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ค าน า 
 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการ
สอนระดับหลักสูตรโดยได้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA (ใช้เกณฑ์ AUN-QA) รายงาน
ฉบับนี้จัดท าขึ้นในฐานะรายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
 ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงานเป็นช่วงปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
– 31 กรกฎาคม 2562)  
 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานทั้งหมด 11 
เกณฑ์ (ใช้เกณฑ์ AUN-QA) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่แสดงให้เห็นมาตรฐานและคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ของหลักสูตร การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
                                                                 สิงหาคม 2562 
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บทที่ 1 สว่นน า 
 
1. ประวตัโิดยยอ่ของหลกัสตูร 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรภาษา การ
สื่อสารและธุรกิจ ซึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 โดยที่มีการเน้นการเรียนการสอนเนื้อหา
ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และธุรกิจ และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2551  ต่อมาในปี 2554 
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ของไทย (TQF) โดยรับนักศึกษารุ่นแรก
ในปี พ.ศ. 2555 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจอีก
ครั้ง โดยการปรับปรุงในครั้งนี้ได้มีการใช้ผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรเป็นฐาน ผลจากการวิจัยชิ้นนี้
แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรควรจะเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศเพียงภาษาเดียว โดยที่มีภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความต้องการ    
  ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการปรับหลักสูตรใหม่โดยเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวและมี
ความลุ่มลึกมากข้ึนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่เข้มแข็งมากขึ้นซึ่งจะท าให้นักศึกษา
สามารถต่อยอดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ เป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ที่เน้นภาษาอังกฤษเพียงภาษา
เดียวและมีรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (ESP) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในบริบทที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงมีรายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ ไว้ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน เป็นต้น   
  นอกจากนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 นี้ เริ ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก ในปีการศึกษา 2561 มี
นักศึกษาในหลักสูตรใหม่ ชั ้นปีที ่ 1 และ 2 จ านวน 150 และ 99 คน ตามล าดับ และนักศึกษาใน
หลักสูตรเดิม (ภาษา การสื่อการและธุรกิจ) ในชั้นปีที่ 3-4 จ านวน  127 และ 133 คนตามล าดับ รวม
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด   509  คน   มีจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวน 24 คน  
 
2. วตัถปุระสงค ์จดุเนน้ จุดเดน่ของหลกัสตูร 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)  จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบท
ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตที ่มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงมี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้น า มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีจิตสาธารณะ 
จุดเน้นของหลักสูตรคือมุ ่งพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษและสื่อสารในบริบทธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คือ การผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจได้อย่างดี และสามารถปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้อย่างหลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 ในส่วนของหลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรเก่า) จัดท า
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจทางธุรกิจ 
สามารถปฏิบัติงานในภาคธุรกิจได้ และผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ และมีคุณธรรมจริยธรรม  จุดเน้นของหลักสูตรคือการมุ่ง
พัฒนานักศึกษาให้ “เก่งภาษาอังกฤษ จีน และเข้าใจธุรกิจ”  
 จุดเด่นของหลักสูตรภาษา การสื่อสารและ ธุรกิจ คือการผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา
นอกเหนือจากภาษาแม่ คือภาษาอังกฤษ และภาษาจีนซึ่งถือเป็นภาษาที่มีความส าคัญมาก นอกจากนี้
นักศึกษาในหลักสูตรยังมีความรู้และความเข้าใจทางธุรกิจด้วย 
 
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
 

 
 

ภาพที ่1.1 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
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4. นโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจด าเนินจัดการบริหารหลักสูตรภายใต้นโยบายการ
ประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  
  โครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตร
เดิม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 โครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559) 

 
จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร    129  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร  

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป       32  หน่วยกติ 
                      1) กลุ่มวิชาภาษา      12  หน่วยกิต        
                     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   14  หน่วยกิต         
                  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        6  หน่วยกิต       
                      ข. หมวดวชิาเฉพาะ     85 หรอื 88  หน่วยกติ 
                     1) กลุ่มวิชาแกน        57   หน่วยกิต 
            2) กลุ่มวิชาชีพ        28 หรือ 31  หน่วยกิต 
    -  บังคับ        19  หน่วยกิต 
    -  เลือก         9 หรือ 12  หน่วยกิต 
                     ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี        6  หน่วยกติ 
                    ง.  ฝึกงาน/สหกจิ        3 หรอื 6  หน่วยกติ 
    -  ฝึกงาน         3  หน่วยกิต 
    - สหกิจศึกษา         6  หน่วยกิต 
 
 โครงสร้างหลักสูตรภาษาการสื่อสารและธุรกิจ (หลักสูตรเดิม ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2554) 

 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร                   140  หน่วยกิต 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       32    หน่วยกิต 
                      1) กลุ่มวิชาภาษา                      9    หน่วยกิต        
                     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   14 หน่วยกิต         
                  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           9    หน่วยกิต       
                      ข. หมวดวิชาเฉพาะ                          96   หน่วยกิต 
                     1) กลุ่มวิชาแกน                 63   หน่วยกิต 
                             - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                     24 หน่วยกิต 
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      - กลุ่มวิชาภาษาจีน                 18 หน่วยกิต     
         - กลุ่มวิชาภาษาไทย                     3   หน่วยกิต 
          - กลุ่มวิชาทางธุรกิจ                 18 หน่วยกิต               
            2) กลุ่มวิชาชีพ                             33    หน่วยกิต 
            2.1) วิชาชีพบังคับ                 24   หน่วยกิต 
                           - กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว            24   หน่วยกิต 
                           - กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ              24    หน่วยกิต 
                      2.2) วิชาชีพเลือก     จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หรือ 9 หน่วยกิต 
                     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวนไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
                    ง.  ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา *               3 หรือ 6 หน่วยกิต 
        - ฝึกงาน                 3 หน่วยกิต 
                      - สหกิจศึกษา 1         1  หน่วยกิต 
       - สหกิจศึกษา 2                            5 หน่วยกิต  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
      หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทั้ง 5 คนตาม
เกณฑ์ของ สกอ.  และมีอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าในสาขาวิชาจ านวน 24 คน 
 นักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจมีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
509 คน อัตราการรับเข้าและการส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรมีรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 

ปกีารศกึษาทีร่บัเข้า (ตัง้แตป่ี
การศกึษาที่เริม่ใชห้ลกัสูตร) 

จ านวนที่รบัเขา้ 
อตัราการส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาปกติ 

จ านวน ร้อยละ 
2551 52 45 86.54 
2552 96 70 72.9 
2553 65 61 93.8 
2554 158 134 84.8 
2555 119 94 78.99 
2556 118 87 73.73 
2557 153 102 66.66 
2558 144 113* 78.47 
2559 128 - - 
2560 105 - - 
2561 150 - - 

 



5 
 

* ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักศึกษารหัส 58 จ านวน 14 คน ฝึกงานใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2561 และนักศึกษาดังกล่าวจะฝึกงานเสร็จสิ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ท าใหไ้ม่
สามารถนับรวมนักศึกษากลุ่มนี้ในจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้  
 
 ศิษย์เก่า 
 งบประมาณ 
 สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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บทที่ 2 รายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
 
ตารางที ่1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์
ข้อที ่

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
(ตามเกณฑ์)  
 (ไม่ได้ตามเกณฑ์)  

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

 

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

ต าแหนง่ทางวชิาการ 
รายชือ่ 

และเลขประจ าตวัประชาชน 
(หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2554) 

ต าแหนง่ทางวชิาการ รายชือ่ 
และเลขประจ าตวัประชาชน 
(หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 

2559) 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 

สาขาวชิาตรง
หรอืสมัพนัธ์
กบัสาขาทีเ่ปดิ

สอน 

ตรง 
สมั 
พนัธ ์

1. รศ. สุชาดา  ทิพย์มนตรี* 

3 8015 00081 87 3 

1. รศ. สุชาดา  ทิพย์มนตรี* 
3 8015 00081 87 3 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 
2546 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 
2535 

  

2.  ผศ. รัชฎาภรณ์   จันทร์
อุดม* 
3800901068907 

2.  ผศ. รัชฎาภรณ์   จันทร์
อุดม* 
3800901068907 

Ph.D. (English as 
an International 
Language), 2553  
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 
2543 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 
2540 
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
รายชือ่ 

และเลขประจ าตวัประชาชน 
(หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2554) 

ต าแหนง่ทางวชิาการ รายชือ่ 
และเลขประจ าตวัประชาชน 
(หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 

2559) 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 

สาขาวชิาตรง
หรอืสมัพนัธ์
กบัสาขาทีเ่ปดิ

สอน 

ตรง 
สมั 
พนัธ ์

3. นายรภัสศักย์ เหตุทอง 
4 9399 00001 67 7 
 

3. นายรภัสศักย์ เหตุทอง 
4 9399 00001 67 7 
 

ศศ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ), 2556 
อบ. (ภาษาเยอรมัน), 
2545 

  

4. นางปิยนุช แก้วกสิ* 
3 9401 00286 68 9 

4. นางปิยนุช แก้วกสิ 
3 9401 00286 68 9 

ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ), 2556 
ศศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ), 
2538 
 

  

5 . นางสาวณปภ ั ช  ทอง
วิจิตร 
1 809900013 281 

5. นายชวาลิน  เพ่งบุญ* ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
เพื่อการสื่อสาร), 2548 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 
2543 

  

 
หมายเหตุ : * อาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑข์อ้ 1  จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑข์อ้ 2 คณุสมบตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

 เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง ผศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
.................................................................................... 
เกณฑข์อ้ 11  การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

เร่ิมเปิดหลักสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2551  และมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกจ านวน 2 คร้ัง 
 คือ ปรับปรุงหลักสูตร คร้ังที่ 1 ปี ในพ.ศ. 2554 ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ของไทย (TQF)  และ
ปรับปรุงหลักสูตรคร้ังที่ 2 ในปี พ.ศ. 2559    

ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 25...... 
ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

เกณฑข์อ้ 12 การด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงานเพือ่การประกนัคณุภาพหลกัสตูรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ 
ตารางที ่1.3 ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดชันบีง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน 

 เปน็ไป
ตามเกณฑ ์
 ไม่

เปน็ไปตาม
เกณฑ ์

เอกสารประกอบ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

ด าเนินการ  รายงานการ
ประชุม 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ด าเนินการ  มคอ. 2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

ด าเนินการ  มคอ. 3 และ 4 
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ดชันบีง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน 

 เปน็ไป
ตามเกณฑ ์
 ไม่

เปน็ไปตาม
เกณฑ ์

เอกสารประกอบ 

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

ด าเนินการ  มคอ. 5 และ 6 

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

ด าเนินการ  SAR 

ด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN QA 
 
(การเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือน าไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้) 
 
ระดบัการประเมนิ 
 เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
ต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑก์ารประเมนิ 7 ระดบั 
คะแนน ความหมาย คณุภาพและระดบัความตอ้งการในการพฒันา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เร่ิมด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นน า 
ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติ
ชั้นน า 
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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. 

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางที ่3.1 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN1 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ตารางที ่3.2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN1 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการ
พัฒนา 

ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university 
       หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททางธุรกิจ และสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตที ่มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึง
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู ้น า มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ท างานร่วมกับผู ้อื ่นได้ และมีจิต
สาธารณะ 
     การจัดท า ELOs ด าเนินการโดยการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการโดยยึดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นตัวตั้งซึ่งก าหนดขึ้น
ภายใต้เกณฑ์การเปิดหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยในการก าหนด  ELOs (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรได้ก าหนดตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร รวมถึงความต้องการของมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งต้องการสร้าง
สมรรถนะสากลให้กับบัณฑิต และสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง รวมถึงความต้องการของภูมิภาคที่ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษาเพื่อ
รองรับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นธุรกิจซึ่งมีความโดดเด่นในภูมิภาคภาคใต้ตอนบนของประเทศ 
ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการด้วยในการที่คณะมุ่งที่จะ
เป็นเสาหลักทางปัญญาของประเทศด้านการจัดการ ภาษา และการท่องเที่ยว ดังนั้นหลักสูตรจึงใช้
ความต้องการของมหาวิทยาลัย ภูมิภาค และคณะเป็นตัวตั้งต้นในการก าหนด ELOs เพื่อให้คณะ 
มหาวิทยาลัย รวมถึงประเทศได้บัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการ   

มคอ. 2   
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       ในการร่างหลักสูตรนั้น คณะกรรมการร่างหลักสูตรก าหนด ELOs โดยอาศัยกรอบที่ก าหนด
โดยสกอ.  และมหาวิทยาลัยซ่ึงก าหนดไว้ 5 ด้านของการเรียนรู้ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการ
พัฒนา 

ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes 
      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ครอบคลุมทั้งความรู้ และทักษะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขา (Subject specific) และ ความรู้และทักษะทั่วไปซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์มากยิ่งขึ้น โดยด้านความรู้และทักษะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้น หลักสูตรเน้นให้
บัณฑิตมีความรู้และทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ โดยปรากฎอยู่ใน ELOs ด้านความรู้ซึ่งมี
ทั้งหมด 5 ข้อ คือ ด้านความรู้ ข้อ 1-3 และ 5 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 1 (ตาม มคอ. 2 หน้า 52-55)  
      ส าหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ที่เกีย่วข้องกับทักษะและความรู้ทั่วไปซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น ครอบคลุมทั้งหมด 4 ด้านหลักๆ คือ  ด้านคุณธรรม (5 ข้อ)  ด้าน
ทักษะทางปัญญา (ข้อ1-5) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (5 ข้อ) และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ข้อ 2-4) (ตาม 
มคอ. 2 หน้า 52-55) 

มคอ. 2   

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
      Stakeholders ของหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจคือ มหาวิทยาลัย คณะ 
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และนายจ้าง โดย Stakeholders หลักคือ นายจ้างโดยเฉพาะใน
ภาคเอกชน ดังนั้นในการร่างหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรในรอบที่ผ่านมา นอกจากจะมีการท าวิจัย
ประเมินหลักสูตรแล้ว หลักสูตรได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น

 การส ารวจความ
ต้องการของ 
stakeholders 
ทุกกลุ่มที่
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ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาว่าคุณสมบัติ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่หลักสูตรคาดหวังสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อหลักสูตรและใช้ข้อมูลย้อนกลับจากสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด ELOs ของหลักสูตรด้วย 
 

เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจนและเป็น
ระบบ 
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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. 

