือตอบโดยใช้สีหน้ำ/คำพูด/น้ำเสียงทีไ่ ม่เหมำะสม
และชวนให้เสียสมำธิ เช่น กำรเคำะหรือกดเปิดปิด
ปำกกำ กำรบิดมือ กำรยืนโยกตัวบิดตัวไปมำ ตลอดจน - ภำษำร่ำงกำย (ดังเห็นได้จำกกิริยำท่ำทำงที่มัก

ภำพประกอบ
ต่ำงๆ ช่วยเน้นและสนับสนุนเนือ้ หำในประเด็นหลัก

เพียงเล็กน้อย
ใน
ทุกประโยค จนเป็นที่รำคำญของผู้ฟัง เช่น คำว่ำ เอ่อ...
เฮิ่ม... เป็นต้น

- ผู้พูดแต่งกำยไม่คอ่ ยเรียบร้อยหรือไม่เหมำะสมกับ
กำลเทศะ
- กำรฉำยสไลด์มีผดิ พลำดและไม่ได้ดำเนินไป
ตำมลำดับอย่ำงมีตรรกะ
- เนื้อหำที่นำเสนออ่ำนได้ยำก

ไม่ชัดเจน ขำดภำพ/
ตำรำงประกอบต่ำงๆ ที่สำคัญ ภำพประกอบไม่ได้ช่วย
เน้นและสนับสนุนเนือ้ หำในประเด็นหลัก
- ผู้พูดมักใช้เสียงเบำเกินไป พูดเสียงอยู่ในลำคอฟัง
ไม่รู้เรื่อง หรือพูดตะกุกตะกัก มักพูดไม่จบควำม และ
ส่วนใหญ่อ่ำนเนือ้ หำจำกสไลด์หรือกระดำษในมือ
- ผู้พูดมีกำรใช้คำฟุ่มเฟือยหรือคำพูดที่ซ้ำๆ

ในทุก
ประโยค จนเป็นที่รำคำญของผู้ฟงั เช่น คำว่ำ เอ่อ...
เฮิ่ม... เป็นต้น จนเป็นที่รำคำญ
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มิติ

ดี (.......คะแนน)

พอใช้ (......คะแนน)

ต้องปรับปรุง (......คะแนน)

เคลือ่ นไหวเป็นอำกัปกิริยำที่สบำยๆ ไม่แสดง
ควำมเครียด และให้ควำมรู้สึกมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง
เป็นต้น)

กำรไม่สบตำผู้ฟัง และถึงควำมอึดอัดเมือ่ อยู่ตอ่ หน้ำ
ผู้ฟัง เป็นต้น)

ทำซ้ำๆ บ่อยครั้งและชวนให้เสียสมำธิ ตลอดจนกำร
ไม่สบตำผู้ฟัง และกำรเคลือ่ นไหวอย่ำงเกร็งๆ ทำให้
รู้สึกมีควำมอึดอัดเป็นอย่ำงมำกในกำรมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ฟัง)

แบ่งภำระหน้ำที่กันอย่ำงยุติธรรม สมำชิกแต่ละคนมี
ส่วนร่วมทำงำนอย่ำงมีคุณค่ำ สมำชิกทุกคนเข้ำร่วม
ประชุมกันอย่ำงพร้อมเพรียงทุกครั้ง และส่งงำนได้ทนั
ตำมกำหนดเวลำ

แบ่งภำระหน้ำกันโดยมีจุดทีไ่ ม่คอ่ ยยุติธรรมอยู่บ้ำง
เล็กน้อย สมำชิกบำงคนทำงำนหนักกว่ำสมำชิกคนอื่นๆ
แต่สมำชิกทุกคนก็ทำงำนได้สำเร็จตำมควำมรับผิดชอบ
ของตน สมำชิกทุกคนเข้ำร่วมประชุมสม่ำเสมอ มีบำง
คนขำดประชุมไปบ้ำงในบำงครั้ง และส่งงำนได้ทันตำม
กำหนด

แบ่งภำระหน้ำที่กันโดยไม่ยตุ ิธรรมเป็นอย่ำงยิ่ง เห็น
ได้ชดั ว่ำคณะทำงำนบำงคนกินแรงคนอืน่ และมีบำง
คนทำงำนไม่สำเร็จตำมที่รับผิดชอบ หรือมีสมำชิก
บำงคนทีค่ รอบงำกลุ่มและกีดกันผู้อื่นไม่ให้มีส่วนร่วม
ในงำน สมำชิกมักขำดประชุมบ่อยครั้ง และ/หรือ
มักจะทำงำนไม่สำเร็จทันตำมที่กำหนดไว้

กำรทำงำนเป็นทีม
(เฉพำะงำนกลุ่ม
พิจำรณำจำกกำรติ
ชมจำกเพื่อนใน
กลุ่ม กำรเฝ้ำ
สังเกตกำรประชุม
กลุ่ม และกำร
นำเสนอหน้ำชัน้
เรียน)
- กำรแบ่งงำน/
มอบหมำยงำนและ
กำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ตำมควำม
รับผิดชอบ
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มิติ
- ควำมรักและ
ควำมสำมัคคีใน
กลุม่

ดี (.......คะแนน)

พอใช้ (......คะแนน)

สมำชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีปฏิสมั พันธ์กันอย่ำงรำบรื่น มี
สมำชิกในกลุ่มมีปฏิสมั พันธ์กันอย่ำงรำบรื่น มีกำร
บำงครั้งที่อำจสื่อสำรกันไม่ค่อยรูเ้ รื่องหรือสือ่ สำร
สื่อสำรกันอย่ำงชัดเจนถูกต้องเหมำะสม มีกำรให้เกียรติ ผิดพลำดหรือไม่ค่อยเหมำะสม มีกำรให้เกียรติซึ่งกัน
ซึ่งกันและกัน กำรช่วยเหลือกัน และมีควำมเป็นน้ำหนึ่ง และกันเป็นส่วนใหญ่ และค่อนข้ำงมีควำมเป็นน้ำหนึ่งใจ
ใจเดียวกัน
เดียวกัน

ต้องปรับปรุง (......คะแนน)
สมำชิกในทีมมีกำรทะเลำะหรือแตกแยก ไม่ร่วมมือกัน
ทำงำน ไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน สมำชิกบำง
คนทำงำนเป็นเอกเทศหรือใช้ควำมคิดตนเองเป็นใหญ่
โดยไม่รับฟังควำมคิดเห็นจำกผูอ้ ื่น

ทีม่ ำ: ดัดแปลงจำก How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching
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AUN 6: Academic Staff Quality
Criterion 6
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs
(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans)
are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the
needs for education, research and service.
2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service.
3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent
academic staff will be able to:
- design and deliver a coherent teaching and learning curriculum;
- apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate
assessment methods to achieve the expected learning outcomes;
- develop and use a variety of instructional media;
- monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses they
deliver;
- reflect upon their own teaching practices; and
- conduct research and provide services to benefit stakeholders
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which
includes teaching, research and service.
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood.
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and
aptitude.
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders,
taking into account their academic freedom and professional ethics.
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified,
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement.
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ผลกำรประเมินตนเอง
ตำรำงที่ 3.13 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์AUN6
เกณฑ์
1
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

2

คะแนน
3
4
5

6
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7

ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN6
ตำรำง 3.14 ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN6
ผลกำรดำเนินงำน

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำร
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
หลักสูตรได้ให้คณำจำรย์ในหลักสูตรจัดทำแผนพัฒนำตนเอง เกีย่ วกับกำรเรียนกำรสอน ควำมก้ำวหน้ำใน
สำยวิชำชีพ และหลักสูตรฯ วำงแผนอัตรำกำลังภำยใต้กรอบนโยบำยของวิทยำเขตฯ มีกำรวำงแผนอัตรำ - ประกำศรั บ สมั ค ร
อำจำรย์ (จำก กจ.)
ทดแทนกำรเกษียณรำชกำร และกำรย้ำยคณะฯ
- ผลกำรวิเครำะห์
อัตรำกำลังจำก
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 จำนวนอำจำรย์ยังไม่เพียงพอกับ
ผลกำรวิเครำะห์
จำนวนนักศึกษำ
อัตรำกำลังจำก
หลักสูตร (จำก กจ.)
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion are determined and communicated
กระบวนกำรได้มำซึ่งอำจำรย์ใหม่ของหลักสูตร ได้มีกำรประกำศรับสมัครผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของ
-ประกำศรับสมัคร
มหำวิทยำลัย ซึ่งมีกำรแจ้งคุณลักษณะที่หลักสูตรมีควำมประสงค์ หลังจำกนั้นเมื่อได้ผสู้ มัครตำมตำแหน่ง
ที่ต้องกำร หลักสูตรทำกำรสัมภำษณ์โดยมีคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เพื่อคัดเลือกอำจำรย์ใหม่ให้มีควำม -เกณฑ์กำรสัมภำษณ์
จำกกำรเจ้ำหน้ำที่
สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีกำรพัฒนำต่อไปในอนำคต หำกมีผู้ผ่ำนกำรสัมภำษณ์จะเข้ำสู่กระบวนกำรกำร
เป็นอำจำรย์ของมหำวิทยำลัย ซึ่งกระบวนกำรคัดเลือกที่โปร่งใส คือ คัดเลือกขั้นตอนแรกจำกใบสมัครและ
กำรสัมภำษณ์ที่มีเกณฑ์ชัดเจน สำหรับหลักเกณฑ์กำรสรรหำบุคลำกรสำยวิชำกำร มีกระบวนกำรดังนี้
1. อนุมัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคล
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ผลกำรดำเนินงำน