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางที ่3.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN2 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ตารางที ่3.4 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN2  

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
      การจ ัดท  ารายละเอ ียดต ่างๆของหล ักส ูตรได้
ด าเนินการตามข้อก าหนดการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF 2) ตามที่สกอ. 
ก าหนด โดยมีรายละเอียดทุกส่วนครบถ้วน ประกอบด้วย 
8 หมวดตามข้อก าหนดคือ  
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์การสอน และการ
ประเมนิผล 
5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
6. การพัฒนาคณาจารย์ 
7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
      
     ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีที่สองที่ใช้หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2559  ได้มีการปรับโครงสร้างรายวิชา
หมวดการศึกษาทั่วไปใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

มคอ. 2   
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โดยเร่ิมใช้กับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป ทางหลักสูตรได้
มีการประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแจ้งข้อมูลการปรับ
โครงสร้างรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป และหลักสูตรมี
การประชุมทั้งสองภาคการศึกษาเพื่อให้มีการรายงานผล
การจัดการเรียนการสอน รวบรวมปัญหา และหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมถึงพิจารณาข้อมูลสะท้อน
กลับจากนักศึกษาจากระบบประเมินผลการสอนรายวิชา 
ซึ ่งอาจารย์ในหลักสูตรจะเป็น รับทราบข้อมูล เสนอ
แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกัน  
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
       หลักสูตรระบุรายละเอียดและข้อก าหนดของรายวิชา
อย่างชัดเจนและครบถ้วนตามข้อก าหนดใน มคอ. 3 และ 
4 ตามแบบฟอร์มของ สกอ. และมีการปรับปรุงในแต่ละ
ภาคการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้เรียนซึ่งสะท้อนผ่าน
ระบบการประเมินรายวิชา และตามการประเมินผลการ
เรียนการสอนของผู้สอนเอง เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความ
สมบูรณ์และสอดคล้องกับ ELOs มากขึ้น 

มคอ. 3และ4   

2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
       ข้อก าหนดต่างๆของรายวิชาทุกรายวิชาจะปรากฏ
เผยแพร่อยู ่ใน website ของมหาวิทยาลัยเพื ่อให้ 
stakeholders ทุกกลุ่มได้รับทราบเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตร ส าหรับนักศึกษาซึ่งเป็น stakeholder หลัก 
สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ่ยวกับรายละเอียดต่างๆของ
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หลักสูตรได้ในระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น LMS/ 
Classstart/ EDMODO  นอกจากนั้นในคาบแรกของการ
เรียนทุกรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะแจกรายละเอียด หรือ
อธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรายวิชาเช่น ค าอธิบาย
รายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาการเรียน และการวัดผลและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบด้วย รวมถึงนักศึกษาทุกคนจะ
ได้รับคู่มือนักศึกษาส าหรับท าความเข้าใจหลักสูตร และ
รายวิชาต่างๆที่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก
ของการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย 
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AUN 3: Program Structure and Content 
Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  
ตารางที ่3.5 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN3 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ตารางที ่3.6 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN3 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
    ในการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจด าเนินการโดยใช้ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรเป็นตัวตั้ง และก าหนดโครงสร้างหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งระบุไว้
ในเล่ม มคอ. 2 โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักๆ คือ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ซึ ่งในหมวดนี ้ แบ่งย่อยออกเป็น 2 
กลุ่ม คือกลุ่มวิชาแกน และกลุ่มวิชาชีพ โดยในกลุ่มวิชาชีพ
แบ่งย่อยออกเป็นวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
4. หมวดฝึกงานและสหกิจศึกษา 
       โดยรายวิชาของหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาแกนเน้นสร้างทักษะ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็น
พื ้นฐานส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ส่วนกลุ่มวิชาชีพจะเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งเป็นความรู้ที่จ าเป็น
ในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังมี
รายวิชาฝึกงานและสหกิจเพื่อสร้างทักษะ ประสบการณ์การ
ท างาน ฝึกให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการด้าน

มคอ 2   
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ภาษาอังกฤษเพื ่อการท างาน และฝึกทักษะทั ่วไปซึ ่งจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน และการ
ประกอบอาชีพในอนาคตมากขึ้น เช่น ทักษะการแก้ปัญหา 
การปรับตัว การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 
หรือการวางแผน 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
     แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
มคอ. 2 หน้า 58-63 แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังที่แต่ละรายวิชารับผิดชอบ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ELOs ทุกตัวของหลักสูตรมีรายวิชาที่รับผิดชอบใน
การท าให้บรรลุผล 
 

มคอ 2 ทบทวนการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา 

 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
    การจ ัดล  าด ับรายว ิชาเร ียนก ่ อนหล ังในหล ักส ูตร
เรียงล าดับจากง่ายไปยาก จากรายวิชาที่สร้างทักษะความรู้
พื้นฐานที่จ าเป็นเช่นฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง หลัก
ไวยกรณ์พื้นฐาน ไปสู่รายวิชาที่มีความยาก และมีเนื้อหาการ
เรียนการสอนที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงรายวิชาที่ต้องบูรณา
การความรู้จากหลายๆรายวิชา เช่น รายวิชาชีพต่างๆ โดย
รายละเอียดได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเล่ม มคอ. 2 ว่าวิชาใด
จ าเป็นต้องเรียนก่อนวิชาใดบ้าง นอกจากนี้หลักสูตรยังระบุ
แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้
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ผู้เรียนเรียนรายวิชาต่างๆไปตามล าดับตามที ่หลักสูตร
วางแผนไว้ซึ ่งผู้เรียนจะได้รับการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ 
อย่างชัดเจนในกิจกรรมพบหลักสูตรซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน
โครงการเตรียมความพร้อม และนักศึกษาทุกคนจะได้รับ
แจกรายละเอียดและแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
    ในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตรนั้น หลักสูตรมีการ
ปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ซึ่งขณะนี้การปรับปรุงหลักสูตรได้ด าเนินการเสร็จสิ้น และ
ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกเเรียบร้อยแล้ว 
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AUN 4: Teaching and Learning Approach 

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

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

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

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

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

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
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, program 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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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางที ่3.7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN4 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ตารางที ่3.8 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
       ด้วยในช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learningอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง หลักสูตร
จึงใช้ Active Learning เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างน้อย 15 ชม. ใน
แต่ละรายวิชา ซึ ่งก าหนดไว้อย่างชัดเจนในเอกสารการแจ้งเปิด
รายวิชาของหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2561 ซึ่ง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลักสูตรด าเนินการอยู่สอดคล้อง
กับปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี นอกจากนี้
หลักสูตรยังค านึงถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรรวมถึงผลการเรียนรู้
ที่หลักสูตรคาดหวังเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
โดยหลักส ูตรจัดการเร ียนการสอนโดยเน้นให้ผ ู ้เร ียนคิดเป็น 
แก้ปัญหาเป็น รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 คือ
ทักษะทางด้านภาษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในสังคมโลก 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู้ และ
วิทยาการใหม่ๆ นอกเหนือจากทักษะทางด้านภาษาแล้ว หลักสูตร
ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีโดย
สอดแทรกไว้ใน ELOs ในรายวิชาต่างๆ ด้วย   

เอกสารการแจ้งเปิด
รายวิชาภาคการศึกษาที่ 1 
และ 2 ปีการศึกษา 2561 

การสื่อสารปรัชญาทางการศึกษา
สู่ Stakeholders กลุ่มอื่นๆอย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่ม
นักศึกษา ซึง่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลัก 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
    การสื ่อสารปรัชญาทางการศึกษานั้น ได้มีการสื ่อสารในกลุ่ม
ผู้สอนเป็นหลักเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
      กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพื่อให้บรรลุ 
ELOs หลักสูตรได้ด าเนินการดังนี้ 
1. เมื ่อคณะส่งรายวิชาที ่สาขาวิชาต้องเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา หัวหน้าสาขาวิชาจะส ารวจอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
โดยจะจัดรายวิชาที ่อาจารย์ผู ้สอนแต่ละคนเคยสอนแล้วให้กับ
อาจารย์คนเดิม และส าหรับวิชาใหม่ที ่ยังไม่เคยมีใครสอน หรือ
อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีวิชาสอน จะให้อาจารย์แต่ละคนเลือกสอน
ในวิชาที่ตนเองถนัด  
2. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนจัดท า มคอ. 3 ในรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบโดยใช้ ELOs ที่แต่ละรายวิชารับผิดชอบ รวมถึง
ค าอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์ของรายวิชาเป็นตัวตั้ง ทั้งนี้ใน
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา หลักสูตรเน้นให้มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning คือเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายเพื ่อตอบสนองความต้องการของผู ้เรียนที ่ม ีความ
หลากหลายและความแตกต่างของแต่ละบ ุคคล และเพ ื ่อให้
สอดคล้องกับ ELOs ทั้งด้านทักษะเฉพาะ (Subject specific 
learning outcome) และ ทักษะทั่วไป (Generic learning 
outcome) เช่น การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ

มคอ 3   
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
แสดงบทบาทสมมุติ การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติ
ในสถานที่จริง ซึ ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้จะเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ทั้งเป็นรายบุคคล เป็นคู่ และเป็นกลุ่ม
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม และการปรับตัว
เพื่อให้สามารถท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
    การศึกษาตลอดชีวิตหรือ Life-long learning ส าหรับหลักสูตร
ภาษา การสื ่อสารและ ธุรกิจ หมายถึง ความกระตือรือร้นที ่จะ
แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยทรัพยากรต่างๆ ที่
มี ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียน
การสอนจึงเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง หรือเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษา เช่น 
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาและวิจัยซึ ่งเน้นให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า และสรุปองค์ความรู้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมการน าเสนอในรายวิชาต่างๆ การแสดงบทสมมุติซึ่งผู้เรียน
ต้องออกแบบบทบาททุกอย่างเอง ซึ ่งในการท ากิจกรรมต่างๆ 
เหล่านี้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกทักษะหลายด้าน เช่น การค้นคว้าวิจัย 
การสัมมนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง การค้นหาข้อมูลเพื่อมาใช้ประกอบการสร้างสรรค์กิจกรรม 
การวิเคราะห์ข้อมูล การบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่ได้
เรียนมา การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
          นอกจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ใน
บางรายวิชาอาจารย์ผู้สอนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Management 
System) เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ด้วยตนเองได้ตามความ
ต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล 
 
ตารางที ่3.9 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

โครงการ / ประเทศ (ถ้าสามารถระบุได้) จ านวนนักศึกษานานาชาติ (คน) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน) 
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน

ต ่ากว่า 4 สัปดาห์ 
ที่มีระยะเวลา

แลกเปลี่ยนตั้งแต่ 4 
สัปดาห์ข้ึนไป 

ที่มีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนเวลาต ่ากว่า 

4 สัปดาห์ 

ที่มีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนเวลาตั้งแต่ 

4 สัปดาห์ขึ้นไป 
1. "สหกิจศึกษา/ สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองกัลกัตตา 
ประเทศอินเดีย" 

   1 

2. "สหกิจศึกษา/ สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครซอีาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   2 

3. “โครงการทุนเรียนภาษาจีนระยะสัน้ มหาวิทยาลยัเซีย่งไฮ้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน” 

  6  

4. "โครงการ Exploring ASEAN in Vietnam 2019/ 
Hanoi University  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม" 

  3  
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โครงการ / ประเทศ (ถ้าสามารถระบุได้) จ านวนนักศึกษานานาชาติ (คน) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน) 
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน

ต ่ากว่า 4 สัปดาห์ 
ที่มีระยะเวลา

แลกเปลี่ยนตั้งแต่ 4 
สัปดาห์ข้ึนไป 

ที่มีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนเวลาต ่ากว่า 

4 สัปดาห์ 

ที่มีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนเวลาตั้งแต่ 

4 สัปดาห์ขึ้นไป 
5. "โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม/ Ming Chi University of 
Technology (MCUT)/ ไต้หวัน" 

  1  

6. นักศึกษาจาก Yulin Normal University ลงทะเบียนเรียนที่
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 19   

 
ตารางที ่3.10 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning) 

รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุกในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
เชิงรุกใน
รายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

รายวชิาศกึษาทั่วไป    รายวชิาศกึษาทั่วไป   
1. 935-008  EVERYDAY ENGLISH 
CONVERSATION 

100  Presentation, 
Discussion 

1. 935-009 EVERYDAY ENGLISH 
READING AND WRITING 

100 Group works, 
presentation 

2. 9935-011 THAI AND  100  Presentation, 
Discussion,  

2. 935-011 THAI AND  100 Learning by 
doing 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุกในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
เชิงรุกใน
รายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