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำร
เพิ่มเติม

2. กำหนดภำระงำนของตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งที่ใช้ในกำรสรรหำและคัดเลือก
3. คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือก ประกอบด้วย
3.1ผู้บังคับบัญชำระดับรองอธิกำรบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำดังกล่ำว เป็น
ประธำนกรรมกำร
3.2 ผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำภำควิชำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำดังกล่ำว เป็น
กรรมกำร
3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมกำร
4. หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือก
4.1 กำหนดวิธีกำรสรรหำและคัดเลือกเพื่อให้ได้มำซึ่งผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและเหมำะสมกับตำแหน่ง
4.2 ดำเนินกำรสรรหำและคัดเลือก
5. วิธีกำรสรรหำและคัดเลือก มีดังนี้
5.1 สอบข้อเขียน
5.2 สอบปฏิบัติ
5.3 สอบสัมภำษณ์ตำมแบบประเมินที่มหำวิทยำลัยกำหนด
5.4 วิธีกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกกำหนดตำมที่เห็นเหมำะสมแล้วรำยงำนให้
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ผลกำรดำเนินงำน

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำร
เพิ่มเติม

มหำวิทยำลัยทรำบ
6. ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภำษณ์ ได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70
กำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร ให้จ้ำงจำกผู้ที่ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำหนด และให้อธิกำรบดี หรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำยเป็นผู้มีอำนำจ
สั่งจ้ำงและลงนำมในสัญญำจ้ำง โดยกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. กำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย จ้ำงครั้งแรกให้จ้ำงจนถึงวันที่ 30 กันยำยน ของปีนั้น
2. กำรจ้ำงครั้งต่อไประยะเวลำกำรจ้ำงขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่ำ 1 รอบกำรประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี
3. พนักงำนมหำวิทยำลัยตำแหน่งวิชำกำรที่ได้รับกำรจ้ำงมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี งบประมำณ และดำรง
ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ หรือศำสตรำจำรย์ กำรจ้ำงต่อจ้ำงได้จนครบเกษียณอำยุตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่มหำวิทยำลัยกำหนด
4. กำรทำสัญญำจ้ำงให้ทำตำมแบบที่มหำวิทยำลัยกำหนด และให้หน่วยงำนที่จะจ้ำงกำหนดข้อตกลง
เกี่ยวกับภำระงำนที่จะมอบหมำยให้พนักงำนมหำวิทยำลัยปฏิบตั ิให้ชัดเจน และให้ถือว่ำข้อตกลงดังกล่ำว
เป็นส่วนหนึง่ ของสัญญำจ้ำงด้วย
5. อัตรำค่ำจ้ำงเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
มหำวิทยำลัยได้ประกำศคุณลักษณะในหน้ำทีข่ องบุคลำกรสำยวิชำกำรไว้อย่ำงชัดเจน ได้แก่ ควำมสำมำรถ

- รำยละเอียดเกี่ยวกับ
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เชิงสมรรถนะหลักจำนวน 5 ข้อ และสมรรถนะเฉพำะงำนจำนวน 3 ข้อ ดังนี้
สมรรถนะหลัก 5 ข้อ ได้แก่
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ข้อมูลทีต่ ้องกำร
เพิ่มเติม

competency ที่งำน
กำรเจ้ำหน้ำที่
- TOR online

1. จริยธรรม
กำรดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่ำงถูกต้องเหมำะสมทั้งตำมกฎหมำย คุณธรรมจรรยำบรรณแห่ง
วิชำชีพและจรรยำบรรณบุคลำกร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
2. มุ่งเน้นผู้รับบริกำร
ควำมตั้งใจและควำมพยำยำมในกำรให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียทีม่ ำติดต่อ
3. กำรทำงำนเป็นทีม
ควำมตั้งใจที่จะทำงำนร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนหนึง่ ของทีมงำน หน่วยงำนหรือสถำบันรวมทั้ง
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและรักษำสัมพันธ์ภำพกับสมำชิกในทีม
4. ควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
ควำมสนใจใฝ่รู้ สั่งสมควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง จนสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ เข้ำกับกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์
5. กำรม่งผลสัมฤทธิ์
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ควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้ำทีร่ ำชกำรให้ดีหรือให้เกินมำตรฐำนที่มอี ยู่ กำรสร้ำงพัฒนำผลงำนหรือ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยที่ยำก และท้ำทำย ชนิดทีอ่ ำจไม่เคยมีผู้ใดสำมำรถกระทำได้มำก่อน
สมรรถนะเฉพำะงำน จำนวน 3 ข้อ ได้แก่
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนที่รบั ผิดชอบ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบและขั้นตอนกำรทำงำน รวมทั้งสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะต่ำง
ๆ ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสำเร็จได้
2. ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบ
มีทักษะ ควำมชำนำญทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในงำนที่รับผิดชอบ
3. ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน
กำรติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ระหว่ำงบุคคลหรือหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้อง
และชัดเจนโดยวำจำ ลำยลักษณ์อักษร รวมทั้งกำรแสดงออกด้วยท่ำทำงที่เหมำะสมทำให้เกิดผลดีแก่ทุก
ฝ่ำยและบรรลุเป้ำหมำยของงำน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรสำย
วิชำกำร ดังนี้
1) รอบกำรประเมิน ให้ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรปีละ 2 รอบ ตำมปีงบประมำณ ดังนี้
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1.1 ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม - 31 มกรำคม
1.2 ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ - 31 กรกฎำคม
2) องค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนค่ำน้ำหนักในกำรประเมิน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน สัดส่วนค่ำน้ำหนักในกำรประเมิน ร้อยละ 80
2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร ส่วนค่ำน้ำหนักในกำรประเมิน ร้อยละ 20
3) กำรกำหนดระดับผลกำรประเมิน แบ่งระดับผลกำรประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100
ระดับดีมำก คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89
ระดับดี

คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79

ระดับพอใช้ คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่ำนกำรประเมิน และไม่ได้รับกำรพิจำรณำเพิ่มค่ำจ้ำง คะแนนน้อยกว่ำร้อยละ 60
4) ระดับกำรประเมิน กำหนดให้มีกำรประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับที่ 1 กำรประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมกำรของภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำภำควิชำ
และต้องมีผบู้ ังคับบัญชำชัน้ ต้นเป็นกรรมกำร