COMMUNICATION  Group Work COMMUNICATION   

3. 935-023 SPEAKING TECHNIQUES AND 
PERSONALITY DEVELOPMENT  

100 Speak, 
teamwork, 
debate 

3. 935-023 SPEAKING TECHNIQUES 
AND PERSONALITY DEVELOPMENT  

100 Speak, 
teamwork, 
debate 

4. 935-141  COMMUNICATION SKILLS 80 Presentation, 
Discussion, 
Group Work 

4. 935-266 ACADEMIC ENGLISH 100 Group 
presentation, 
self-study, 
assignment 

5. 935-266 ACADEMIC ENGLISH 100 presentation, 
dicussion 

5. 935-462, 936-005 ENGLISH IN THE 
WORKPLACE  

50 Group work, 
role play, 
presentation 

6. 935-462, 936-005 ENGLISH IN THE 
WORKPLACE  

50 Group work, 
presentation 

6. 935-171 CHINESE I   50 Role play 
การฝึกทักษะ 

6. 935-171 CHINESE I   50 presentation, 
dicussion 

7. 935-172 CHINESE II  50 Role play 
การฝึกทักษะ 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุกในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
เชิงรุกใน
รายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

7. 935-172 CHINESE II  50 presentation, 
dicussion 

   

รายวชิาของหลกัสตูร      

1. 936-115  ENGLISH GRAMMAR I 60 Role Play, 
Presentation, 
Discussion 

1. 936-114  INTRODUCTION TO 
LINGUISTICS 

50 การน าเสนอ 
การอภิปราย 
การฝึกทักษะ 

2. 936-161  PREPARATORY CHINESE 50 Role Play, 
Group work, 
Discussion 

2. 936-116  EVERYDAY ENGLISH 
COMMUNICATION 

100 การน าเสนอ 
การอภิปราย 
 

3. 936-211  ENGLISH PHONETICS 50 Presentation, 
discussion 

3. 936-210  INTERCULTURAL 
COMMUNICATION 

100 discussion, 
presentation 
and field trip 

4. 936-213  ENGLISH GRAMMAR II 100 Role Play, 
Presentation, 
Discussion 

4. 936-212  ENGLISH PRONUNCIATION 60 การอภิปรายกลุ่ม 
การน าเสนอ 

รายวิชา ร้อยละของ ลักษณะกิจกรรม รายวชิา ร้อยละของ ลักษณะกิจกรรม 
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ภาคการศึกษาที่ 1 การจัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุกในรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 การจัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
เชิงรุกใน
รายวิชา 

5. 936-217  STRATEGIC READING 60 Presentation, 
discussion 

5. 936-213  ENGLISH GRAMMAR II 50 Drama activities 

6. 936-217  PARAGRAPH WRITING 60 Presentation, 
discussion 

6. 936-215  STRATEGIC READING 70 Collaborative 
activities, group 
works, book 
review 

7. 936-261 ENGLISH FOR BUSINESS 60 Role Play, 
Simulation, 
Presentation 

7. 936-216  CRITICAL READING 60 Class 
discussions, 
presentation, 
team-based 
learning 

8. 936-376  ENGLISH FOR TOURISM 100 Presentation, 
Discussion, 
Role Play 

8. 936-218  ESSAY WRITING 70 Group work, 
pair work 
 

9. 936-376 ENGLISH FOR IMPORT- 
EXPORT 

70 Presentation, 
Discussion, 
Role Play 

9. 936-219  ENGLISH-THAI 
TRANSLATION 

80 Discussion, 
group work, 
presentation  

รายวิชา ร้อยละของ ลักษณะกิจกรรม รายวิชา ร้อยละของ ลักษณะกิจกรรม 
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ภาคการศึกษาที่ 1 การจัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุกในรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 การจัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
เชิงรุกใน
รายวิชา 

10. 936-387  CHINESE FOR BUSINESS 
COMMUNICATION 

50 Presentation, 
Discussion, 
group work 

10. 936-267 ENGLISH FOR 
PRESENTATION 

100 Discussion, 
group work 

11. 936-422  ENGLISH FOR AIRLINE 
SERVICES 

70 Presentation, 
Discussion, 
group work 

11. 936-321  ENGLISH FOR TOURISM 80 Tourism Project 

12. 936-464  INTERCULTURAL 
COMMUNICATION 

80 Presentation, 
Discussion, 
Field Trip 

12. 936-378  BUSINESS TRANSLATION 80 Discussion, 
group work, 
presentation 

13. 936-466  SEMINAR IN 
COMMUNICATION AND BUSINESS 

100 Presentation, 
Discussion 

13. 936-369  THAI FOR BUSINESS 100 Learning by 
doing 

14. 936-475  CHINESE WRITING AND 
SPEECH 

50 Role Play, 
Presentation, 
Discussion 

14. 936-388  CHINESE BUSINESS 
WRITING 

80 การเขียนข้อความ
ในรูปแบบต่างๆ, 
การใช้ AR ในการ
เรียนการสอน 

15. 936-474 English for Tourist Guide II  100 Role play, 
Simulation,  

15. 936-478 COOPERATIVE  80 การน าเสนอ 
การอภิปราย 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุกในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
เชิงรุกใน
รายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

  presentation EDUCATION II   

16. 936-396 ENGLISH FOR AIRLINE 
SERVICES  

60 การน าเสนอ 
การอภิปราย 
การฝึกทักษะ 

16. 936-467  PRACTICUM 100 ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ณ สถาน
ประกอบการ
ต่างๆ 

17. 936-395 ENGLISH FOR HOTEL 
PERSONNEL 

100 Role play, 
Simulation, 
presentation 

17. 936-394  ENGLISH FOR FOOD AND 
BEVERAGE SERVICES 

100 creating menu 
project, role 
plays, games 
and on-site 
standard 
trainings 

18. 936-476  BUSINESS ENGLISH 
REPORT WRITING 

50 Presentation, 
Discussion 

18. 936-398  ENGLISH FOR MEETING 
ARRANGEMENT 

100 Role play, 
discussion, 
presentation, 
work integrated 
learning 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุกในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
เชิงรุกใน
รายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

19. 936-389 ENGLISH FOR TOURIST 
GUIDE I 

80 การน าเสนอ 
การอภิปราย 
Role play 
Simulation 
Field trip 

19. 936-395 CHINESE FOR TOURIST 
GUIDE I  

50 การแสดงบทบาท
สมมุติ, อภิปราย
กลุ่ม 

20. 936-389  INTERMEDIATE CHINESE 50  Role Play, 
Presentation, 
Discussion 

20. 936-332 ENGLISH FOR TOEIC 50 บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ 

21. 936-475 READING AND WRITING 
WRITING FOR HOTEL AND  TOURISM 
BUSINESS  

50 การน าเสนอ 
การอภิปราย 
การฝึกทักษะ 

21. 936-479  ENGLISH FOR 
NEGOTIATION 

80 Group works, 
presentation 

22. 936-272 ADVANCED CHINESE  50 การน าเสนอ 
การอภิปราย 
การฝึกทักษะ 

22. 936-481  RESEARCH 
METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCE 

50 LCB 
conference 

23. 936-468 CHINSE FORTOURIST  50 การน าเสนอ 
การอภิปราย 
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รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุกในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
เชิงรุกใน
รายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

GUIDE II  การฝึกทักษะ    

24. 936-332  ENGLISH FOR TOEIC 50 Presentation, 
Discussion 
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AUN 5: Student Assessment 

Criterion 5 
1. Assessment covers:  

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางที ่3.11 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN5 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ตารางที ่3.12 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN5 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
       กระบวนการประเมินผู้เรียนของหลักสูตรเริ่มจากการ
รับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรสามารถเลือกผู้เรียนที่มี
แนวโน้มที่จะส าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาและจ านวนรับ 
2. หลักสูตรก าหนดเกณฑ์ขั้นต ่าในการรับนักศึกษาโดยดู
จากผลการเรียนเฉลี่ยห้าภาคการศึกษา  
3. หลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาจากใบสมัครตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเพื่อเรียกสอบสัมภาษณ์ 
4. อาจารย์ซึ ่งเป็นตัวแทนของหลักสูตรด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและ
นักศึกษาใหม่ ความพร้อมด้านทัศนคตแิละด้านบุคลิกภาพ      
       ส าหรับกระบวนการวิเคราะห์ทักษะ ความสามารถ
ของนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินสามารถช่วยให้นักศึกษาบรรลุ ELOs ได้นั้น
หลักส ูตรด าเน ินการโดยการประช ุมคณาจารย์เพื ่อให้
คณาจารย์ใช้ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนที่แจ้งเกรดเฉลี่ยของ
นักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษามาพร้อมกับรายชื่อ
นักศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาเป็นข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ. 2, 3, 4, 5 และ 6 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
พื ้นฐานที ่ท าให้ทราบถึงระดับความรู ้ความสามารถของ
นักศึกษา รวมถึงนักศึกษาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ  
     ส าหรับการประเมินผลระหว่างเรียนนั้น รายละเอียด
การวัดผลและประเมินผลของแต่ละรายวิชาแสดงไว้อย่าง
ชัดเจนใน มคอ. 3 โดยทุกรายวิชามีการก าหนดวิธีการวัด
และประเมินผลที ่หลากหลาย ตาม ELOs ท ี ่ว ิชาน ั ้นๆ 
รับผิดชอบ ซึ ่งว ิธ ีการว ัดผลของแต่ละรายวิชามีความ
หลากหลาย เป็นการวัดผลทั้งแบบ formative  และ 
summative และมีผลการประเมินเป็นแบบเกรด A= 4.0, 
B+= 3.5, B=3.0, C+=2.5, C=2.0, D+=1.5, D=1 และ 
E= 0 โดยทุกรายวิชามีการวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 
นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
หลักสูตรมีการจัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของทุกรายวิชาในหลักสูตร รวมถึงแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
ผู ้สอนทั้งหมดเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลในภาคการศึกษาที่ผ่านมา โดยให้อาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชารายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเองว่าอะไรบ้างที่ประสบความส าเร็จ และอะไรบ้างที่ยัง
ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึงการให้ข้อมูลกับอาจารย์ที่จะ
รับช่วงสอนนักศึกษาแต่ละชั้นปีต่อว่านักศึกษาในชั้นปีนั้นๆมี
จุดแข็งอะไร และมีจุดใดบ้างที่ต้องช่วยกันปรับปรุง พัฒนา 
และมีนักศึกษาคนใดที ่ต้องดูแลเป็นพิเศษบ้าง เพื ่อให้
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาชั้นปีนั้นๆได้มีข้อมูลในการพัฒนา
นักศึกษาต่อไป เช่นในภาคการศึกษาที่ 1/2561 มีอาจารย์
หลายท่านรายงานว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไม่ค่อยมีน ้าใจ  มี
ทักษะด้านการฟังและการออกเสียงไม่ค่อยดี ที ่ประชุมก็
มอบหมายให้อาจารย์ผู ้สอนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 
ดูแลสอดแทรกทักษะต่างๆ นี ้ในรายวิชา และจากการ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่รายงานว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงน ้าใจในการช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น 
และนักศึกษามีความพยายามในการเรียนและพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษามากขึ ้น แต่ถึงกระนั ้นก็ย ังเสนอแนะให้
อาจารย์ที ่สอนนักศึกษากลุ ่มนี ้ในภาคการศึกษาถัดไป 
(1/2562) ดูแลเพิ่มเติมเป็นพิเศษด้วย 
     นอกจากนี้หลักสูตรได้ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษาโดยก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนที่
เรียนในหลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจ (หลักสูตรเดิม 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4) สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนหรือ
ภาษาอังกฤษและได้ผลการสอบตามเกณฑ์ที ่หล ักสูตร
ก าหนดคือ TOEIC 550 หรือ PSU English Test ระดับ 5 
หรือ HSK ระดับ 3 จึงจะส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
ส าหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
(หลักสูตรใหม่ นักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 และ2)  ได้ใช ้เกณฑ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานและแนว
ปฏิบัติการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อรับปริญญาของ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อรับปริญญาของ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย  
      ในปีการศึกษา 2561 นี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบผ่าน
เกณฑ์แล้วจ านวน 124 คนจากจ านวนทั้งหมด 133 คน 
และยังมีนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคะแนนจ านวน 9 คน   

 
 
 
 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and 
communicated to students 
       ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
จัดท ารายละเอียดรายวิชา มคอ. 3 ซึ่งระบุรายละเอียดใน
การว ัดผลและประเม ินผลอย ่างช ัดเจน รายละเอ ียด
ประกอบด้วยวิธีการวัดและประเมินผล เวลา น ้าหนักการให้
คะแนนในการวัดผลแต่ละวิธี เกณฑ์การให้คะแนน และ
เกณฑ์ในการประเมินผล ซึ่งในปีการศึกษา 2561 อาจารย์
ผู้สอนส่งมคอ. 3 ทุกรายวิชา โดยข้อมูลต่างๆ ผู้เรียน
สามารถ download ได้ทาง website ของมหาวิทยาลัย  
นอกจากนี้ อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรตกลงร่วมกันว่า ใน
คาบแรกของการเรียนผู้อาจารย์สอนจะแจ้งรายละเอียด
ต่างๆให้ผู้เรียนทราบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนทราบ
รายละเอ ียดต ่างๆ เก ี ่ยวก ับกระบวนการว ัดผลและ
ประเมินผลของรายวิชาอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม จากการ
ประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา อาจารย์มีเส ียงสะท้อนว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่สามารถจดจ ารายละเอียดต่างๆที่

มคอ 3   
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
อาจารย์แจ้งไปในคาบแรกได้ ซึ ่งอาจส่งผลต่อการวาง
แผนการเรียนและสัมฤทธ์ผลการเรียน ที่ประชุมสาขาวิชาจึง
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน หามาตรการที่ช่วยให้
นักศึกษาเห็นความส าคัญกับรายละเอียดต่างๆเกี ่ยวกับ
รายวิชาซึ ่งจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนการเรียนของ
นักศึกษา 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment 
        เนื่องจากรายวิชาโดยส่วนใหญ่ของหลักสูตรเป็นวิชา
ที่เน้นการฝึกทักษะ การวัดผลประเมินผลจึงเน้นการสอบ
ปฏิบัติทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ควบคู่กับการสอบวัด
ด้วยข้อเขียนกลางภาค และปลายภาค โดยในรายวิชาที่สอบ
ปฏิบัตินั้น ผู้สอนแต่ละคนจะมีเกณฑ์การให้คะแนน(Rubric) 
ที ่ช ัดเจน และในการประเมินผลการสอบปฏิบัติในบาง
รายวิชา จะมีผู ้ให้คะแนน 3 คนขึ ้นไปเพื ่อให้เกิดความ
เที่ยงตรง (reliability) และ ความยุติธรรมในการให้คะแนน 
     ในส่วนของข้อสอบกลางภาคและปลายภาคทุกรายวิชา
ของหลักสูตร จะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 2 ท่านซึ่งสาขาวิชาแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมิน
ข้อสอบของสาขาวิชา 