64

ผลกำรดำเนินงำน

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำร
เพิ่มเติม

4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรระดับคณะหรือหน่วยงำน
4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลประเมินกำรปฏิบตั ิรำชกำรระดับมหำวิทยำลัย โดย
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรสำยวิชำกำร
ดังนี้
1) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะด้ำนกำรบริหำร (Managerial Competency)
3) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะด้ำนวิชำชีพ (Functional Competency)
บุคลำกรสำยวิชำกำร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จำนวน 5 ข้อ และข้อ 3) จำนวน 3 ข้อ
บุคลำกรสำยวิชำกำรที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหำร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จำนวน 5 ข้อ และให้เลือก
สมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจำนวน 3 ข้อ
กำรประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตำมลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรสำย
วิชำกำร
ระบบในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสำยวิชำกำร ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็นระบบทีส่ ำมำรถเก็บข้อมูล
บุคลำกรด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ข้อมูลภำระงำน (สอน วิจัย บริกำรวิชำกำร บริหำรและอื่น ๆ) ผลงำนทำง
วิชำกำร และประวัติกำรเข้ำประชุม อบรมสัมมนำ ข้อมูลบำงส่วนถูกนำไปใช้ประโยชน์ในกำรประเมินผลกำร
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ปฏิบัติรำชกำรเพื่อกำรพัฒนำและเพิ่มค่ำจ้ำง และเป็นประวัติผลงำนของแต่ละบุคคลทีส่ ำมำรถสืบค้น
ย้อนหลังได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว
บุคลำกรสำยวิชำกำร เมื่อมีคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งครบถ้วน สำมำรถยื่นขอรับกำรแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้
ตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดำรงตำแหน่งอำจำรย์และได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ในตำแหน่งดังกล่ำวมำแล้ว ดังนี้
1) สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ไม่นอ้ ยกว่ำเก้ำปี
2) สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำห้ำปี
3) สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำสองปี
ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และได้ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี
ตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และได้ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำสองปี
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to fulfill them
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี กำหนดนโยบำยและแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ตำม
ยุทธศำสตร์ของวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ดังนี้
- โครงกำร Ph.D. 80%
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- โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำยวิชำกำร
- โครงกำรพัฒนำบุคคลำกรนอกสถำนที่
(รวมกลุ่มสัมพันธ์ และโครงกำรเตรียมควำมพร้อมอำจำรย์เพือ่ พัฒนำทักษะกำรสอนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Life Long Learning))
- กำรสนับสนุนงบประมำณ เพื่อพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (ตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร)
- โครงกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์บคุ ลำกร
- จัดอบรมกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดเรียนกำรสอน
- จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อเข้ำสู่กรอบมำตรฐำนสมรรถนะอำจำรย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
- กระตุ้นให้บคุ ลำกรจัดทำแผนกำรก้ำวสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
- กระตุ้นให้บคุ ลำกรสำยสนับสนุนจัดทำแผนควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรอื่นๆ ตำมควำมต้องกำรของคณะ/หน่วยงำน
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service
หลักสูตรได้มีแรงจูงใจให้กับคณำจำรย์ในหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรดำเนินงำนกำรตอบแทนและสวัสดิกำร
ให้แก่บุคคลำกรภำยใต้ระเบียบของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรประเมินกำรขึ้นเงินเดือน สวัสดิกำรกำรรักษำ
สุขภำพ เงินรำงวัลพิเศษสำหรับอำจำรย์ที่ผ่ำนกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร เงินรำงวัลสำหรับผลงำน
กำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลนำนำชำติ ระบบกำรคัดเลือกอำจำรย์รับรำงวัลต่ำงๆ ทั้งในระดับคณะและ
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มหำวิทยำลัย เช่น อำจำรย์ดีเด่นด้ำนกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ดเี ด่นด้ำนวิจัย อำจำรย์ดีเด่นด้ำนบริกำร
วิชำกำร เป็นต้น
และเพือ่ เป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรสำยวิชำกำร
เมื่อได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี จึงได้มอบเงินรำงวัลเนือ่ งในโอกำสวัน
สำคัญของวิทยำเขต ดังนี้
1) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เงินรำงวัล 10,000 บำท
2) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ (อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ)
3) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์ (อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ)
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร โดยให้มีผลกำรสอนตำมที่สถำบันกำหนด ทั้งนี้
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้กำหนดให้มคี ณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน ประกอบด้วย
1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมำย เป็นประธำนอนุกรรมกำร
2) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำนั้น ๆ ซึ่งดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำตำแหน่งที่เสนอขอกำหนด
ตำแหน่งวิชำกำร เป็นอนุกรรมกำร
3) หัวหน้ำภำควิชำหรือหัวหน้ำสำขำวิชำ เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร จะต้องยื่นขอประเมินผลกำรสอนด้วย ซึ่งอำจขอรับกำรประเมินผลกำร
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สอนล่วงหน้ำก่อนขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร โดยให้ผลประเมินกำรสอนมีอำยุได้ไม่เกิน 3 ปี
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement
1) คณำจำรย์ในหลักสูตรได้มีกำรจัดทำวิจัยร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิทยำเขต
สุรำษฎร์ธำนี ในหัวข้อศักยภำพและผลตอบแทนของกำรปลูกมะพร้ำวน้ำหอมเปรียบเทียบกับกำรปลูกปำล์ม
น้ำมัน ยำงพำรำและมะพร้ำวทำกะทิ แหล่งทุนภำยนอก (สกว.) และ
2) คณำจำรย์ในหลักสูตรได้มีกำรทำวิจัยร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิทยำเขตสุ
รำษฎร์ธำนี และสถำบันวิจัยระบบพลังงำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในหัวข้อ กำรสร้ำงเครื่องอัดขึน้
รูปไม้ปำล์มน้ำมันขนำดเล็กเพือ่ ผลิตกระถำงเพำะเมล็ดแหล่งทุนภำยนอก (สกอ.)

ตำรำงที่ 3.15 แสดงสัดส่วนอำจำรย์เต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTE)
Category
ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
อำจำรย์ประจำ
อำจำรย์พิเศษ
Visiting Professors/
Lecturers
รวม

เพศ
ป.ตรี

วุฒิกำรศึกษำ
ป.โท

ป.เอก

จำนวนรวม
ตำมตำแหน่ง
FTEs

Percentage of PhDs

ชำย

หญิง

2

3

3

2

5

40%

2

3

3

2

5

40%
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ตำรำงที่ 3.16 แสดงสัดส่วนอำจำรย์เต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (Staff-to-student Ratio)
Academic Year
2558
2559
2560
2561

Total FTEs of Academic staff
5
5
5
5

Total FTEs of students
26
18

Staff-to-student Ratio
1: 5.2
1: 3.6

ตำรำงที่ 3.17 แสดงผลงำนกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ปีกำรศึกษำ
2557 แผน
ผล
2558 แผน
ผล
2559 แผน
ผล
2560 แผน
ผล
2561 แผน
ผล

National
Conference
1
1
1
1
1

จำนวนกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรจำแนกตำมฐำนข้อมูล (ฉบับ)
International
TCI
SCOPUS
Conference
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1

ISI
0
0
0
0
0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

รวมกำรเผยแพร่ สัดส่วนกำรเผยแพร่ผลงำน
ผลงำนวิชำกำรระดับ ทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติต่อ
นำนำชำติ
จำนวนอำจำรย์
1
0.2 ชิ้น/คน
1
0.2 ชิ้น/คน
1
0.2 ชิ้นต่อคน
0
0 ชิ้นต่อคน
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ตำรำงที่ 3.18 เงินทุนวิจัยอำจำรย์ประจำหลักสูตร
โครงกำรวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภำยใน
1.
แหล่งทุนวิจัยภำยนอก
1. ศักยภำพและผลตอบแทนของกำรปลูกมะพร้ำวน้ำหอม
เปรียบเทียบกับปำล์มน้ำมัน ยำงพำรำและมะพร้ำวทำกะทิ
2. กำรสร้ำงเครื่องอัดขึ้นรูปไม้ปำล์มน้ำมันขนำดเล็กเพื่อผลิต
กระถำงเพำะเมล็ด

มูลค่ำทุนวิจัย
(บำท)

ระยะเวลำ
เริ่มต้น-สิ้นสุด
โครงกำร

494,0000

พ.ค.2559-เม.ย.
2560
ม.ค.2559-ธ.ค.2559

160,000

จำนวน มูลค่ำทุนวิจัยในปี มูลค่ำทุนวิจัยของ
นักวิจัย กำรศึกษำ (บำท) อำจำรย์ในหลักสูตรใน
(คน)
ปีกำรศึกษำ (บำท)

2

494,0000

345,800

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
ตำรำงที่ 3.19 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN7
เกณฑ์
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