  

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
       การให้ feedback กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จุดเด่น
จุดด้อยของตนเองของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
ทางธุรกิจมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
        การให้ feedback  แบบเป็นทางการ หลักสูตร
ด าเนินการตามนโยบายของคณะซึ ่งก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนทุกคนประกาศคะแนนสอบและคะแนนเก็บทั้งหมด
ของคร่ึงแรกของภาคการศึกษาให้ผู้เรียนทราบ และต้องแจ้ง
คะแนนดังกล่าว รวมถึงวันประกาศคะแนนให้นักศึกษา
ทราบไปยังคณะด้วย 
      ส าหรับการให้ feedback อย่างไม่เป็นทางการนั้น ใน
การวัดและประเมินผลแต่ละครั้ง ผู้สอนจะแจ้งคะแนนให้
ผู้เรียนทราบเป็นระยะๆ ผู้เรียนสามารถสอบถามผู้สอนได้
โดยตรง หรือขอดูข้อสอบเพื่อดูความถูกต้องในการตรวจให้
คะแนนได้หากมีข้อสงสัยเรื ่องการให้คะแนนหรือต้องการ
ทราบจ ุดอ ่อนจ ุดแข ็ง นอกจากนี ้ส  าหร ับการว ัดและ
ประเมินผลในเชิงปฏิบัติ ผู้สอนจะให้ feedback กับผู้เรียน
ทันทีหลังเสร็จสิ้นการประเมิน        
5.5 Students have ready access to appeal procedure 
        มหาวิทยาลัยมรีะบบการอุธรณ์โดยนักศึกษาสามารถ
ยื่นค าร้องเพื่อขอให้อาจารย์ผู้สอนแสดงรายละเอียดการให้
คะแนน อย่างไรก็ตาม ส าหรับสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ ภายหลังจากที่อาจารย์ผู้สอนส่งระดับขั้น
ผลการเรียน และนักศึกษาทราบผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว 
อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้ผู ้เรียนทราบว่า หากผู้เรียนมีข้อ

1. ประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ืองการวัดและประเมินผล
การศึกษากรณีการแก้ไขระดับขั้น  
2. บันทึกข้อความจากงาน
ทะเบียน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
สงสัย ผู้เรียนสามารถติดต่อผู้สอนเพื่อดูรายละเอียดการให้
คะแนนได้ และหากผู ้สอนพบว่ามีข้อผิดพลาดในการให้
คะแนนและการให้ระดับขั ้นผลการเรียนจริง ผู ้สอนจะ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้ทันทีโดยผู้เรียนไม่
ต้องร้องขอ ในปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา นักศึกษาใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจใช้ช่องทาง
การอุทธรณ์เรื ่องผลการเรียนกับอาจารย์ผู ้สอนโดยตรง
เนื่องจากมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเมื่อ
ผู ้สอนตรวจสอบตามค าร้องขอของนักศึกษาและพบว่ามี
ข้อผิดพลาดจริง อาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนผ่านคณะกรรมการคณะทันที  ในปีการศึกษา 
2561 ไม่มีการร้องขอจากนักศึกษาทั้งแบบผ่านทางผู้สอน
และผ่านทางระบบอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัย 

เร่ือง ข้ันตอนการด าเนินงานการ
ขอแก้ไขระดับคะแนน 
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AUN 6: Academic Staff Quality 

Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางที ่3.13 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์AUN6 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ตาราง 3.14 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
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 
        วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการจัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)  โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ
อัตราก าลังตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ การวิเคราะห์จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) และภาระงานสอน (Teaching Load) เพื่อสะท้อนภาระ
งานในปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต โดยมีการทบทวนแผน
อัตราก าลังระยะ 4 ปี เป็นประจ าทุกปี 
กลไกการรับอาจารย์ใหม่  
         เมื่อมีอัตราก าลังว่างลงหรือมีอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพิ่มใหม่ให้แก่
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตจะด าเนินการสรรหาอาจารย์ใหม่ โดยแจ้งให้
หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติที่ต้องการในการเปิดรับสมัคร ก าหนดกรอบภาระงาน/
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และด าเนินการเปิดรับสมัครสรรหาบุคคลตามที่หลักสูตร
ต้องการ ทั้งนี้ กลไกการคัดเลือกอาจารย์มีความชัดเจน โปร่งใส ซึ่งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบ ก าหนดวิธีการสอบ โดยวิธีการสอบมีการประกาศให้
ทราบโดยทั่วไป  
      สิ่งที่หลักสูตรด าเนินการส าหรับการรับอาจารย์ใหม่คือ       
 1. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามศาสตร์ของหลักสูตรภายใต้ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
3. มีกรรมการจากหลักสูตรร่วมกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้นโดยดูจาก
เอกสารประกอบการสมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดหรือไม่ 
4. แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยมีผู ้บริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ และตัวแทนอาจารย์จากหลักสูตร รวม 3-5 คน 
5. หลักสูตรก าหนดวิธีการสอบคัดเลือกอาจารย์ดังนี้ 
    5.1 สอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
    5.2 สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและดูบุคลิกภาพ
โดยรวม รวมทั้งทัศนคติด้านต่างๆ 
    5.3 ทดสอบการสอนเพื่อวัดทักษะด้านการสอน 
6. แต่งตั้งระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลืออาจารย์ใหม่ในการท าความเข้าใจ
หลักสูตรและการจัดท าภาระงานอื่นๆ เช่น มคอ. 3 และ 5 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนา
บ ุ ค ล า ก ร ส า ย ว ิ ช า ก า ร  โ ด ย ไ ด ้ ก  า ห น ด ไ ว ้ ใ น ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์  ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้มี
การจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และ
ขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
และก าหนดเส้นทางความเชี่ยวชาญระดับบุคคล(สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้าง
งานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท างานในด้านต่างของบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการ
สอน เช่นโครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง ด้านวิจัย เช่นการเขียน
บทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพ และด้านอื่นๆเช่นการท างานเป็น
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
ทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ อีก อาทิ 
 - โครงการ Ph.D. 50% 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
 - โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  
 - การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความสนใจ
ของบุคลากร) ปีละ 10,000 บาท 
 การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้  
   1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 ครั้ง ซึ่ง 
เริ่มใช้ครั้งแรกในรอบประเมิน 2561  ตามปีงบประมาณ โดยรอบการประเมินเริ่ม
จากวันที่  1 สิงหาคม ถึง  31 กรกฎาคม 
   2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน 
       2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
       2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 
     ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89 
     ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
     ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69 
     ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง  คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60 
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
     4.1 ระดับที ่ 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ 
     4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
คณะหรือหน่วยงาน 
     4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง มี
ดังนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ประชุมบุคลากรเพื่อให้รับทราบเกณฑ์การประเมินและเปิดโอกาสให้บุคลากร
ซักถามหัวข้อที่สงสัย 
3. ประกาศหลักหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. จัดท าข้อต าลงภาระงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน 
6. บุคลากรปฏิบัติตามที่ได้ท าข้อตกลงภาระงานไว้ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 
8. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื ่อให้คะแนนการประเมิน
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
ร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
9. ประกาศผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ และให้ผู้ประเมินลงนามรับทราบ 
10. ประกาศผู้ที่ได้ผลคะแนนในระดับดีเด่นและดีมากให้ทราบโดยทั่วกัน 
11. น าผลคะแนนประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง  
         การด าเนินการประเมินด าเนินการโดยให้แต่ละสาขาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินของแต่ละสาขาเองโดยมีหัวหน้าสาขาเป็นประธานและมีกรรมการซึ่งมาจาก
การเสนอชื่อของอาจารย์ในสาขาให้เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ทุกคนในสาขา หลังจากนั้นกรรมการประเมินของสาขาสรุปคะแนนการ
ประเมินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการล าดับต่อไป  
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, research and service 
      ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจมี
นักศึกษาในหลักสูตรประมาณ 509 คน มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศที่ปฏิบัติงานอยู่ จ านวน 24 คน คิดเป็นสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อ 
นักศึกษา เท่ากับ 1: 22  ทั้งนี้ในทุกภาคการศึกษา ทางหลักสูตรจะด าเนินการจัดท า
ภาระงานสอน ซึ่งประกอบด้วย จ านวนชั่วโมงที่อาจารย์ในหลักสูตรรับผิดชอบสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งจ านวนชั่วโมงภาระงานสอนทั้งหมดของอาจารย์ใน
หลักสูตรเสนอต่อคณะเพื่อพิจารณาอัตราอาจารย์เพิ่มเติม หรือขออนุมัติจ้างอาจารย์
พิเศษเพื่อลดภาระงานสอนของอาจารย์ประจ า โดยในปีการศึกษา 2561 สาขาไม่มี
การจ้างอาจารย์พิเศษเนื่องจากมีจ านวนอาจารย์ในหลักสูตรเพียงพอส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา อย่างไรก็ตามอาจารย์ในสาขาส่วนใหญ่ยัง
ต้องรับหน้าที่สอนเกินเกณฑ์จ านวน Load Unit ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion are determined 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
and communicated 
      กระบวนการคัดเลือกอาจารย์ด าเนินการอย่างโปร่งใส โดยมีกระบวนการดังนี้ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน 
เพื่อด าเนินการสรรหาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย 
    1.1 ผู ้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ 
    1.2 ผู ้บ ังค ับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู ้ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว  เป็นกรรมการ 
    1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คนจากสาขาวิชา เป็นกรรมการ 
2. มีการก าหนดภาระงานของต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่ใช้ใน
การสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร 
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และมี
ระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 
ส าหรับในส่วนของการด าเนินการของสาขาวิชาจะก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
สัมภาษณ์อย่างชัดเจน โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ บุคลิกภาพ 
ความสามารถในการสอน และ ความรู้ด้านการวิจัย นอกจากนี้ผู้สมัครเป็นอาจารย์
ต้องผ่านการทดสอบความรู้เฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษด้วย ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตร
แน่ใจว่าผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์มีสมรรถนะของความเป็นอาจารย์ของ
หลักสูตรครบถ้วน 
     หลังจากที่อาจารย์ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาจะตกลงร่วมกันกับอาจารย์ที่ผ่าน
คัดเลือกเกี่ยวกับก าหนดการเร่ิมงาน โดยค านึงถึงความสะดวกของทั้งสองฝ่าย 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
     ในวันรายงานตัวหัวหน้าสาขาวิชาจะแจ้งให้อาจารย์ทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ
ของการเป็นอาจารย์ เช่นภาระงานสอนและภาระงานอื่นๆของอาจารย์  เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฎิบัติงาน สวัสดิการที่จะไดัรับ นอกจากนี้อาจารย์รับเข้าใหม่ทุกคน
จะมีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับระบบการท างาน และการจัดท า
เอกสารต่างๆ 
    ในการมอบหมายภาระงาน ทางสาขาวิชาจะมอบหมายภาระงานขั้นต ่าให้อาจารย์
ใหม่ ทั้งนี้การมอบหมายภาระงานเกินกว่ามาตรฐานภาระงานขั้นต ่าจะด าเนินการก็
ต่อเมื ่ออาจารย์สมัครใจ  ในส่วนของภาระงานด้านอื ่นๆ อาจารย์สามารถเลือก 
Commit ได้อย่างอิสระตามความถนัด ภายใต้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated  *** 
      มหาวิทยาลัยได้ก าหนดคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการไว้อย่าง
ชัดเจน โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 
1. P: Professionalism (ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ) หมายถึง ใฝ่รู้เสาะหาวิชา
สร้างสมปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็วมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ 
2. S: Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม) หมายถึง เป็นที่พึ่งและชี้น า
สังคมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดีสู่สังคม 
3. U: Unity (รู้รักสามัคคี) หมายถึง มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจเสียสละและ
อดทน 
สมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) มีจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 
     1. ความสามารถ/ทักษะในการสอน  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
         มีความรู้ทักษะในการสอน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรือสร้าง   
     นวัตกรรมเพื่อบูรณาการการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
      2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค์  
       เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้งน าไปประยุกต์ในการด าเนิน 
      การวิจัย/ งานสร้างสรรค์ ทั้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากนี้ยังสามารถน าไป 
      พัฒนาเทคนิค วิธีการ เคร่ืองมือส าหรับวิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 
     3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ 
         การประยุกต์องค์ความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในสาขาของตนเองเพื่อ
การ 
     พัฒนาและตอบสนองความต้องการของสังคม และมีการบูรณาการเข้ากับการ
เรียน 
     การสอน การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร 
     4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
         ความเข้าใจในหลักการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการ 
     ด าเนินภารกิจการ        ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
     5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา 
         เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาที่ 
     เป็นไปตามระเบียบ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทางหรือ
ส่งเสริม 
     ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มีแนวทางที่เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานใน
การ 
      ดูแลนักศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้คุณลักษณะดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
     ประเมินด้าน competency เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร 
         จากผลการประเมินการปฏิบัติการในรอบที่ผ่านมา อาจารย์ในหลักสูตรส่วน
ใหญ่ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ยังมีการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาซึ่งอาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ยังมี
อาจารย์ในหลักสูตรบางท่านได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง สมรรถนะของอาจารย์ในหลักสูตร 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to fulfill them 
     อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศการเป็นอาจารย์ และ
การอบรมการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัย 
วิทยาเขต รวมถึงคณะ จัดการส ารวจความต้องการ การพัฒนาตนเองด้านการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อด าเนินการจัดอบรม ในทุกปีการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ได้มี
โอกาสพัฒนาตนเอง โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมามีอาจารย์ในหลักสูตรได้เข้ารับการ
อบรมในหัวข้อต่างๆที่จัดโดยมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ รวมถึงการจัดอบรม
โดยหน่วยงานภายนอกโครงการที ่จัดโดยมหาวิทยาลัยวิทยาเขตและคณะโดย
อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรเข้าร่วมมีดังนี้ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE)  
2. โครงการ The TEACHER: We Share  
           นอกเหนือจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในโครงการดังกล่าวแล้ว อาจารย์
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศและอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังได้เข้าร่วมโครงการเพื่อ
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
ผศ.ดร. รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม * - ประชุมวิชาการ THE 5th International Conference on 

Foreign Language Learning and Teaching (FLLT 2018) 
- เทคนิคการขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อ. ปิยนุช แก้วกสิ* - เทคนิคการขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อ. ชวาลิน  เพ่งบุญ* - เทคนิคการขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อ. รภัสศักย์ เหตุทอง* - หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส าหรับนักศึกษา
หรือนักวิจัย 

อ. ณปภัช ทองวิจิตร - เทคนิคการขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ดร.อุไรรัตน์  อดิเทพสถิต - ประชุมวิชาการ THE 5th International Conference on 
Foreign Language Learning and Teaching (FLLT 2018) 
- เทคนิคการขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

* อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       นอกจากนี้คณะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนกันเพื่อให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์การ
เรียนการสอน ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง เช่น การจัดกิจกรรม  
Show and Share: Best Practice การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
      มหาวิทยาล ัยมีการก  าหนดมาตรฐานภาระงานส าหร ับอาจารย ์  ผ ู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ นอกจากนี้ในระดับคณะยังมีแผนในการพัฒนาบุคลากร
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
ทางวิชาการโดยการให้บุคลากรท าแผนในการพัฒนาตนเองทางวิชาการ โดยมีการ
ระบุช่วงเวลาในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามอายุการท างาน ในปีการศึกษา 
2561 มีอาจารยย์ื่นผลงานขอรับการประเมินการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการจ านวน 2 ท่าน   
และมีอาจารย์ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU TPSF) จ านวน 1 ท่าน และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ  ทั้งนี้อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศได้ผ่านการ
ประเมิน PSU TPSF ในระดับดรุณาจารย์มาแล้วจ านวน 9 ท่าน และระดับวิชชา
จารย์จ านวน 2 ท่าน 
     นอกจากนี้ทั ้งมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะยังสร้างแรงจูงใจด้วยการให้
รางวัลหากอาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ หรือได้รับการแต่งตั ้ งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณในการผลิตผลงานทางวิชาการเช่น ต ารา 
การน าเสนอผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ   
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement 
      มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการผลักดันให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยโดยก าหนด
อยู่ในเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยอาจารย์ทุกคน
ต้อง Commit งานวิจัยไม่ว่าจะเลือก track ด้านการสอนหรือการวิจัยก็ตาม 
นอกจากนี้คณะได้มีการติดตามความก้าวหน้าด้านการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์
ทุกคนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
       ส าหรับการด าเนินการของหลักสูตรเองได้มีการพูดคุย มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในการผลิตผลงานวิจัยในแต่ละปีการศึกษา โดยเน้นวิจัยด้านการเรียนการสอน ซึ่ง
ถือว่าสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนมุ่งสู่
สมรรถนะสากล โดยผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนส่วนใหญ่ได้รับทุนสนับสนุน

 การก าหนดผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน และการ
ก าหนด Benchmark 
เพื่อการพัฒนาผลงาน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
การวิจัยจากมหาวิทยาลัย  
       ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจมผีลงานตีพิมพ์ดังนี้ 
รศ. สชุาดา ทิพย์
มนตรี* และ อ. อัส
มา ทรรศนะมีลาภ 

Tipmontree, S.& Tasanameelarp, A. (2018). 
The effects of role-playing simulation 
activities on the improvement of EFL 
students’ Business English oral 
communication. The Journal of ASIA TEFL, 
15(3), 735-749. 

Scopus 

ดร.ธีรพร  เจริญศักดิ ์
 

Jaroensak, T., & Saraceni, M. (2019). ELF 
inThailand: Variants and Coinage in 
Spoken ELF in Tourism Encounters. 
REFLections, 26(1), 115-133.  

TCI 1 

ดร.อุไรรัตน์  อดเิทพ
สถิต 
 
 

Adithepsathit, U. & Wudthayagorn, J.  
(2018). Beliefs about English Language 
Learning, Attitudes and Motivation of 
Undergraduate Students of Prince of 
Songkla University, Surat Thani Campus.  
Suranaree Journal of Social Science, 12 
(2). pp. 24-46. 

TCI 1 

ดร.พิชัย  แก้วบุตร พิชัย แก้วบุตร และธีรพงศ์ แก้วมณี. (2562). 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการออกเสียงใน
ภาษาจีนของนักเรียนไทยกรณีศึกษาการแข่งขัน
ทักษะภาษาจีนโรงเรียนสังกัดส านักงาน

วารสาร
ระดับชาต ิ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสาร
เทคโนโลยีภาคใต,้ 12(1), หน้า 54.  

     นอกจากนี้อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศยังได้มีการน าเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุม/สัมมนาต่างๆ ดังนี้ 
อ. ณปภัช  ทองวิจิตร* Thongwichit, N. (2019, May). Reading for English for 

Specific Purposes (ESP) through Metacognitive  
Strategies. Paper presented at 4th Global Educators 
Network Teachers of English as a Foreign Language 
International Conference, Bali, Indonesia 

ดร.ธีรพร  เจริญศักดิ ์ “Touristic ELF: The use of ELF on the tropical island in 
Thailand”, the 17th Asia TEFL & The 6th FLLT 
International Conference 

อ. อสัมา ทรรศนะมีลาภ, 
อ.ขรรค์ชัย  วงษ์ชนะ, อ. 
อุไรรัตน์ อดิเทพสถิต 
และ อ.ธัชพรรณ  เกสร
สิทธิ ์
 

Tasanameelarp, A., Wongchana, K., Adithepsathit, U., & 
Kesornsit, T. (2019). The Evaluation of Research-Based 
Learning Process of Undergraduate Students: Learning 
Outcomes in Accordance with Thai Qualification 
Framework. The 6th Educational Research Conference, 
Thailand, Hansa JB Hotel Hatyai. (18th -19th July 2019). 

 

   

* อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตารางที ่3.15 แสดงสัดส่วนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTE) 

Category 
เพศ วุฒิการศึกษา จ านวนรวม 

Percentage of PhDs 
ชาย หญิง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ตามต าแหน่ง FTEs 

รองศาสตราจารย์  1  1  1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 1   2 2   
อาจารย์ประจ า 9 12 - 17 4 19   
อาจารย์พิเศษ - - - - - -   
Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - -   

รวม 10 14 2 16 6 24  20 
 
ตารางที ่3.16 แสดงสัดส่วนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Staff-to-student Ratio)  

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
2558 20 487 1:24 
2559 21 501 1:24 
2560 22 504 1:23 
2561 24 509 1:22 
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ตารางที ่3.17 แสดงผลงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา 

จ านวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจ าแนกตามฐานข้อมูล (ฉบับ) รวมการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

สัดส่วนการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการระดับ
นานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ 

National 
Conference 

International 
Conference 

TCI SCOPUS ISI 

2557 แผน - - 1 - - 1 - 
 ผล - - 2 - - 2 - 

2558 แผน  - 1 - - 1 - 
 ผล - - 1 1 - 1 1:19 

2559 แผน - 2 2 - - 2 - 
 ผล 2 3 3 - - 3 3:21 

2560 แผน - 2 2 - - 2 - 
 ผล - 1* 2 - - 1 1:23 

2561 แผน - - 3 - - 3 - 
 ผล 1 2 2 1 - 3 1:8 

2562 แผน - 1 3 - -   
 ผล        

* บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Tourism and Hospitality เป็นฐานข้อมุล open access ระดับนานาชาติ 
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 ตารางที่ 3.18 เงินทุนวิจัยอาจารย์ในหลักสูตร 
โครงการวิจัย มูลค่าทุนวิจัย 

(บาท) 
ระยะเวลา 

เร่ิมต้น-สิ้นสุด 
โครงการ 

จ านวน
นักวิจัย 
(คน) 

มูลค่าทุนวิจัยในปี
การศึกษา 2561 

(บาท) 

มูลค่าทุนวิจัยของ
อาจารย์ในหลักสูตรใน
ปีการศึกษา 2561 

(บาท) 
แหลง่ทนุวจิัยภายใน      
  ทุนวิจัยทั่วไป 40,000 1 ม.ค. 2561- 31 

ธ.ค. 2561 
1   

แหลง่ทนุวจิัยภายนอก      
สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 300,000 

(60,000 หยวน) 
2561-2562 1    

     340,000 
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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. 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตารางที ่3.19 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 7 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

1 2 3 4 5 6 7 
7.5 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [5] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ตารางที ่3.20 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
7.1 มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนมีการด าเนินการเพื่อให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการได้อย่างเพียงพอ  
Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to fulfill the needs for education, research and 
service 
       วิทยาเขตมีการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสาย
สนับสนุนและแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
ตามจ านวนนักศึกษาและจ านวนอาจารย์เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนงานด้านวิชาการ การวิจ ัย และการบริการ
วิชาการได้เพียงพอ 

   

7.2 มีการพิจารณา และการสื่อสารกระบวนการในการสรรหา การคัดสรร การแต่งตั้ง และการเลื่อนขั้น 
Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
   วิทยาเขตมีกระบวนการในการสรรหา การคัดเลือก การ
แต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นบุคลากรดังนี้ 
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน  
1. แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเล ือกบุคคล 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ านวน 3-5 คนดังนี้ 
     1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธาน
กรรมการ 

1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผ ู ้บ ังค ับบ ัญชาด ังกล ่าว เป ็น
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
กรรมการ 

1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
     1.4   ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 

1.5 ด าเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั่วไป
และด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 

1.6 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ  
1.7 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที ่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
2. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์
ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์            
ได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
ทั้งนี้ทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยและมีการประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวทราบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
      ส าหรับการประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเลื่อน
ขั ้นเงินเดือน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย
สนับสนุน ดังนี้ 
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
2 )  ความสามารถ เช ิ งสมรรถนะด ้ านการบร ิหาร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
(Managerial Competency)  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional 
Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของ
มหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 
รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จ านวน 3 รายการ และ
สมรรถนะด้านวิชาชีพ จ านวน 3 รายการ 
บุคลากรสายสนับสนุนที ่ด  ารงต าแหน่งผู ้ บริหาร  ให้
ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะ
หลัก จ านวน 3 รายการ  และเลือกสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
และหรือสมรรถนะด้านบริหาร รวม 3 รายการ 
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
     ว ิทยาเขตม ีหล ักเกณฑ์และว ิธ ีประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
1) รอบการประเม ิน  ให้ด  าเน ินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ 1 คร้ัง ตามปีงบประมาณ โดยมีการเริ่มใช้
การประเมินผลปีละ 1 ครั ้ง  ในรอบประเมินจะมีช ่วง
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง  31 กรกฎาคม 
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน ้าหนักในการ
ประเมิน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน ้าหนักในการ
ประเมิน ร้อยละ 80 
     2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ส่วนค่าน ้าหนักในการ
ประเมิน ร้อยละ 20 
3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการ
ประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
     ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89 
     ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 
     ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69 
     ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการ
พิจารณาเพิ่มค่าจ้าง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ 
ดังนี้ 
     4 .1 ระด ับท ี ่  1  การประเม ินต ัวบ ุคคล  โดย
คณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ 
     4.2 ระดับที ่ 2  คณะกรรมการกลั ่นกรองผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน 
     4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมิน
การปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
มีการประกาศผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ
หลังเสร็จสิ้นการประเมิน 
7.3 มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุน Competences of support staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนดสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนไว้ ดังนี้ 
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร 
(Managerial Competency)  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional 
Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรปีละ 2 คร้ัง 

   

7.4 มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้สามารถท างานได้ตามสมรรถนะหลักที่ก าหนดไว้ 
 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfill them 
       เ น ื ่ อ ง ด ้ ว ย ร ะ บ บ ก า ร บ ร ิ ห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็น
แบบรวมศูนย์การวางแผนและการด าเนินการด้านการ
อบรมและพัฒนาบุคลากรจึงด าเนินการโดยวิทยาเขต ซึ่ง
ในแต่ละปีจะมีการจัดอบรมและมีโครงการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงานต่างๆตามความจ าเป็นของหน่วยงานนั้นๆ  

   

7.5 มีการน าการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้เพื่อจูงใจ และสนับสนุนงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ 
 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
    บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ดังนี้ 

ระดับช านาญการ  ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการ
มาแล้ว ดังนี้ 
1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ระดับช านาญการพิเศษ 
 ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
4 ป ี

      ส าหรับในส่วนของรางวัลจูงใจ วิทยาเขตฯจะมีการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีกับบุคลากรดีเด่นในงานส าคัญๆเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ปี 
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ตารางที ่3.21 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0 3 9 1 0 13 

บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 0 18 4 1 23 

บุคลากรด้านงานบริหาร 6 5 56 8 0 75 

บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา 0 0 15 7 0 22 

บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา 0 0 8 1 0 9 
บุคลากรด้านงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

0 0 5 2 0 7 

บุคลากรศูนย์กีฬา 0 0 5 0 0 5 

รวม 6 9 118 24 1 158 
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AUN 8: Student Quality and Support 

Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

defined, communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload, student progress, academic performance and 
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students and 
corrective actions are made where necessary. 