1

2

คะแนน
3 4 5

6

7
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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 เมื่อมีคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งครบถ้วน
สำมำรถยื่นขอรับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
ระดับชำนำญกำร ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติกำรมำแล้ว ดังนี้
1) วุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
2) วุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
3) วุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ดำรงตำแหน่งระดับชำนำญกำรมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
7.2 มีกำรพิจำรณำ และกำรสื่อสำรกระบวนกำรในกำรสรรหำ กำรคัดสรร กำรแต่งตั้ง และกำรเลือ่ นขั้น
Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and communicated
หลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรสำยสนับสนุน มีดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคล
ประกอบด้วยคณะกรรมกำร จำนวน 3-5 คนดังนี้
1.1 ผู้บังคับบัญชำระดับรองอธิกำรบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำดังกล่ำว เป็นประธำนกรรมกำร
1.2 ผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำภำควิชำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้บังคับบัญชำดังกล่ำว เป็นกรรมกำร
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมกำร
2. กำหนดภำระงำนของตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งทีใ่ ช้ใน
กำรสรรหำและคัดเลือก
3. ดำเนินกำรสรรหำคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั่วไปและดำเนินกำร
คัดเลือกตำมวิธีกำร ดังนี้
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3.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ
3.2 สอบสัมภำษณ์ตำมแบบประเมินทีม่ หำวิทยำลัยกำหนด
เกณฑ์กำรตัดสิน ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ
สอบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิ สอบสัมภำษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ
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7.3 มีกำรระบุ และประเมินสมรรถนะหลักของบุคลำกรสำยสนับสนุน Competences of support staff are identified and evaluated
มหำวิทยำลัยได้ประกำศคุณลักษณะในหน้ำทีข่ องบุคลำกรสำย
สนับสนุนไว้อย่ำงชัดเจน สำหรับกำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำร ได้แก่ ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ
ดังนี้
1. จริยธรรม หมำยถึง กำรดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสมทั้งตำมกฎหมำย คุณธรรม
จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ
และจรรยำบรรณบุคลำกร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
2. มุ่งเน้นผู้รับบริกำร หมำยถึง ควำมตั้งใจและควำมพยำยำมในกำร
ให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ ำติดต่อ
3. กำรทำงำนเป็นทีม หมำยถึง ควำมตั้งใจที่จะทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่น
เป็นส่วนหนึง่ ของทีมงำน หน่วยงำนหรือสถำบันรวมทั้งควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงและรักษำสัมพันธ์ภำพกับสมำชิกในทีม
4. ควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ หมำยถึง ควำมสนใจใฝ่รู้ สั่งสม
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนือ่ ง จนสำมำรถประยุกต์ใช้
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ เข้ำกับกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
5. กำรม่งผลสัมฤทธิ์ หมำยถึง ควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ให้ดีหรือให้เกินมำตรฐำนที่มอี ยู่ กำรสร้ำงพัฒนำผลงำนหรือ
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กระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยที่ยำก และท้ำทำย ชนิดทีอ่ ำจไม่
เคยมีผู้ใดสำมำรถกระทำได้มำก่อน
นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรสำยสนับสนุน ดังนี้
1) รอบกำรประเมิน ให้ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรปีละ
2 รอบ ตำมปีงบประมำณ ดังนี้
1.1 ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม - 31 มกรำคม
1.2 ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ - 31 กรกฎำคม
2) องค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนค่ำน้ำหนักในกำรประเมิน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน สัดส่วนค่ำน้ำหนักในกำรประเมิน ร้อย
ละ 80
2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร ส่วนค่ำน้ำหนักในกำรประเมิน
ร้อยละ 20
3) กำรกำหนดระดับผลกำรประเมิน แบ่งระดับผลกำรประเมิน
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100
ระดับดีมำก คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89
ระดับดี
คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79
ระดับพอใช้ คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่ำนกำรประเมิน และไม่ได้รับกำรพิจำรณำเพิ่ม
ค่ำจ้ำง คะแนนน้อยกว่ำร้อยละ 60
4) ระดับกำรประเมิน กำหนดให้มีกำรประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับที่ 1 กำรประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมกำรของ
ภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำภำควิชำ และต้องมีผู้บังคับบัญชำ
ชั้นต้นเป็นกรรมกำร
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4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติรำชกำรระดับคณะหรือหน่วยงำน
4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลประเมินกำรปฏิบตั ิ
รำชกำรระดับมหำวิทยำลัย โดยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมิน
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรสำยสนับสนุน ดังนี้
1) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะด้ำนกำรบริหำร (Managerial
Competency)
3) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะด้ำนวิชำชีพ (Functional
Competency) ให้เลือกตำมพจนำนุกรมสรรถนะของมหำวิทยำลัย
บุคลำกรสำยสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จำนวน 5 ข้อ และ
ข้อ 3) จำนวน 3 ข้อ
บุคลำกรสำยสนับสนุนทีด่ ำรงตำแหน่งผู้บริหำร ให้ประเมินสมรรถนะ
ข้อ 1) จำนวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวม
จำนวน 3 ข้อ
กำรประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตำมลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรสำยสนับสนุน
7.4 มีกำรอบรม และพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อให้สำมำรถทำงำนได้ตำมสมรรถนะหลักที่กำหนดไว้
Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfill them
หน่วยงำนที่เป็นผู้รับผิดชอบกำรอบรมและพัฒนำของบุคลำกรสำย
สนับสนุน คือบริหำรงำนบุคคล งำนนโยบำยและกำรบริหำร กองกำร
บริหำรและกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี กำหนดนโยบำย

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
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รำยกำรหลักฐำน
พืน้ ที่สำหรับกำรพัฒนำ
และแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมยุทธศำสตร์ของวิทยำเขตสุรำษฎร์
ธำนี ดังนี้
- โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุน
- โครงกำรพัฒนำบุคคลำกรนอกสถำนที่
- กำรสนับสนุนงบประมำณ เพื่อพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (ตำม
ควำมต้องกำรของบุคลำกร)
- โครงกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์บคุ ลำกร
- โครงกำรส่งส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (กำรขอตำแหน่ง/
กำรศึกษำต่อ)
- กระตุ้นให้บคุ ลำกรสำยสนับสนุนจัดทำแผนควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรอื่นๆ ตำมควำมต้องกำรของคณะ/
หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี มีกำรจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำสมรรถนะเฉพำะทำงของบุคลำกรสำยสนับสนุน
ทั้งแบบกำรฝึกอบรมและพัฒนำเฉพำะทำงให้กับรำยบุคคล แบบรำย
กลุ่มตำมสำยงำน และแบบรวมที่ทุกคนต้องเข้ำฝึกอบรม
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ไม่มีกำรกำหนด
ชั่วโมงกำรเข้ำร่วมอบรม เนือ่ งจำกบำงโครงกำรเป็นกำรอบรมเฉพำะ
กลุ่ม ซึ่งอำจไม่เหมำะสมกับบุคลำกรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของ
กิจกรรมที่จัดโดยภำพรวมบุคลำกรทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำร่วมได้ จะเป็น
โครงกำรภำคบังคับที่ให้บุคลำกรต้องเข้ำร่วม โดยบุคลำกรได้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของบุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งหมด
7.5 มีกำรนำกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนมำใช้เพื่อจูงใจ และสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนวิจัย และด้ำนบริกำรวิชำกำร
Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มีกำรนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
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มำใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ โดยมีกำรประเมินผลผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรสำยสนับสนุน ตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่
กำหนดไว้ เพื่อนำผลประเมินกำรปฏิบัติงำนไปใช้ในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทน และมีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงควำมยินดีแก่
บุคลำกรผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มคี วำม
ประพฤติ กำรปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยำบรรณ
ปฏิบัติงำนด้วยควำมอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นทีย่ อมรับของบุคคล
ในส่วนรำชกำรและสังคม วิทยำเขตฯ จึงได้จดั ช่อดอกไม้แสดงควำม
ยินดีและมอบให้บุคลำกรดีเด่นเป็นประจำอย่ำงต่อเนือ่ งทุกๆ ปี
นอกจำกนี้ได้มีกำรนำผลประเมินกำรปฏิบัติงำนไปใช้ในกำรวำง
แผนกำรฝึกอบรมและพัฒนำสมรรถนะของบุคคลำกรสำยสนับสนุน
เช่นกัน
ควำมพึงพอใจทีม่ ีต่อบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรสำยสนับสนุน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ประจำปี
กำรศึกษำ 2558 อยู่ในระดับ 3.93

รำยกำรหลักฐำน

พืน้ ที่สำหรับกำรพัฒนำ
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ตำรำงที่ 3.21 จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน
บุคลำกรสำยสนับสนุน
บุคลำกรห้องสมุด
บุคลำกรศูนย์สนเทศ
บุคลำกรวิทยำลัยชุมชน
บุคลำกรกองบริหำร

ม.3 ลงไป
0
0

ม.6/ปวช./ปวส.
0
0

วุฒิกำรศึกษำ
ป.ตรี
3
9

0

7

46

Total

ป.โท
1
1

ป.เอก
0

4
10

8

0

61
78

บุคลำกรสำยสนับสนุน
บุคลำกรกองวิชำกำรและพัฒนำนักศึกษำ
บุคลำกรห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
รวม

ม.3 ลงไป
0
0

ม.6/ปวช./ปวส.
0
0

วุฒิกำรศึกษำ
ป.ตรี
29
16

ป.โท
6
3

ป.เอก
0
1

Total
35
20
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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 wellbeing.
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ผลกำรประเมินตนเอง
ตำรำงที่ 3.22 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN8
เกณฑ์
1
8.1 The student intake policy and admission criteria
are defined, communicated, published, and up-to-date
[1]
8.2 The methods and criteria for the selection of
students are determined and evaluated [2]
8.3 There is an adequate monitoring system for
student progress, academic performance, and
workload [3]
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student
competition, and other student support services are
available to improve learning and employability [4]
8.5 The physical, social and psychological
environment is conducive for education and research
as well as personal well-being [5]
Overall opinion

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 8
ตำรำงที่ 3.23 ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN8
ผลกำรดำเนินงำน
รำยกำรหลักฐำน
พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date
หลักสูตรมีกำรกำหนดนโยบำยในกำรรับนักศึกษำอย่ำงชัดเจน 3
ระบบ คือ ระบบกำรรับตรงและโควตำพิเศษทีม่ หำวิทยำลัยดำเนินกำร
ระบบกำรรับบุคคลเพือ่ เข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำในระบบกลำง
(Admission) และระบบวิธีพิเศษซึ่งดำเนินกำรโดยวิทยำเขต ได้แก่
โครงกำรเยำวชนร่มศรีตรัง โครงกำรตั้งใจดีมีทเี่ รียน โครงกำรเพชร
นครินทร์ และโครงกำรเส้นทำงอำชีวะสู่รั้วสงขลำนครินทร์ ซึง่ ได้มกี ำร
ประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำไปตำมโรงเรียนต่ำงๆทั่วประเทศ และ
มีกำรดำเนินกำรโรดโชว์ไปยังโรงเรียนต่ำงๆในภำคใต้ด้วย โดยจะมี
กำรปรับปรุงข้อมูลทุกปี
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
มีกำรกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ กำรสอบสัมภำษณ์โดยอำจำรย์ใน
หลักสูตรโดยจะมีกำรทบทวนวิธกี ำรดำเนินงำนและยืนยันเกณฑ์กำร
รับนักศึกษำทุกปี