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

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student 
learning, the institution should provide a physical, social and psychological 
environment that is conducive for education and research as well as personal well-
being. 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางที ่3.22 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN8 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ตารางที ่3.23 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
    หลักสูตรรับนักศึกษาโดยผ่านโครงการรับนักศึกษา
ต่างๆทั ้งการรับตรง และการสอบรวมจากส่วนกลาง 
(Admission) และโครงการพิเศษต่างๆ ที่ด าเนินการโดย
วิทยาเขต โดยหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดสัดส่วนและจ านวน
การรับนักศ ึกษาในแต่ละโครงการโดยพิจารณาจาก
คุณภาพของนักศึกษาที่ได้มาจากแต่ละโครงการ และ
จ านวนนักศึกษาที ่สมัครให้หลักสูตรคัดเลือกในแต่ละ
โครงการ หลังจากนั้นหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การรับ
นักศึกษา โดยในแต่ละปีการศึกษา ฝ่ายด าเนินการรับ
นักศึกษาจะขอให้หลักสูตรทบทวนและยืนยันจ านวนรับ 
รวมถึงเกณฑ์การรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
การเรียนในหลักสูตรเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการตก
ออกระหว่างเรียน โดยในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ใน
หลักสูตรจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับคุณภาพ
ของนักศึกษาที่รับเข้าใหม่หลังจากมีการจัดการเรียนการ
สอนไปแล้ว 1 ปีการศึกษา และหลักสูตรได้ปรับปรุงเกณฑ์
การรับนักศึกษาอย่างต่อเนื ่องเพื ่อให้ได้นักศึกษาที ่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตรโดยมีการ
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับนักศึกษาทั้งในรูปแบบเอกสาร

   



77 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียน
ต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางwebsite 
ของมหาวิทยาลัย  
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
     หลักสูตรก าหนดจ านวนรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 
120 คน ในปีที่ผ่านมาหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาใหม่
จ านวน 150 คน จากการประเมินคุณสมบัติของนักศึกษา
ของหล ั กส ู ต รซ ึ ่ ง ร ั บมาตามร ะบบและกล ไกของ
มหาวิทยาลัยพบว่าแม้ว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีส่วน
ร่วมในกระบวนการรับ เช่น การก าหนดคุณสมบัติ การ
กลั่นกรองคุณสมบัติ และการสอบสัมภาษณ์ แต่หลักสูตร
ยังไม่ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่มุ่งหวังทั้งนี้
เนื่องจากการสัมภาษณ์มีความยืดหยุ่นมากเกินไปในเรื่อง
เกณฑ์การสัมภาษณ์เพื ่อเปิดกว้างและขยายโอกาสทาง
การศึกษาซึ่งส่งผลให้หลักสูตรรับนักศึกษาได้เกินแผนที่
วางไว้ ด้วยค านึงถึงคุณภาพของบัณฑิตทางหลักสูตรจึงได้
ทบทวนปรับเกณฑ์การรับนักศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มี
แนวโน้มที่จะสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร   

เกณฑ์การสัมภาษณ์
นักศึกษา ปรับปรุงใหม่ 

  

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
       หลักสูตรมีกระบวนการในการควบคุมดูแล และการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาปริญญาตรีดังนี้ 

 
 

การดูแลนักศึกษาด้าน
วิชาการที่เป็นระบบ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
1. หลักสูตรจัดประชุมเพื่อจัดอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
นักศึกษาแต่ละชั้นปี และติดตามดูแลจนกระทั่งนักศึกษา
ในรุ่นที่รับผิดชอบจบการศึกษา 
2. มีระบบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร
เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรที่นักศึกษา
จ าเป็นต้องรู้ เช่นรหัสวิชาของหลักสูตร กลุ่มวิชาต่างๆใน
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องเรียน เงื่อนไขการจบของหลักสูตร 
การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา การวางแผนการ
เรียน 
3. เมื่อมีนักศึกษาจบการศึกษาไป 1 รุ่น และหลักสูตรรับ
นักศึกษาใหม่เข้ามา หลักสูตรก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 3-
4 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาที่รับใหม่โดยอาจารย์ที่
ปรึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในเรื่อง
การเรียน การลงทะเบียนเรียน การวางแผนการเรียน และ
การควบคุมดูแลนักศึกษาในด้านอื่นๆ เช่นการใช้ชีวิตใน
มหาว ิทยาล ัย รวมถ ึงการปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการก าหนดเวลา
ส าหรับให้นักศึกษาเข้าพบไว้อย่างชัดเจนที่หน้าห้องพัก มี
การแจ้งช่องทางในการสื่อสารให้กับนักศึกษา 

4. เนื่องจากนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีผล
การเรียนต ่า 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถล็อคการลงทะเบียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ต ่าเพื่อให้นักศึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรียนร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต ่ากว่า
เกณฑ์จะถูกก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต ่ากว่าเกณฑ์เพื่อให้
นักศึกษาสามารถจัดเวลาเรียนได้อย่างเต็มที่และลดความ
เสี่ยงในการตกออก นอกจากนี้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต ่า
กว่าเกณฑ์ต้องด าเนินการจ าลองเกรดร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาหลังทราบผลการสอบกลางภาคเพื่อวางแผนการ
เรียนเป็นระยะๆ 
5. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตารางเวลาว่างไว้หน้าห้องท างาน
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาได้ตามเวลาที่
อาจารย์ว่างจากภาระงานสอน 
6. มีการจัดโครงการคณาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ที่
ปร ึกษาพบนักศ ึกษาภาคการศึกษาละหนึ ่งคร ั ้ง ช ื ่อ
โครงการ LCB Meeting  
7. มอบหมายให้นักศึกษาที่เข้าใหม่แต่ละปีการศึกษาจัด
รวบรวม profile ของนักศึกษาทุกคนและจัดท าเป็นรูปเล่ม
มอบให้กับอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนเพื่อให้คณาจารย์ใน
หลักสูตรมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษาและมีช่องทางใน
การติดต่อนักศึกษา 
8. มีการส ารวจข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ

 



80 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาเพื ่อให้จบตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรและมีการจัดโครงการสอน
เสริมเพื ่อผลักดันให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านได้ตาม
เกณฑ์ เช่นโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ HSK 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are available to improve learning and 
employability 
     นอกจากการสนับสนุนนักศึกษาทางวิชาการ หลักสูตร
ได้ด าเนินการจัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาใน
ด้านต่างๆ ด้วย โดยมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ 
1. เมื่อคณะแจ้งวงเงินงบประมาณส าหรับการจัดโครงการ
พัฒนานักศึกษามายังหลักสูตร หลักสูตรด าเนินการ
ประชุมอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรเพื ่อวางแผนการจัด
โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับ ELOs ทั้ง 
5 ด้านของหลักสูตร โดยลักษณะและรูปแบบของโครงการ
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆดังนี้ 
1. โครงการพัฒนานักศึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 
เน ้นจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในรายวิชา เน ้นให้
นักศึกษาฝึกทักษะทางภาษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห์ การ
วางแผน การแก้ปัญหา และการท างานเป็นทีม  
2. โครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เน้นโครงการใน
รายวิชาที ่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู ้จาก
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
หลากหลายวิชา รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาในการประกอบอาชีพในการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจด้านการค้าระหว่าง
ประเทศและการท่องเที่ยว โดยผสมผสานทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน และประกอบ
อาชีพ พร้อมกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ซึ่งมีความส าคัญ
ในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานหลัง
ส าเร็จการศึกษาเช่นการท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ เป็นต้น โครงการ
ดังกล่าวประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ เช่น 
โครงการ The MICE, WIL: Be a professional hotel 
workers Project 2, WIL for food and beverage 
services และ the road to the tourist guide  
3. การจัดโครงการที่ไม่ใช่โครงการในรายวิชา แต่เป็น
โ ค ร ง ก า รซ ึ ่ ง จ ั ด ข ึ ้ น เ พ ื ่ อ พ ัฒน า สม ร รถน ะท า ง
ภาษาต่างประเทศ เช่น โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน 
(HSK) และภาษาอังกฤษ (TOEIC) รวมถึงการจัดสอบทั้ง
การจัดสอบจ าลองเพื่อวัดระดับความรู้ และการจัดสอบ
จริงเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดไว้   
       นอกจากการจัดโครงการต่างๆแล้ว หลักสูตรยัง
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
การส่งเสริมให้นักศึกษาไปเพิ่มพูนประสบการณ์ทางภาษา
และว ัฒนธรรมในต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษา เช่นการ
แข่งขันการพูดภาษาจีน   
        ส าหรับนักศึกษาชั ้นปีที ่ 4 ซึ่งก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจ โดยมีกระบวนการในการคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจ
ของนักศึกษา มีกระบวนการเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ มีอาจารย์นิเทศให้
ค าปรึกษาด้านทักษะในการท างานและมีพี่เลี้ยงจากสถาน
ประกอบการเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการท างาน หลังการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจนักศึกษาจะต้องจัดท า
รายงานและการสัมมนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและผู้ประกอบการ กระบวนการเหล่านี้
จึงส่งเสริมให้นักศึกษา มีความพร้อมและคุณสมบัติในการ
ปฏิบัติงานหลังส าเร็จการศึกษา 
       เมื่อการจัดโครงการเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษา 
หลักสูตรจะจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ
รายงานผลการจัดโครงการในภาคการศึกษานั้นๆเพื่อใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาในปีการศึกษา
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
ต่อไป 
       นอกจากกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการโดยหลักสูตร
แล้ว นักศึกษายังต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และเพิ่มโอกาสในการได้งานซึ่งจัดโดยวิทยาเขตอีก
ด้วยซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการอบรมตามจ านวน
ชั่วโมงที่ส่วนกลางก าหนดจึงจะสามารถได้รับอนุญาตให้ไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการส าเร็จการศึกษาตาม
เงื ่อนไขการเข ้าร ่วมกิจกรรมให้ครบจ านวนชั ่วโมงที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as personal well-being 
      กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัด
สวัสดิการด้านสุขภาพ ด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา 
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงาน
แบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  
non – academic  โดยมีแผนและระบบการดูแลความ
เป็นอยู่ของนักศึกษาอย่างรอบด้าน รวมทั้งด้านจิตใจ เช่น 
1.ระบบการให้ค าปรึกษาปัญหาด้านจิตใจ ความสัมพันธ์
กับเพื่อน   
2. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย  
3. การปฐมพยาบาล และการดูแลติดตามส่งโรงพยาบาล
กรณีได้รับอุบัติเหตุหรือป่วยหนัก รวมถึงการประสาน
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
4. การดูแลด้านทุนการศึกษา และทุนท างานเพื่อบรรเทา
ปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการเรียน 
5. ระบบการสร้างสุขให้กับนักศึกษาของงานพัฒนา
นักศึกษาในส่วนของสันติศึกษาซึ่งจัดโครงการต่างๆเพื่อ
ช่วยให้นักศึกษารู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นและสามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
6. การด าเนินการด้านทุนกู้ยืม 
7. ระบบการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาด้านต่างๆ 
เช่น การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น า หรือการปลูกฝัง
จิตส านึกสาธารณะให้กับนักศึกษา 
      ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการด้านต่างๆทั้งหมดนี้จะช่วย
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในด้านต่างๆส าหรับการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมส าหรับการใช้ชีวิต
มากขึ้น 
      ในส่วนของหลักสูตรนั้น เนื่องจากหลักสูตรมีความ
ใกล้ชัดกับนักศึกษา จึงอาจทราบปัญหาของนักศึกษาก่อน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว อาจารย์ที่
ปร ึกษาจะท าหน้าท ี ่ในการให้ค  าปรึกษาก่อน และจะ
ด าเนินการขอความช่วยเหลือจากฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น
ล าดับต่อไปทั้งนี้มักจะด าเนินการแบบไม่เป็นทางการ เช่น 
เมื ่อทางหลักสูตรทราบว่านักศึกษาคนใดขาดแคลนทุน
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
ทรัพย์ก็จะประสานกับฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อหาทางออก
ร่วมกัน  
     นอกจากนั้น หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญ
และก าล ังใจให้นักศึกษาเรียนในหลักสูตรได้อย่างมี
ความสุข เช่น การจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาของ
หลักสูตร และ โครงการ LCB Meeting ซึ่งจัดขึ้นปี
การศึกษาละ 2 คร้ัง  เป็นต้น 
      อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาใน
หลักสูตร มีความเห็นว่ามีก ิจกรรมของนักศึกษาและ
อาจารย์ได้ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมยังมีน้อย 
และจากการจัดกิจกรรมกีฬา ปี 2559 เป็นการน าร่องการ
ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี
และอาจารย์ในหลักสูตร ในปีที่ผ่านมาหลักสูตรจึงได้จัด
กิจกรรมกีฬาของสาขาขึ้นและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ทั ้งจากนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตร ดังนั ้นจึงมี
ความเห็นตรงกันว่าจะมีการจัดกีฬาในสาขาในปีต่อๆ ไป
ด้วย 
 
ตารางที ่3.24 จ านวนรับนักศึกษาแรกเข้า  
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ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

จ านวนรับ จ านวนผู้สมัคร จ านวนเข้าสอบสัมภาษณ์ จ านวนลงทะเบียนเรียนจริง 
2558 120 372 203 144 
2559 120  140 128 
2560 120 535 172 105 
2561 120    155 

 
 