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload
ระบบติดตำมกำรพัฒนำกำรเรียน คือ ระบบ SIS มีระบบกำร Lock
กำรลงทะเบียนสำหรับนักศึกษำที่เรียนอ่อน คือ ได้เกรดต่ำกว่ำ 2.00
(Critical)
มีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ มีกำรจัดโครงกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำพบ
นักศึกษำ หลักสูตรมีกำรวัดประสิทธิภำพของนักศึกษำที่เข้ำเรียนใน
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ทุกโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำอย่ำงต่อเนือ่ ง

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are available to improve learning and employability
หลักสูตรมีกำรทำกิจกรรมเสริมสูตรโดยจัดผ่ำนรำยวิชำกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยในปีศึกษำที่ผ่ำนมำ มีกิจกรรมหลักสูตร 2 โครงกำรคือ
โครงกำรลูกพระบิดำรู้ค่ำกำรออม ปลูกฝังให้นอ้ งพอเพียง และ
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ตำมแบบ BBL ตอน Library have life
หลักสูตรมีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อแนะนำควำมรู้และเตรียมควำม
พร้อมในกำรประกอบวิชำชีพบัญชีในอนำคตโดยนักศึกษำสำมำรถ
ขอรับคำปรึกษำเป็นรำยกลุ่มหรือรำยบุคคลได้และยังมีกำรเชิญ
วิทยำกรมำจำกภำยนอก เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจริยธรรม
ในด้ำนกำรประกอบอำชีพผ่ำนโครงกำรจริยธรรมทำงกำรบัญชีและกำร
นำไปใช้ได้จริง
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as personal well-being
กระบวนกำรในกำรดูแลนักศึกษำ ให้คำปรึกษำ จัดสวัสดิกำรด้ำน
สุขภำพ ดำเนินงำนโดยงำนพัฒนำนักศึกษำ กองวิชำกำรและกำร
พัฒนำนักศึกษำ เป็นกำรดำเนินงำนแบบรวมศูนย์บริกำร ประสำน
ภำรกิจ สนับสนุนกิจกรรม non – academic ให้นักศึกษำทั้ง 2
คณะ ได้แก่ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม คณะศิลป
ศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร โดยมีโครงสร้ำงงำนตำมภำรกิจ ดังนี้
ด้ำนให้คำปรึกษำ
หน่วยบริกำรให้คำปรึกษำและพัฒนำนักศึกษำ
บริกำรให้คำปรึกษำ
เมื่อไม่สบำยใจ มีปัญหำ วิตกกังวล ทั้งเรื่องควำมรัก กำรเรียน
กำรปรับตัว ครอบครัว เพื่อนและอื่นๆอีกมำกมำย กำลังหำทำงออก
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ต้องกำรคนช่วยคิด มีขั้นตอนกำรรับบริกำรดังนี้
ขันตอนกำรรับคำปรึกษำ
1. เลือกช่องกำรรับบริกำร
–
Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.)
–
E-mail : thidarat.w@psu.ac.th
–
Facebook : งำนพัฒนำนักศึกษำ
–
โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118
–
มำพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งำนพัฒนำนักศึกษำ กอง
วิชำกำรฯ
2. บอกเล่ำปัญหำเพื่อสำรวจปัญหำที่เกิดขึน้
3. ให้คำปรึกษำตำมหลักวิชำกำร
4. น้องๆเข้ำใจปัญหำของตนเอง
5. วำงแผนแก้ปัญหำ
6. ติดตำมผลกำรให้คำปรึกษำ
บริกำรสำรสนเทศ
งำนพัฒนำนักศึกษำ มีบริกำรข้อมูลให้ควำมรู้ต่ำงๆทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่น้องๆทั้งในเรื่องของกำรศึกษำ กำรใช้ชีวิต อำชีพและกำร
ดำรงชีวิตในสังคม ช่องทำงกำรให้บริกำรมีดังนี้
–
บอร์ดประชำสัมพันธ์
–
Facebook กลุ่มงำนพัฒนำนักศึกษำ
–
โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118
–
มำพบพี่ด้วยตนเอง ที่งำนพัฒนำนักศึกษำ
บริกำรแนะแนวศึกษำต่อ
1. เลือกช่องทำงรับบริกำร
–
บอร์ดประชำสัมพันธ์

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
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–
Facebook กลุ่มงำนพัฒนำนักศึกษำ
–
โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118
กำรดูแลให้คำปรึกษำอย่ำงใกล้ชดิ โดยระบบหอพัก จัดให้มี
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำหอพัก เพื่อให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษำแก่
นักศึกษำภำยในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพี่ดูแลน้อง โดยมี
คณะกรรมกำรนักศึกษำประจำแต่ละหอพัก หอพักละ 5 คน คอยดูแล
ให้คำปรึกษำเบื้องต้น
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
จัดให้มีกิจกรรมโครงกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพ จำแนกเป็น
3 ด้ำน ได้แก่ รณรงค์ ป้องกัน รักษำและฟื้นฟู
ด้ำนบริบทสังคม

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
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ตำรำงที่ 3.24 จำนวนรับนักศึกษำแรกเข้ำ
ปีกำรศึกษำ
2558
2559
2560
2561

จำนวนนักศึกษำ (คน)
จำนวนรับ
40
40
50
60

จำนวนผู้สมัคร

จำนวนเข้ำสอบสัมภำษณ์

จำนวนลงทะเบียนเรียนจริง
28
18
16
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
ตำรำงที่ 3.25 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN9
เกณฑ์
1
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

2

คะแนน
3
4
5

6

7
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ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN9
ตำรำงที่ 3.26 ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN9
ผลกำรดำเนินงำน
รำยกำรหลักฐำน
พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ
ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
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 ดำเนินกำรโดยวิทยำเขต ภำยใต้
รวมศูนย์บริกำรประสำนภำรกิจ โดยสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ทรัพยำกร
กำรเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และบริษัทจำลองศรีตรัง
สำหรับกำรจัดห้องเรียนของแต่ละวิชำ หลักสูตรมีส่วนร่วมในกำร
กำหนดขนำดของห้องเรียนและสือ่ โสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
ในกำรเรียนกำรสอนในแต่ละรำยวิชำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ ทั้งนีศ้ ูนย์สนเทศและกำรเรียนรู้ได้ทำกำร
ตรวจสอบควำมพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็น
ประจำทุกวันในช่วงเช้ำก่อนเริ่มเรียนและช่วงเที่ยง พร้อมทั้งได้
ตรวจสอบและจัดซือ้ โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ชำรุด โดยมีกำร
วำงแผนจัดซือ้ เป็นรำยปี โดยนำข้อมูลกำรเปิดห้องเรียนกับจำนวน
นักศึกษำที่เพิ่มในแต่ละปีมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรวำงแผนกำรจัดซื้อ
และทดแทน
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research
อำจำรย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในกำรเสนอรำยชือ่ หนังสือที่
จำเป็นต้องใช้ในกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่หลักสูตรเปิดสอน
โดยกำหนดให้อำจำรย์ประจำหลักสูตรส่งรำยชือ่ หนังสือให้แก่
ห้องสมุด ภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี เพื่อทำงห้องสมุดได้มีกำร
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ผลกำรดำเนินงำน
รำยกำรหลักฐำน
พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ
จัดซือ้ จัดจ้ำงตำมควำมต้องกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตรต่อไป
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research
ทำงหลักสูตรใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรทำง
ภำษำ และบริษัทจำลองที่มอี ยู่ในวิทยำเขต โดยปัจจุบันมีหอ้ งทำง
ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษำได้จำนวน
ครัง้ ละ 300 คน และปฏิบตั ิกำรทำงภำษำ จำนวน 2 ห้อง รองรับ
นักศึกษำได้จำนวน ครั้งละ 110 คน