 
ตารางที ่3.25 จ านวนนกัศกึษาทัง้หมดในปกีารศกึษา 2561 

ปีการศึกษา 
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 Total 
2557 156 103 97 132 488 
2558 144 143 97 97 481 
2559 128 137 141 94 500 
2560 105 129 133 137 504 
2561 150 99 127 133 509 
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AUN 9 Facilities and Infrastructure 

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

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

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

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

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

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางที ่3.25 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN9 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
ตารางที ่3.26 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support 
education and research 
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีระบบการบริหารแบบรวมศูนย์ 
หลักสูตรใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆเช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุดและอื่นๆ ตามที่ส่วนกลางจัดให้ โดยหลักสูตรมี
หน้าที่แจ้งความประสงค์ไป ทั้งนี้ในการแจ้งเปิดรายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษา หลักสูตรจะด าเนินการแจ้งสิ่งที่ต้องการใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เช่น computer, 
whiteboard, หรือ Projector และจะด าเนินการสะท้อน
ปัญหาไปยังคณะหากพบปัญหาอุปกรณ์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้ หรือไม่ตอบสนองความ
จ าเป็นของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เช่น 
ขนาดห้องเรียนเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษา 

   

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
      วิทยาเขตได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและ
วัสดุที่หลักสูตรต้องการเข้าห้องสมุด โดยในแต่ละปีการศึกษา 
ห้องสมุดจะจัดส่งแบบฟอร์ม รวมทั้งวงเงินงบประมาณการซื้อ
หนังสือประกอบการสอนของแต่ละรายวิชา รวมถึงข้อมูล
รายชื่อหนังสือที่มีอยู่แล้วตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารหลัก
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
ใน มคอ 3 ไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้แจ้งรายชื่อหนังสือให้
ห้องสมุดจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับการจัดการเรียน
การสอน 
      นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรออนไลน์
ซึ ่งท าให้การสืบค้นข้อมูลได้สะดวกมากขึ ้น  และมีระบบ
เครือข่ายห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
    สาขาวิชามีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา
ให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อผลิตบัณฑิต
ท ี ่ม ีค ุณภาพโดยสาขาว ิชาม ีส ่วนร ่วมในการเสนอขอ
งบประมาณ และก าหนดรูปแบบของห้อง  
       ทั้งนี้ นอกจากการใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษา
ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื ่อการเรียนรู ้ด้วยตนเองใน
ช่วงเวลาที่ว่างจากการเรียนอีกด้วย ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา 3 ห้อง ใช้งานได้ 2 ห้อง และก าลังด าเนินการเพื่อ
ของบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานได้
อีก 1 ห้อง 

   

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research 
     หลักสูตรมีการจัดให้มีการบูรณาการโปรแกรม Tell Me 
More กับรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการ
เร ียนรู ้ด ้วยตนเองและเพิ ่มพูนทักษะภาษาอ ังกฤษของ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 
นักศึกษา  นอกจากนี้ ศูนย์สารสนเทศยังมีโปรแกรมต่างๆ 
ให้บริการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้ง
การให้บริการสัญญาณ wifi ครอบคลุมพื้นที่ทั้งวิทยาเขต เช่น 
อาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล 
และการวิจัย 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented 
    วิทยาเขตมีระบบและมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา เช่น 
การจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบการ
เข้าออก แม่บ้านคอยดูแลความสะอาด มีระบบกล้องวงจรปิด 
ศูนย์กู้ชีพ ห้องพยาบาล รถฉุกเฉิน มีการเตรียมพร้อมในการ
ดูแลนักศึกษาที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

   



92 
 

AUN 10: Quality Enhancement 

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

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

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

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

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

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางที ่3.27 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN10 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ตารางที ่3.28 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN10 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
          หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรปรับปรุง 
ในปีการศึกษา 2559ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ประเมินหลักสูตรและกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตร ได้มี
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา ด้านธุรกิจ 
รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนซึ่งถือเป็น Stakeholders ที่ส าคัญของ
หลักสูตร  โดยก่อนการเริ่มปรับปรุงหลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตร
เพื ่อหารือเกี ่ยวกับแนวทางการออกแบบหลักสูตรใหม่ โดยอยู่บนพื้นฐานของ
ผลการวิจัยดังกล่าว และมีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
เพื่อใช้ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และสถานประกอบการได้มากขึ้น 

 การส ารวจความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เป็นระบบ และครอบคลุมทุก
กลุ่มเพื่อใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and enhancement 
      คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ในหลักสูตรที ่มี
ประสบการณ์สอนในหลักสูตรมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งขั้นตอนการปรับปรุงมี
ดังนี้ 
1.คณาจารย์ในหลักสูตรจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและ
ข้อเสียของหลักสูตรเดิม บนพื้นฐานของผลการวิจัยประเมินหลักสูตร  

 การประเมินกระบวนการและ
การปรับปรุงกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

2. จัดประชุมนักศึกษาเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ
หลักสูตรที่ก าลังศึกษา  
3. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าร่างหลักสูตรใหม่ 
4. คณะท างานประชุมจัดท าร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ 2 และเสนอเข้าที่ประชุม
หลักสูตรเพื่อพิจารณาร่วมกัน 
5. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาภาษา 3 ท่าน และตัวแทนจาก
สถานประกอบการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อ
พิจารณาความทันสมัยของสาระรายวิชาของหลักสูตรและความสอดคล้องของ
คุณลักษณะบัณฑิตต่อความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ 
6. ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.    เสนอให้คณะกรรมการในระดับต่างๆ พิจารณา 
    เมื่อพิจารณากระบวนการออกแบบหลักสูตรโดยใช้มาตรฐาน AUN QA พบว่า
การออกแบบหลักสูตรยังไม่เป็นระบบที่ถูกต้อง เนื่องจากผู้รับผิดชอบหลักในการ
ออกแบบหลักสูตรยังขาดความรู้ และความเข้าใจที่ชัดเจนในกระบวนการ เช่น 
การก าหนด ELOs และการดึง ELOs เป็นตัวตั้งในการก าหนดรายวิชาและ
องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดของหลักสูตร 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 
alignment 
     กระบวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินด าเนินการ
โดยอาจารย์ผู ้สอน ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา และรองคณบดีฝ่าย

รายงานการประชุมและ
เอกสารประกอบการทวน
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เพิ่มเติม 

วิชาการ รวมถึงนักศึกษาโดยมีกระบวนการดังนี้ 
1. หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน โดยอาศัย
ผลการประเมินจากนักศึกษา 
3. อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมิน และแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมิน (มคอ.5) ให้ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ทราบตามล าดับ 
4. สาขาวิชามีการประชุมหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
เพื่อทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ตลอดจน
อุปสรรค ปัญหาและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ 
ความสามารถของนักศึกษาในภาพรวมแต่ละชั้นปี 
5. สาขาวิชาแต่งตั้งกรรมการทวนสอบโดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธานโดย
กรรมการทวนสอบมีหน้าที่พิจารณาสัดส่วนการให้คะแนนและผลการเรียนของ
นักศึกษาแต่ละรายวิชาและแต่ละชั้นปีในแต่ละปีการศึกษาและสรุปผล รวมทั้งตั้ง
ข้อสังเกตเสนอในที่ประชุมสาขาเพื่อสื่อสารข้อมูลไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินต่อไป  

สอบ 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
    ในการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีการน าผลวิจัยใน
ชั้นเรียนมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการ

 การส่งเสริมให้มีการบูรณา
การงานวิจัยกับงานสอนมาก
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

เรียนการสอนในรายวิชา และสื่อการเรียนรู้ เช่น ต าราเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ยังมีการน าผลวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาให้กั บนักศึกษาในบาง
รายวิชา นอกจากนี้ยังมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งมีทั้งงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วและก าลังด าเนินการ 

ขึ้น 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is subjected to evaluation and 
enhancement 
     มีระบบการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ โดยเมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับบริการต่างๆใน
แต่ละครั้งเรียบร้อยแล้ว ทางหน่วยงานที่ให้บริการจะให้ผู้ใช้บริการประเมินความ
พึงพอใจ และประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานนั้นๆ 

   

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
     หลักสูตรก าหนดระบบการติดตาม feedback ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตรดังนี้ 
1. ในทุกภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจส่งนักศึกษาไป
ฝึกงานและสหกิจในสถานประกอบการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน หลังจากนั้น
อาจารย์ในหลักสูตรจะออกนิเทศการท างานของนักศึกษาซึ่งในการออกนิเทศ เพื่อ
ประเมินความสามารถของนักศึกษาในการท างาน และเพื่อสอบถามข้อมูลจาก
ผู ้ประกอบการเกี ่ยวกับสิ ่งที ่หลักสูตรควรเพิ ่มเติมและปรับปรุง รวมถึงการ
สอบถามนักศึกษาในฐานะที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรหลังจากได้ทดลองใช้งานสิ่ง

 กระบวนการและระบบที่จะให้
ได้มาซึ่ง Feedback ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาค
ส่วน รวมถึงกระบวนการน า
ผลมาใช้เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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ที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร  
2. จัดโครงการ Learning and Sharing เพื่อให้นักศึกษาที่กลับจากการฝึกงาน
และสหกิจมาสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร และน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาหลักสูตรหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านประสบการณ์การฝึกงานและสหกิจ
มาแล้ว 
3. อาจารย์นิเทศรายงานผลการนิเทศนักศึกษาให้ที่ประชุมสาขาวิชาทราบถึง
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
4. รายงานผลการประเมินนักศึกษาโดยผู้ประกอบการหลังเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์ให้ที่ประชุมสาขาทราบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาจุดเด่นและ
ปรับปรุงจุดด้วยร่วมกัน 
       โดยในปีการศึกษา 2561 สามารถสรุป feedback ของผู้ประกอบการต่อ
คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงานและสหกิจของหลักสูตรโดยแยกออกเป็นจุดเด่น
และจุดที่ควรพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ด้านทักษะการท างาน 
    จุดเด่น 
    1. นักศึกษามีความกระตืนรือร้นในการเรียนรู ้งาน นักศึกษาบางคนมี
ความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมสถานประกอบการให้ความเห็นว่านักศึกษามี
ความสามารถใกล้เคียงกับพนักงานจริง 
    2. นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย ท างานร่วมกับผู้อื ่นและปฏิบัติตาม
ค าสั่งได้ดี  
    3. นักศึกษามีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
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    สิ่งที่ควรพัฒนา 
    1. นักศึกษาควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน/สถานประกอบการ รวมถึง
ลักษณะของงานหรือสินค้า หรือบริการของหน่วยงานนั้นๆ  
    2.นักศึกษาไม่ค่อยกล้าซักถาม สถานประกอบการเสนอแนะว่านักศึกษาควรมี
ความกล้าในการพูดคุยซักถามเรื ่องงานที่เกี ่ยวข้องให้มากขึ ้นเพื ่อที ่จะท าให้
ข้อผิดพลาดในการท างานลดลงและสามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 
   3. นักศึกษามีประสบการณ์จ าลองหรือประสบการณ์จริงก่อนมาท างานจ ากัด 
   4. นักศึกษามีความรู้เร่ืองการแต่งหน้า ท าผม เพื่อเสริมบุคลิกในการท างาน 
   5. ความมั่นใจในการท างาน 
ด้านความสามารถทางภาษา 
   จุดเด่น 
    1. นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพียงพอส าหรับการท างาน โดยเฉพาะใน
สถานประกอบการที่ด าเนินธุรกิจบริการ เช่นโรงแรม บริษัททัวร์ และธุรกิจการบิน 
    2. นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาจีนในการท างาน ซึ่งช่วยให้งาน
บริการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    สิ่งที่ควรพัฒนา 
    1. สถานประกอบการประเภทสนามบินและสายการบินเสนอแนะว่านักศึกษา
ควรมีความสามารถในการสื ่อสารภาษาต่างประเทศได้มากกว่าหนึ ่งภาษา 
ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ควรมีภาษาอื่นๆ เช่น 
จีน รัสเซีย เป็นต้น 
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    2. การใช้ภาษาไทยของนักศึกษา 
    นอกจากนี้ทางสถานประกอบการต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาในการฝึกงาน
มากกว่า 3 เดือน เพื่อจะได้เข้าใจเนื้องานและมีความช านาญ 
 
       ข้อมูลดังกล่าวหลักสูตรจะรวบรวมไว้เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของหลักสูตรก่อน
ออกฝึกงานในปีการศึกษาต่อๆไป  
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AUN 11: Output 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตารางที ่3.29 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 11 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
ตารางที ่3.30 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN11 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement 
       ระบบการติดตามอัตราการสอบผ่าน ตกออก รวมถึง
นักศึกษาที่มีสถานภาพ Critical, pro 1-3 มีดังนี้ 
1. ฝ่ายทะเบียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษา
ไว้ในระบบ SIS และแจ้งข้อมูลมายังคณะ  อาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลและดูข้อมูลของ
นักศึกษาได้  
2. คณะแจ้งอัตราการสอบผ่านและสถานภาพของนักศึกษา
มายังสาขาวิชาทุกภาคการศึกษา 
3. สาขาวิชาแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนทราบใน
ที่ประชุมสาขาเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็น
ข้อมูลในการติดตามดูแลนักศึกษา 
   หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ได้ทาบทาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นคู่เทียบและได้รับการตอบรับแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของ
การร่างเอกสารเพื่อที่หลักสูตรจะได้มีคู่เทียบอย่างเป็นทางการ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 การbenchmark เพื่อการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น 

 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement 
       สาขาวิชามีระบบอาจารย์ที ่ปรึกษาเพื่อคอยก ากับดูแล  การติดตามจ านวนนักศึกษาที่ยื่นผล  
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ติดตาม และให้ค าปรึกษาการวางแผนการเรียนของนักศึกษา
อย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีปัญหาผล
การเร ียนไม ่เป ็นไปตามเกณฑ์และมีแนวโน้มท ี ่จะไม ่จบ
การศึกษาตามแผน รวมถึงการติดตามจ านวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ตามเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาที่หลักสูตรก าหนดซึ่งนักศึกษาต้องยื่นคะแนนกับ
เจ้าหน้าที่ของคณะเพื่อสรุปให้กับฝ่ายทะเบียนต่อไป 
     นอกจากนี้ทางสาขาได้มีการปรับเปลี ่ยนเงื ่อนไขการจบ
การศึกษาส  าหร ับหล ักส ูตรภาษา การส ื ่อสารและธ ุรก ิจ 
(หลักสูตรเก่าฉบับปรับปรุง 2554) เมื่อปีการศึกษา 2558 โดย
ให้นักศึกษาสามารถเลือกสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา
เพียงภาษาเดียว และเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ระดับคะแนน 
PSU English Test ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปเพื่อขอส าเร็จ
การศึกษาได้ซึ่งจากการเพิ่มช่องทางนี้ ท าให้นักศึกษาสามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามเวลามากขึ้น 
         อย่างไรก็ตามจากการติดตามแนวโน้มการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร พบว่ายังคงมีนักศึกษาที่ยัง
ไม่ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษหรือจีนเพื่อจบการศึกษาอีกจ านวน
หนึ่ง    ทางหลักสูตรได้มีการส ารวจจ านวนนักศึกษาที่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ภาษาและประสานงานกับงานวิชาการเพื่อติดต่อเปิด
สอบ PSU English Test รอบพิเศษให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าว

คะแนนการสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนอย่างต่อเนื่องโดยสาขาวิชา 
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ได้มีโอกาสในการสอบเพิ่มข้ึน 
    ในปีการศึกษา 2561  ได้มีการเปิดสอนรายวิชา TOEIC 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
การสอนเพิ ่มเติมเพื ่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU 
English Test ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  และการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ HSK  
     จากการติดตามจ านวนนักศึกษาชั ้นปีที ่ 4 ที ่สอบผ่าน
เกณฑ์และยื่นคะแนนไว้กับคณะเรียบร้อยแล้วจ านวน 124 คน 
จากนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 133 คน 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement 
      มหาวิทยาลัยและคณะมีการส ารวจข้อมูลการได้งานท า
จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละปีซึ่งจะเก็บข้อมูลในช่วงที่
นักศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ประมาณช่วงเดือน
กันยายน – ตุลาคม) ดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูลการได้งานท าของ
บัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2561 อย่างไรก็ตามมีข้อมูลการได้
งานท าของบัณฑิตในปีการศึกษา 2560 ซึ ่งมีจ านวนร้อยละ 
92.9 
     นอกจากนี ้ ในการจัดกิจกรรมการน าเสนอผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาได้มีการสอบถามข้อมูลการได้
งานท าเบื้องต้นของนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 พบว่ามี
นักศึกษาจ านวนหนึ่งได้งานท าทันทีหลังจากที่นักศึกษาผ่านการ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษากลุ่มนี้ได้งานท าตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียน เช่น งานโรงแรม  
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and benchmarked for improvement 
       ประเภทงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นแบบ
วิจัยเชิงปฏิบัติ (Action research) คือ เป็นการวิจัยประยุกต์ใน
ลักษณะที่มุ่งแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ ไป โดยในการจัดการเรียน
การสอน นักศึกษามีโอกาสได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองตาม
ผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง  (Expected learning outcomes) เช่น 
นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้การท าวิจัยทางสังคมศาสตร์ในมิติ
ทางภาษา ได้เรียนรู ้การท างานร่วมกัน ฝึกความมีวินัย และ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ของตนเอง โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู ้แบบกลุ ่ม ได้เร ียนรู ้การส ืบค้นข้อมูลงานวิจัยจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ (E-database) ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากอินเตอร์เน็ตโดย
พิจารณาแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและสามารถน ามาอ้างอิงทาง
วิชาการได้ นอกจากนี ้ น ักศึกษายังได้ฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอ ั งกฤษเช ิ งว ิ ชาการจากการ เข ี ยนรายงานเป ็น
ภาษาอังกฤษ ผลงานวิจัยของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอในระดับคณะ ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาการให้กับนักศึกษา 
 

 การก าหนดแนวทางการท าวิจัยของ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจน และ
การก าหนด benchmark เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน พื้นที่ส าหรับการพัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for improvement 
      สาขาวิชามีระบบการติดตามระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที ่มีต่อหลักสูตร ซึ ่งประกอบด้วยนักศึกษา 
อาจารย์ และนายจ้าง ทั้งนี้ ระบบการก ากับดูแลระดับความพึง
พอใจของนายจ้าง ซึ่งถือเป็น stakeholders หลักของสาขาวิชา 
ด าเนินการโดยคณาจารย์นิเทศและน าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น
จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขของนักศึกษามาน าเสนอในที่
ประชุมสาขาวิชาเพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขต่อไป 
อย่างไรก็ตามหลักสูตรยังไม่มีระบบการติดตามความพึงพอใจ
ของบัณฑิตและผู ้ใช้บัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา ที ่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการและแจ้งข้อมูลมายังหลักสูตร 

 การติดตามความพึงพอใจของ 
stakeholders ทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบ 
และการก าหนด benchmark ส าหรับ
การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
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ตารางที ่3.31 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่

นักศึกษาเข้าศึกษา 
จ านวนนักศึกษาคงเหลือ (คน) จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

(คน) 
จ านวนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาตาม

แผน (คน) 
2558 2559 2560 2561 

2557 145 141 36 7 7 102 
2558 144 137 133 133 20 113 
2559 - 129 129 127 127 - 
2560 - - 105 99 99 - 
2561 - - - 212 212  

 
ตารางที่ 3.32 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนบัณฑิต (คน) จ านวนบัณฑิต
ทั้งหมด ลบ จ านวนที่

ศึกษาต่อ (คน) 

จ านวนบัณฑิตที่ได้
งานท าและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (คน) 

อัตราการได้งานท า
ของบัณฑิต ทั้งหมด ได้งานท า ธุรกิจส่วนตัว/

อาชีพอิสระ 
ศึกษาต่อ ยังไม่ได้งาน

ท า 
2556 61 44 8 - 9 61 52 ร้อยละ 85.24 
2557 94 78 - - 6 94 78        ร้อยละ 82.90 
2558 93 43 - 1 49 92 43 ร้อยละ 62.80 
2559 87 

(กรอกข้อมูล 84 คน) 
72 6 - 6 84 78 ร้อยละ 92.90 

2560         
2561         

หมายเหตุ: ยังไม่มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2561 จะมีการส ารวจช่วงบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (ประมาณเดือน
กันยายน – ตุลาคม) 
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ตารางที่ 3.33 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต 
ปีการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้
ความสามารถ 

ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

เฉลี่ยรวม 

2557 4.34 4.35 4.41 4.37 4.24 4.34 
2558 4.30 4.08 3.79 3.96 3.80 4.02 
2559 4.00 3.50 5.00 4.00 4.50 4.33 
2560       
2561       
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บทที่ 4 
การวเิคราะห์จดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันา และแนวทางการพัฒนา
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บทที่ 4 การวิเคราะหจ์ุดแขง็ จุดที่ควรพฒันา และแนวทางการพฒันา 
 

จุดแขง็ 
1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่สกอ. ก าหนด 
2. มีระบบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
3. มีระบบการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
4.  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
5.  การก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพื่อประกันคุณภาพของนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การส ารวจความต้องการของ Stakeholders จากทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและระบบติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
2. การก าหนด benchmark เพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
3. การบูรณาการงานสอนกับงานวิจัย 
4. จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 

 

แนวทางการพฒันา 
 การก าหนดระบบการส ารวจความต้องการของ Stakeholders จากทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและระบบติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
รวมถึงการก าหนดbenchmark เพื่อให้หลักสูตรมีทิศทางในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ หลักสูตรควรหาแนวทางในการกระตุ้น และสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการมากขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพในภาพรวมแก่หลักสูตร 
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บทที่ 5 
ขอ้มลูพืน้ฐาน (Common Data Set)
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บทที ่5 ข้อมลูพืน้ฐาน (Common Data Set) 
ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

1 จ านวน
หลักสูตร 
(7) 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1  
2  -ระดับปริญญาตร ี 1  
3  -ระดับ ป.บัณฑิต   
4  -ระดับปริญญาโท   
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
6  -ระดับปริญญาเอก   
7  -จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด   
8 จ านวน

หลักสูตร
นอกที่ตั้ง 
(6) 

จ านวนหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   
9  -ระดับปริญญาตร ี   
10  -ระดับ ป.บัณฑิต   
11  -ระดับปริญญาโท   
12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
13  -ระดับปริญญาเอก   
14 จ านวน

นักศึกษา 
(6) 

จ านวนนกัศกึษาปจัจบุนัทัง้หมดทุกระดบัการศกึษา 527  
15  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 527  
16  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
17  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
18  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู   
19  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
20 จ านวน

อาจารย์
จ าแนก
ตาม
ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 
และคุณวุฒิ
การศึกษา 
(20) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ 5  
21  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 4  

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 1  

24 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหนง่อาจารย์ 3  
25  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
  

26  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

3  

27  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

28 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 2  
29  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

30  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

1  

31   -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

32 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์ 1  
33  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
  

34  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

1  

35  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

36 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์   
37  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 
  

38  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

  

39  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

40 คุณวุฒิ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
(12) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก 1  
41  -ระดับปริญญาตร ี   
42  -ระดับ ป.บัณฑิต   
43  -ระดับปริญญาโท   
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
45  -ระดับปริญญาเอก 1  
46 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่ดี ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 2  
47  -ระดับปริญญาตร ี   
48  -ระดับ ป.บัณฑิต   
49  -ระดับปริญญาโท 1  
50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
51  -ระดับปริญญาเอก 1  
52 ผลงาน

ทาง
วิชาการ
ของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
(20) 

จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 6  
53  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1  

54  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

2  
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวั่นที่
ออกประกาศ 

  

55   -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบตัร   
56   -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
  

57  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่ 

2  

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจดัท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่อกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 

58  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556  

1  

59  -ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร   
60  -ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

61  -ผลงานวจิัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ   
62  -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 
  

63  -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

  

64  -ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

65  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 

  

66  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
67  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
68  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ 
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

69  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน   
70  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
71  -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

  

72 การมีงาน
ท าของ
บัณฑิต 
(11) 

จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด  87  
73 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า

ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
84  

74 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอสิระ) 

78  

75 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอสิระ 6  
76 -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 

 
  

77  -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า
อยู่แล้ว 

  

78 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   
79 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   
80 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   
81 -เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ (ค่าเฉลี่ย) 
  

82 -ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.33  

83 ผลงาน
ทาง
วิชาการ
ของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท 
(16) 

จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา
โททีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

  

84  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  

  

85  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

  

86  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท า
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  
นับแต่วันทีอ่อกประกาศ 

  

87  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบตัร   
88  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล    
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

  TCI กลุ่มที ่2   
89   -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไม่อยู่

ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  

90  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏ
อยู่ในฐานขอ้มลูระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

91   -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
92   -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 
  

93  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
94  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
95  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ 
  

96  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน   
97  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
98  -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น

วงรอบประเมิน) 
  

99 ผลงาน
ทาง
วิชาการ
ของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับ
ปริญญา
เอก (15) 

จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา
เอกทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

  

100  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

  

101  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท า
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  
นับแต่วันทีอ่อกประกาศ 

  

102  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบตัร   
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

103   -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที ่2 

  

104  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไม่อยู่
ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท า
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  
นับแต่วันทีอ่อกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  

105  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏ
อยู่ในฐานขอ้มลูระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

106  -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
107  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 
  

108  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
109  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
110   -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ 
  

111  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน   
112  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
113  -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่

เป็นวงรอบประเมิน) 
  

114 นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า  
(7) 

จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ (FTES)  509  
115  -ระดับอนุปริญญา   
116  -ระดับปริญญาตร ี 509  
117  -ระดับ ป.บัณฑิต   
118  -ระดับปริญญาโท   
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
120  -ระดับปริญญาเอก   
121 จ านวนเงิน

สนับสนุน
งานวิจัย 
(24) 

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนั 40,000  

122  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

123  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

124  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40,000  

125 จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั 340,000  
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126   -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

127  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

128  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 340,000  

129 จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิ (ไมน่บัรวมผูล้าศกึษาตอ่) 5  
130  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
131  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
132  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5  
133 จ านวนนกัวจิยัประจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิ (ไมน่บัรวมผูล้าศกึษาตอ่)   
134  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
135  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
136  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
137 จ านวนอาจารยป์ระจ าทีล่าศกึษาตอ่   
138  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
139  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
140  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
141 จ านวนนกัวจิยัประจ าทีล่าศกึษาตอ่   
142  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
143  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
144  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
145 จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 6  
146 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1  

147   -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
148  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
149  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1  
150  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนือ่งจากการ 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนมุัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

2  

151  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
152  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
153  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2  
154 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
155  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
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156  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
157  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
158 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที่ 2 
  

159  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
160  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
161  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
162 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเปน็
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่อกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที่ 1 

2  

163  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
164  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
165  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2  
166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556  

1  

167  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
168  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
169   -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1  
170 ผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร   
171  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
172  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
173  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
174 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

175  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
176  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
177  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
178 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   
179  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
180  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
181  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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182  ผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธุส์ัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   
183  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
184  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
185  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
186 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
1  

187  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
188  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
189  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1  
190 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

191  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
192  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
193  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
194 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสือ่อิเลคทรอนิกส์ online 
  

195  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
196  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
197  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
198 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
199  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
200  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
201  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
202 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
203  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
204  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
205  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
206 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ 
  

207  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
208  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
209  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
210 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
211  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
212  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
213  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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214  จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ   
215  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
216  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
217  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
 
 

 
 
 