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม

- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรในกำรวำงแผนกำรเปิด
รำยวิชำ หลักสูตรมีส่วนร่วมในกำรกำหนดขนำดของห้องเรียนและ
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น ต้องใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนในแต่ละรำยวิชำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ
- บริษัทจำลอง ทำงหลักสูตรได้มีกำรเปิดศูนย์กำรเรียนรู้ทำงกำร
บริหำรธุรกิจภำยใต้ชื่อ “บริษัทจำลอง ศรีตรังนครินทร์” โดยให้
นักศึกษำทุกชั้นปีมสี ่วนร่วมในกำรบริหำรบริษัทจำลอง โดย
นักศึกษำมีกำรแบ่งแผนกในกำรบริหำรเสมือนกำรตั้งบริษัทจริง
ประกอบด้วย แผนกจัดซือ้ แผนกคลังสินค้ำ แผนกกำรตลำด
แผนกขำย แผนกน้ำดื่ม แผนกกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เป็นต้น
ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณำจำรย์ในหลักสูตร และหลักสูตรได้มี
กำรบูรณำกำรรำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนเข้ำร่วมกับบริษัท
จำลอง เพื่อให้นักศึกษำมีส่วนร่วม และเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง
มำกที่สดุ ในกำรบริหำรจัดกำรทำงธุรกิจ ทำงหลักสูตรได้มีกำร
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ผลกำรดำเนินงำน
รำยกำรหลักฐำน
พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ
จัดทำคำของบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมของ
นักศึกษำ
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research
ทำงหลักสูตรได้มีกำรเสนอโปรแกรมสำเร็จรูปให้กับศูนย์
สำรสนเทศติดตัง้ ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนของหลักสูตร อย่ำงเช่น โปรแกรมวิเครำะห์ทำงสถิติ
SPSS เป็นต้น
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented
- ทำงหลักสูตรได้ให้ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำเนินกำร
ตรวจสอบควำมเรียบร้อยและควำมปลอดภัยของอุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอนก่อนเริ่มเรียนในแต่ละคำบเรียนเพื่อควำมปลอดภัยของ
อำจำรย์และนักศึกษำ
- ทำงหลักสูตรได้ให้แม่บ้ำนมีกำรทำควำมสะอำดห้องเรียนก่อน
เริ่มเรียนทุกในทุกคำบเรียน
- ทำงหลักสูตรมีกำรจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษำได้ออก
กำลังกำยเพื่อสุขภำพที่แข็งแรง เช่น กำรจัดแข่งขันกีฬำสีภำยใน
หลักสูตร และกำรสนับสนุนให้นกั ศึกษำไปออกกำลังกำยในบริเวณ
สถำนที่ออกกำลังกำยตำมที่ศนู ย์กีฬำของวิทยำเขตได้เอือ้ อำนวย
สถำนที่ให้

ข้อมูลทีต่ ้องกำรเพิ่มเติม
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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
ตำรำงที่ 3.27 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN10
เกณฑ์
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to
curriculum design and development [1]
10.2 The curriculum design and development process is
established and subjected to evaluation and enhancement [2]
10.3 The teaching and learning processes and student
assessment are continuously reviewed and evaluated to
ensure their relevance and alignment [3]
10.4 Research output is used to enhance teaching and
learning [4]
10.5 Quality of support services and facilities (at the library,
laboratory, IT facility and student services) is subjected to
evaluation and enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic
and subjected to evaluation and enhancement [6]
Overall opinion

1

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 10
ตำรำงที่ 3.28 ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN10
ผลกำรดำเนินงำน

รำยกำร
หลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำร
พัฒนำ

ข้อมูลที่
ต้องกำร
เพิ่มเติม

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินกำร
ปรับปรุงหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งในกำรปรับปรุง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดย
เป้ำประสงค์หลักเพื่อผลิตนักบัญชีมืออำชีพ มีควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนทำงวิชำชีพมีควำมเชี่ยวชำญในกำรวำงแผน
วิเครำะห์และนำเสนอข้อมูลธุรกิจอย่ำงถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อ
เวลำ สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลได้เฉียบคม
ดังนั้นกระบวนกำรในกำรปรับปรุงหลักสูตร ได้มีกำรรวบรวม
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
นักศึกษำปัจจุบันทุกชั้นปี หัวหน้ำงำนในสถำนประกอบกำรที่
นักศึกษำไปฝึกงำนและสหกิจศึกษำ อำจำรย์ประจำหลักสูตร
และอำจำรย์พิเศษ มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ทั้งนี้
หลักสูตรมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ นำข้อมูล
ต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรประชุมนักศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และผลกำรประเมินกำรฝึกงำนและสหกิจศึกษำจำกสถำน
ประกอบกำร โดยนำข้อมูลดังกล่ำวประชุมหำรือเพื่อพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน หรือ กำรบริหำรหลักสูตรอย่ำงต่อเนือ่ ง
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and
enhancement
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กำหนดวิธีกำรปรับปรุงหลักสูตร
ที่ชัดเจน ตลอดจนได้ปรับปรุง กระบวนกำรดังกล่ำวเป็นระยะ
ตำมผลกำรประเมินหรือควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรปรับปรุง หลักสูตรฯ คณะกรรมกำรปรับปรุง
หลักสูตร คณะกรรมกำรประจำคณะ คณะกรรมกำรวิชำกำร
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี คณะกรรมกำรสภำวิทยำเขตสุรำษฎร์
ธำนี สภำมหำวิทยำลัย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ สภำวิชำชีพบัญชี ตำมลำดับ 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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หลักสูตรฯ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยร้อย
ละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยจะ
ประเมินว่ำ วิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลสอดคล้อง
เหมำะสมเพียงไรกับรำยวิชำ และสอดคล้องเหมำะสมเพียงไร
กับ ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning
Outcomes) พร้อมทั้งให้ขอ้ คิดเห็นในรำยวิชำ โดยผลกำรทวน
สอบและข้อเสนอแนะจำกรำยวิชำต่ำงๆ จะมีกำรสรุปเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรรับทรำบและพิจำรณำ
เสนออำจำรย์ผสู้ อนเพื่อนำข้อควำมคิดเห็นดังกล่ำว มำใช้ใน
กำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ สนับสนุนให้อำจำรย์ผู้สอนนำ
ผลกำรวิจัยของตนและอำจำรย์ในหลักสูตรมำเป็นแนวทำงใน
กำรทำงำนวิจัยในรำยวิชำสหกิจศึกษำ โดยงำนวิจัยของ
อำจำรย์ในหลักสูตรถูกใช้เป็นตัวอย่ำงในเรื่องกำรกำหนดหัวข้อ
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
กำรกำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดหำ
และกำรบำรุงรักษำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของคณะศิลปศำสตร์
และวิทยำกำรจัดกำร ในส่วนทีส่ มั พันธ์กับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ประกอบด้วย
กำรจัดกำรห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หอบรรณสำรสนเทศ ทั้งนี้ทำงคณะศิลปศำสตร์
และวิทยำกำรจัดกำรและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรต่ำงๆ ให้สัมพันธ์กับงบประมำณและทรัพยำกร
บุคคล รวมถึงเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่
สำมำรถใช้
ร่วมกันระหว่ำงหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดในคณะฯ
ทั้งนี้ ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะฯได้มีกำรจัดทำแบบประเมิน
ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มตี ่อกำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ และกำรจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ โดยผล
ประเมินในภำพรวมอยู่ใน ระดับดีมำก (3.75) และผลกำร
ประเมิน ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้มกี ำรนำเสนอในที่ประชุ เพื่อ
ดำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ต่อไป
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and
enhancement
สำหรับระบบและกลไกในกำรได้มำซึ่งข้อคิดเห็นของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียในกำรปรับปรุงหลักสูตรนั้น ทำงหลักสูตรได้วิเครำะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมวิธี Stakeholder’ Needs Analysis เป็นกำร
วิเครำะห์ Power และ Impact ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่
โดยหลังจำกเก็บข้อมูลจำกผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสียแล้ว ได้นำ
ข้อคิดเห็นต่ำงๆ มำปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและพัฒนำหลักสูตร
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
ตำรำงที่ 3.29 ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN 11
เกณฑ์
1

2

คะแนน
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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11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement
11.1.1 อัตรำกำรจบ
ฝ่ำยทะเบียน
นักศึกษำรหัส 58 รุ่นแรกมีจำนวน วิทยำเขตสุรำษฎร์
26 คน สำเร็จกำรศึกษำ 22 คนหรือร้อย ธำนี
ละ 84.6
11.1.2 อัตรำกำรตกออก
สำมำรถแสดงข้อมูลกำรตกออกใน
ปีกำรศึกษำ 2561 ได้ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 ไม่มีนักศึกษำเนือ่ งจำกงดรับ
ชั้นปีที่ 2 มี 16 คนลำออก 1 คน
คงเหลือ 15 คน
ชั้นปีที่ 3 มี 16 คน ไม่มตี กออก
คงเหลือ 16 คน
ชั้นปีที่ 4 มี 26 คนสำเร็จกำรศึกษำและ
เข้ำรับปริญญำปี 2561 จำนวน 22 คน
เป็นนักศึกษำตกค้ำง 4 คน
11.1.3 หลักสูตรคู่เทียบ
1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบัญชี คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement
11.2.1 ระยะเวลำในกำรจบ: 4 ปี
มคอ.3
11.2.2 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
ฝ่ำยทะเบียน
นักศึกษำเพื่อให้จบตำมเกณฑ์เวลำที่
วิทยำเขตสุรำษฎร์
กำหนด:
ธำนี
หลักสูตรมีกำรติดตำมเพือ่ ให้
นักศึกษำสำเร็จกำรศึกษำภำยใน
ระยะเวลำ 4 ปี ดังนี้
1) ระดับหลักสูตร: มีระบบอำจำรย์
ที่ปรึกษำตรวจสอบผลกำรเรียน
GPA รำยวิชำตกค้ำงของ
นักศึกษำแต่ละชั้นปี รำยงำนต่อ
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร เพื่อส่งต่อข้อมูลให้
เจ้ำหน้ำที่คณะฯ ตรวจสอบและ
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แจ้งสำขำทีเ่ กี่ยวข้องให้เปิด
เงื่อนไขกำรลงทะเบียนรำยวิชำ
ตกค้ำง ให้นักศึกษำตกค้ำงมี
สิทธิลงทะเบียนตำมระบบ
2) ระดับสำขำวิชำและคณะ:
- กรณีปกติ: สำขำวิชำจะ
รวบรวมข้อมูลรำยวิชำตกค้ำง
จำกแต่ละหลักสูตร แจ้งต่อ
คณะฯ เพือ่ ดำเนินกำรสั่งกำรให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเปิด
รำยวิชำตำมแผนกำรเรียนปกติ
ในแต่ละภำคกำรศึกษำ และ
- กรณีพิเศษ: หำกนักศึกษำ
ตกค้ำงในรำยวิชำที่ปดิ ไปแล้วใน
หลักสูตรเก่ำ หัวหน้ำสำขำวิชำ
จะขอควำมอนุเครำะห์ให้
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำนั้นๆ
เปิดสอนรำยวิชำดังกล่ำวในช่วง
ภำคฤดูร้อน
3) ระดับวิทยำเขต (ฝ่ำยทะเบียน): ฝ่ำย
ทะเบียนจะดำเนินกำรสำรวจรำยวิชำ
ตกค้ำงโดยประชุมร่วมกับอำจำรย์ที่
ปรึกษำและนักศึกษำชั้นปีที่ 4 ในแต่ละ
หลักสูตรในต้นภำคกำรศึกษำที่ 1 เพื่อ
สรุปรำยวิชำตกค้ำง เพื่อนำข้อมูลไป
วำงแผนเปิดรำยวิชำให้ครบถ้วนตำม
แผนกำรเรียนในภำคกำรศึกษำที่ 2 ต่อไป
11.2.3 หลักสูตรคู่เทียบ
1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบัญชี คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement
11.3.1 อัตรำกำรได้งำนทำของหลักสูตร
ยังไม่มขี ้อมูลส่วนนีเ้ นือ่ งจำก
นักศึกษำรุ่นแรกจะกลับมำซ้อมรับ
ปริญญำที่วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนีระหว่ำง
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วันที่ 1-3 กย. และหลักสูตรมีกำหนดจัด
โครงกำรพี่บัณฑิตบัญชีคืนถิ่นในวันที่ 31
สค.2562
11.3.2 ระบบติดตำมกำรได้งำนทำของ
บัณฑิต
1) ระดับหลักสูตร: สอบถำมข้อมูล
กำรได้งำนทำและรำยละเอียดงำนในไลด์
กลุ่มของหลักสูตร
2) ระดับวิทยำเขต: จัดระบบกำรแจ้ง
ข้อมูลกำรได้งำนทำใน website ของ
วิทยำเขต และให้นักศึกษำพริ้นมำเพื่อรับ
เข็มวิทยฐำนะในวันซ้อมรับปริญญำวันที่ 1
กันยำยน 2562
11.3.3 ระบบส่งเสริมกำรได้งำนทำของ
นักศึกษำ
1) ระดับหลักสูตร: อำจำรย์ใน
สำขำวิชำรวบรวมข้อมูลสำนักงำนสอบ
บัญชี และบริษัททำบัญชีที่น่ำเชื่อถือ เช่น
บริษัทสอบบัญชีระดับนำนำชำติ และส่ง
ข้อมูลผ่ำนระบบไลด์กลุ่มให้บัณฑิต
2) ระดับวิทยำเขต: จัดให้มตี ลำดนัด
พบแรงงำน กำรสัมภำษณ์งำนโดย
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
11.3.4 หลักสูตรคู่เทียบ
1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
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
เนื่องจำกหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตปี
2557 มิได้กำหนดให้รำยวิชำกำรวิจัย
ทำงกำรบัญชี เป็นวิชำชีพบังคับ แต่
กำหนดให้เป็นวิชำชีพเลือก ทำให้ไม่มี
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ข้อมูลคุณภำพและปริมำณงำนของ
นักศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม หลักสูตร
ปรับปรุง 2562 ได้กำหนดให้รำยวิชำ
ดังกล่ำวเป็นวิชำชีพบังคับเรียบร้อยแล้ว
11.4.2 หลักสูตรคู่เทียบ
1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบัญชี คณะกำรบัญชีและกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for
improvement
11.5.1 กำรประเมินควำมพอใจของผูม้ ี
รำยงำนสรุปผล
ส่วนได้เสีย
กำรฝึกงำนของ
1) มีกำรประเมินควำมพอใจผู้มสี ่วนได้
นักศึกษำ
เสีย และรับคำแนะนำมำปรับปรุง
หลักสูตรตำมควำมเหมำะสมจำนวน 3
ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1: รับข้อมูลจำกรำยงำนกำร
ฝึกงำนและสหกิจของนักศึกษำทีไ่ ด้รับกำร
ประเมินจำกสถำนประกอบกำรหลังเสร็จ
สิ้นกำรฝึกงำน
ครั้งที่ 2: สอบถำมควำมคิดเห็นสถำน
ประกอบกำรโดยใช้ระบบไลด์ ผ่ำนเจ้ำของ
สถำนประกอบกำรทีม่ ขี ้อมูลถึงแนวทำง
ทักษะ ควำมรู้ที่ตอ้ งกำรของบัณฑิตบัญชี
พันธ์ใหม่
ครั้งที่ 3: คณะฯ จัดประชุมร่วมผูม้ ีส่วนได้
เสียกับคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
ฝ่ำยวิชำกำรวิทยำเขตฯ เพือ่ สรุปทิศทำง
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในมุมมองผูม้ ีส่วนได้
เสีย และนำมำเขียน Program
Learning Outcome และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรปรับปรุงหลักสูตรปี 2562
11.5.2 ระบบและกลไกที่ชดั เจนในกำร
สอบถำมควำมพอใจให้ครบทุกกลุ่มแต่ละ
ปี
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ
ประชุมร่วมกันและจัดลำดับควำมสำคัญ
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ผลกำรดำเนินงำน

รำยกำรหลักฐำน

พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำ

ข้อมูลทีต่ ้องกำร
เพิ่มเติม

ของกลุ่มผู้มสี ่วนได้เสียต่อหลักสูตร
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
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
คัดเลือกทำบทำมเพื่อสัมภำษณ์เชิงลึก
11.5.3 หลักสูตรคู่เทียบ
1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบัญชี คณะกำรบัญชีและกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ตำรำงที่ 3.31 อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ
ปีกำรศึกษำที่
นักศึกษำเข้ำ
ศึกษำ

2558

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

28

จำนวนนักศึกษำคงเหลือ (คน)
2559
2560
2561

26
18

26
16
16

26
15
16

2562

15
16
11

จำนวน
นักศึกษำคงอยู่
(คน)

จำนวน
นักศึกษำที่
สำเร็จ
กำรศึกษำตำม
แผน (คน)

4
18
16
ชะลอรับ นศ.
11

22
-
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ตำรำงที่ 3.32 ภำวะกำรณ์ได้งำนทำของบัณฑิต
ปีกำร
ศึกษำ

ทั้งหมด

2557
2558
2559
2560
2561*

22

ได้งำนทำ

จำนวนบัณฑิต (คน)
ธุรกิจส่วนตัว/
ศึกษำต่อ
อำชีพอิสระ

ยังไม่ได้งำนทำ

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด
ลบ จำนวนทีศ่ ึกษำต่อ
(คน)

จำนวนบัณฑิตที่ได้งำน
ทำและประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว (คน)

อัตรำกำรได้งำนทำของ
บัณฑิต

0

หมำยเหตุ: *รอข้อมูลจำกกำรจัดโครงกำรพี่บัณฑิตบัญชีคืนถิ่นวันที่ 31 สิงหำคม 2562
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ตำรำงที่ 3.33 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณภำพบัณฑิต
ปีกำรศึกษำ
คุณธรรม
จริยธรรม

ควำมรู้

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ทักษะทำง
ทักษะ
ทักษะกำร
ปัญญำ
ควำมสัมพันธ์
วิเครำะห์เชิง
ระหว่ำงบุคคลและ
ตัวเลข กำร
ควำมรับผิดชอบ สื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

เฉลี่ยรวม

2557
2558
2559
2560
2561

หมำยเหตุ*รอข้อมูลจำกกำรจัดโครงกำรพี่บัณฑิตบัญชีคืนถิ่นวันที่ 31 สิงหำคม 2562
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บทที่ 4 กำรวิเครำะห์จดุ แข็ง จุดทีค่ วรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ
จุดแข็ง
1. อำจำรย์ในหลักสูตรมีศักยภำพด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ
2. อำจำรย์ในหลักสูตรมีทักษะกำรสื่อสำรและประสบกำรณ์สอนทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรบัญชีที่มีกำรสอนแบบทวิภำษำหลักสูตรแรกในภำคใต้

จุดที่ควรพัฒนำ
1. ควรมีอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่เป็นชำวต่ำงประเทศเพื่อทำให้หลักสูตรมีควำมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2. อำจำรย์ในหลักสูตรควรมีตำแหน่งทำงวิชำกำรเพรำะจะทำให้เข้ำถึงแหล่งทุนวิจัยได้มำกยิ่งขึ้น
3. ควรมีห้องปฏิบัติกำรทำงบัญชีและมีโปรแกรมสำเร็จรูปด้ำนบัญชีเพื่อให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติกำร

แนวทำงกำรพัฒนำ
อำจำรย์ในหลักสูตรควรผ่ำนกำรอบรมกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่องเพื่อพัฒนำและ
เพิ่มพูนทักษะในกำรสอน ควรมีกำรทำวิจัยแบบบูรณำกำรร่วมกับศำสตร์อื่นด้ำนบริหำรธุรกิจหรือที่
เกี่ยวข้องตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยร่วมกับสถำบันกำรศึกษำอื่นในระดับภูมิภำค ด้ำนกำรสรรหำ
บุคลำกรชำวต่ำงประเทศควรใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพ
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บทที่ 5 ข้อมูลพืน้ ฐำน (Common Data Set)
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชุดข้อมูล

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐำน

จำนวน จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
หลักสูตร -ระดับปริญญำตรี
(7)
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
-จำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งทั้งหมด
จำนวน จำนวนหลักสูตรที่จดั กำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง
หลักสูตร -ระดับปริญญำตรี
นอก
-ระดับ ป.บัณฑิต
ที่ตั้ง (6) -ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
จำนวน จำนวนนักศึกษำปัจจุบนั ทัง้ หมดทุกระดับกำรศึกษำ
นักศึกษ -จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี
ำ (6)
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก
จำนวน
จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมด รวมทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ ำนจริงและลำศึกษำต่อ
อำจำรย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
จำแนก
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
ตำม
-จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ตำแหน่ง
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
ทำง
-จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
วิชำกำร
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
และ
จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดทีด่ ำรงตำแหน่งอำจำรย์
คุณวุฒิ
กำรศึกษ -จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ
ำ (20)
-จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดทีด่ ำรงตำแหน่งผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ

ระดับหน่วยงำน
หลักสูตร คณะ
1
1

57
57

5

2
3
5
2
3
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ลำดับ
ชุดข้อมูล
ที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐำน

-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดทีด่ ำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดทีด่ ำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ
-จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ
คุณวุฒิ จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญำเอก
อำจำรย์ -ระดับปริญญำตรี
ประจำ
-ระดับ ป.บัณฑิต
หลักสูตร -ระดับปริญญำโท
(12)
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรทีม่ ดี ำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
-ระดับปริญญำตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
ผลงำน จำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ทำง
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
วิชำกำร สืบเนือ่ งจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
ของ
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
อำจำรย์ สืบเนือ่ งจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำง
ประจำ วิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
หลักสูตร ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
(20)
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556

ระดับหน่วยงำน
หลักสูตร คณะ

3

3

4
1
1
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ลำดับ
ชุดข้อมูล
ที่

55
56
57

58

59
60
61
62

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐำน
แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสทิ ธิบตั ร
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ไม่อยูใ่ นฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556 แต่
สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั ิและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่ อกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556
-ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร
-ผลงำนวิชำกำรรับใช้สงั คมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
-ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
-ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจด
ทะเบียน

63

-ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว

64

-ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ
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68

ระดับหน่วยงำน
หลักสูตร คณะ

1

1

106

ลำดับ
ชุดข้อมูล
ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐำน
ที่
69
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
70
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
71
-จำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รบั กำร
อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
หลักสูตร
72 กำรมี
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทงั้ หมด
73 งำนทำ -จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องกำรมีงำนทำ
ของ
ภำยใน 1 ปี หลังสำเร็จกำรศึกษำ
74 บัณฑิต -จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนทำภำยใน 1 ปีหลังสำเร็จ
(11)
กำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพอิสระ)
75
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ
76
-จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนทำก่อนเข้ำศึกษำ
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88

ระดับหน่วยงำน
หลักสูตร คณะ

-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจำ
อยู่แล้ว
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท
-จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร
-เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย)
-ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มตี ่อผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕)
ผลงำน จำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำ
ทำง
โททีไ่ ด้รบั กำรตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
วิชำกำร -จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
ของ
หนึ่ง
ผู้สำเร็จ -จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนือ่ งจำกกำร
กำรศึกษ ประชุมวิชำกำรระดับชำติ
ำระดับ
-จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนือ่ งจำกกำร
ปริญญำ ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่
โท (16) ไม่อยูใ่ นฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั ิและจัทำ
เป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วันทีอ่ อกประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสทิ ธิบตั ร
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล
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ลำดับ
ชุดข้อมูล
ที่
89

90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐำน

ระดับหน่วยงำน
หลักสูตร คณะ

TCI กลุ่มที่ 2
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่
ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั ิและ
จัดทำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์
ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏ
อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
-จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็น
วงรอบประเมิน)
ผลงำน จำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำ
ทำง
เอกทีไ่ ด้รบั กำรตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
วิชำกำร -จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนือ่ งจำกกำร
ของ
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ
ผู้สำเร็จ -จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนือ่ งจำกกำร
กำรศึกษ ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่
ำระดับ ไม่อยูใ่ นฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
ปริญญำ อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
เอก (15) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั ิและจัทำ
เป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วันทีอ่ อกประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสทิ ธิบตั ร
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ชุดข้อมูล
ที่
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ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐำน

-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่
ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั ิและจัทำ
เป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วันทีอ่ อกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏ
อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
-จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่
เป็นวงรอบประเมิน)
นั ก ศึ ก ษ จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)
ำ
-ระดับอนุปริญญำ
เต็มเวลำ -ระดับปริญญำตรี
เทียบเท่ -ระดับ ป.บัณฑิต
ำ
-ระดับปริญญำโท
(7)
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
จำนวน
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน
เงิน
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สนับสนุน -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
งำนวิจัย -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(24)
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน

ระดับหน่วยงำน
หลักสูตร คณะ

60.83
60.83

2,168,900

2,168,900
1,530,000
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ลำดับ
ชุดข้อมูล
ที่
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

151
152
153
154
155

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐำน
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนอำจำรย์ประจำทีป่ ฏิบตั งิ ำนจริง (ไม่นบั รวมผูล้ ำศึกษำต่อ)
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนนักวิจยั ประจำทีป่ ฏิบัตงิ ำนจริง (ไม่นบั รวมผูล้ ำศึกษำต่อ)
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนอำจำรย์ประจำทีล่ ำศึกษำต่อ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนนักวิจยั ประจำทีล่ ำศึกษำต่อ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจยั
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนือ่ งจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนือ่ งจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่
ไม่อยูใ่ นฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
สำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ระดับหน่วยงำน
หลักสูตร คณะ

1,530,000

5

5

4
1

1
1

1
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ระดับหน่วยงำน
ลำดับ
ชุดข้อมูล
ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐำน
ที่
หลักสูตร คณะ
156
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
157
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
158
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
159
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
160
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
161
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
162
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
1
นำนำชำติที่ไม่อยูใ่ นฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่ อกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
163
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
164
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
165
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1
166
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
1
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556
167
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
168
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
169
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1
170
ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร
171
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
172
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
173
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
174
ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รบั กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
175
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
176
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
177
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
178
ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
179
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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ระดับหน่วยงำน
ลำดับ
ชุดข้อมูล
ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐำน
ที่
หลักสูตร คณะ
180
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
181
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
182
ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุส์ ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน
183
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
184
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
185
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
186
ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
187
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
188
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
189
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
190
ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
191
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
192
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
193
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
194
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสือ่ อิเลคทรอนิกส์ online
195
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
196
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
197
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
198
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
199
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
200
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
201
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
202
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
203
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
204
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
205
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
206
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ
207
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
208
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
209
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
210
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
211
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

112

ลำดับ
ชุดข้อมูล
ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐำน
ที่
212
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
213
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
214
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รบั กำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
215
-กลุม่ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
216
-กลุม่ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
217
-กลุม่ สำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ระดับหน่วยงำน
หลักสูตร คณะ
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